6. marts 2020

Nyhed
EBA udsender indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende
sin nye interessentgruppe for banker
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) udsendte i dag en indkaldelse af
interessetilkendegivelser vedrørende medlemskab af sin nye interessentgruppe for banker som
følge af den revision af ESA'erne, der blev iværksat i 2019. Den reviderede tekst trådte i kraft i
januar 2020.
De nuværende medlemmers mandat udløber den 30. juni 2020. Indkaldelsen af
interessetilkendegivelser er åben for kandidater, der repræsenterer interessenter i Den
Europæiske Union. Ansøgningsfristen er den 3. april 2020.

Ansøgningsproces
Indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende medlemskab af interessentgruppen for
banker er åben for kandidater, der repræsenterer interessenter i hele Den Europæiske Union.
Ansøgningsfristen er den 3. april 2020.
De relevante dokumenter til ansøgningen findes på: https://eba.europa.eu/aboutus/organisation/banking-stakeholder-group
Ansøgningen skal vedlægges et CV i Europass-format. Kandidaterne opfordres ligeledes til at
medsende et motivationsbrev med tydelig angivelse af begrundelsen for ansøgningen samt de
vigtigste forventninger til kandidatens bidrag til interessentgruppens fremtidige arbejde.

Udvælgelsesprocedure
De nærmere oplysninger om udvælgelsen findes i dokumentet om udvælgelsesproceduren.
Den endelige beslutning om interessentgruppens sammensætning træffes af EBA's tilsynsråd
inden midten af juni 2020. Ansøgerne underrettes om beslutningen senest ved udgangen af juni
2020, og sammensætningen af den nye interessentgruppe for banker offentliggøres på EBA's
websted.
Det første møde i den nye interessentgruppe for banker vil blive afholdt den 7. juli 2020.
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Baggrundsinformation
Interessentgruppen for banker er nedsat i overensstemmelse med artikel 37 i forordningen om
oprettelse af EBA med henblik på at fremme dialog med og høring af interessenter i forbindelse
med EBA's arbejde.
I overensstemmelse med artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010 1 om oprettelse af Den
Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) skal tilsynsmyndigheden nedsætte interessentgruppen
for banker i overensstemmelse med kravene i forordningens artikel 37, stk. 2.
Artikel 37 blev ændret med virkning fra den 1. januar 2020. Ændringerne vedrører
interessentgruppernes sammensætning, varigheden af deres mandat og deres aktivitetsområde og
kræver, at EBA nedsætter interessentgruppen for banker i en anden sammensætning.
I overensstemmelse med ændringerne vil interessentgruppen for banker fortsat bestå af 30
medlemmer. Medlemmerne vil nu omfatte:
(i)

13 medlemmer, der på afbalanceret vis repræsenterer finansielle institutioner, der
opererer i Unionen, hvoraf tre skal repræsentere andelskasser og sparekasser

(ii)

13 medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerrepræsentanter fra finansielle
institutioner, der opererer i Unionen, forbrugere, brugere af bankydelser og
repræsentanter for SMV'er, og

(iii)

fire medlemmer, som er uafhængige, højt anerkendte akademikere.

EBA's interessentgruppe for banker mødes mindst fire gange om året i EBA's lokaler samt på eget
initiativ, hvis dette skønnes nødvendigt. EBA dækker indkvarterings- og rejseomkostninger for
følgende kategorier af interessenter: forbrugere, akademikere, medarbejderrepræsentanter og
repræsentanter for SMV'er samt brugere af bankserviceydelser. Hvert medlem af EBA's
interessentgruppe for banker sidder i en mandatperiode på 4 år, og de individuelle vilkår kan
fornyes én gang. Mere information om interessentgruppens aktiviteter findes her.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=DA
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