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6. märts 2020 

 

Uudis 

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab osalemiskutse oma uue 
pangandussektori sidusrühmade kogu liikmete leidmiseks 

2019. aastal toimunud ja 2020. aasta jaanuaris jõustunud Euroopa järelevalveasutuste 
läbivaatamisprotsessi tulemusena avaldas Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) täna 
osalemiskutse oma uue pangandussektori sidusrühmade kogu liikmete leidmiseks. 

Praeguste liikmete volitused lõpevad 30. juunil 2020. Osalemiskutse on avatud kõikjal Euroopa 
Liidus tegutsevaid sidusrühmi esindavatele kandidaatidele. Taotluste esitamise tähtpäev on 
3. aprill 2020. 

 
Taotluse esitamine 
 
Osalemiskutse pangandussektori sidusrühmade kogu liikme kohale on avatud kõikjal Euroopa 
Liidus tegutsevaid sidusrühmi esindavatele kandidaatidele. Taotluste esitamise tähtpäev on 
3. aprill 2020. 
Taotluse esitamisega seotud dokumendid on avaldatud aadressil: https://eba.europa.eu/about-
us/organisation/banking-stakeholder-group  
 
Taotlusele tuleb lisada Europassi vormingus CV. Samuti palutakse taotlusega koos esitada 
motivatsioonikiri, milles kandidaat selgitab, miks ta taotluse esitas ning kuidas ta kavatseb 
pangandussektori sidusrühmade kogu töösse panustada. 
 
Valikuprotsess 
 
Valikuprotsessi üksikasjalik teave on valikumenetlust käsitlevas dokumendis. 
 
Lõppotsuse pangandussektori sidusrühmade kogu koosseisu kohta teeb EBA järelevalvenõukogu 
2020. aasta juuni keskpaigaks. Taotluse esitajatele teatatakse otsusest 2020. aasta juuni lõpuks 
ning pangandussektori sidusrühmade kogu uus koosseis avaldatakse EBA veebilehel. 
 
Uue koosseisuga pangandussektori sidusrühmade kogu esimene koosolek toimub 7. juulil 2020. 
 
Taustteave 

Kooskõlas EBA asutamismääruse artikliga 37 moodustatakse pangandussektori sidusrühmade kogu 
sidusrühmadega dialoogi pidamise ja konsulteerimise hõlbustamiseks EBA ülesannetega seotud 
valdkondades. 

https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=ET


 

 2 

Kooskõlas määruse (EL) nr 1093/20101 (millega asutatakse Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)) 
artikliga 37 peab EBA asutama pangandussektori sidusrühmade kogu kooskõlas määruse artikli 37 
lõikes 2 sätestatud nõuetega. 

Artikli 37 muudatus jõustus 1. jaanuaril 2020. Muudatused on seotud sidusrühmade kogude 
koosseisu, volituste kestuse ja tegevusalaga ning nõuavad, et EBA moodustaks pangandussektori 
sidusrühmade kogu erineva koosseisuga. 

Kooskõlas muudatustega koosneb kogu endiselt 30 liikmest. Liikmed on järgmised: 

(i) 13 liiget esindavad tasakaalustatult liidus tegutsevaid finantsasutusi ning neist 
omakorda 3 ühistu- ja säästupanku; 

(ii) 13 liiget esindavad liidus tegutsevaid finantsasutuste töötajate esindajaid, tarbijaid, 
pangateenuste kasutajaid ja VKEde esindajaid ning 

(iii) 4 liiget on sõltumatud tippteadlased. 

 
EBA pangandussektori sidusrühmade kogu tuleb kokku EBA peakorteris vähemalt neli korda aastas 
ning omal algatusel vastavalt vajadusele. EBA katab järgmiste sidusrühmade kategooriate majutus- 
ja sõidukulud: tarbijate, teadlaste, töötajate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
esindajad ning pangandusteenuste kasutajad. EBA pangandussektori sidusrühmade kogu liikmete 
volitused kestavad neli aastat ning neid saab individuaalselt pikendada ühe korra. Pangandussektori 
sidusrühmade kogu tegevuse lisateave on siin. 
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