6. maaliskuuta 2020

Uutisia
Euroopan pankkiviranomainen käynnistää uutta pankkialan
osallisryhmäänsä koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön
Euroopan pankkiviranomainen (EPV) julkaisi tänään uuden pankkialan osallisryhmänsä
jäsenyyttä koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön, joka on seurausta vuonna 2019 toteutetusta
ja tammikuussa 2020 voimaan tulleesta Euroopan valvontaviranomaisten arviointiprosessista.
Nykyisten jäsenten toimikausi päättyy 30. kesäkuuta 2020. Kiinnostuksenilmaisupyyntöön voivat
osallistua sidosryhmiä edustavat ehdokkaat kaikkialta Euroopan unionista. Hakemus on
toimitettava 3. huhtikuuta 2020 mennessä.

Hakeminen
Pankkialan osallisryhmän jäsenyyttä koskevaan kiinnostuksenilmaisupyyntöön voivat osallistua
sidosryhmiä edustavat ehdokkaat eri puolilla Euroopan unionia. Hakemus on toimitettava 3.
huhtikuuta 2020 mennessä.
Hakemiseen tarvittavat asiakirjat löytyvät osoitteesta https://eba.europa.eu/aboutus/organisation/banking-stakeholder-group
Hakemuksen mukana on toimitettava ansioluettelo, joka on laadittu Europass-mallin mukaan.
Hakijoita pyydetään myös laatimaan saatekirje, josta käyvät selvästi ilmi hakemisen perustelut
sekä ehdokkaan pääasialliset näkemykset siitä, miten hän tulee osallistumaan osallisryhmän
tulevaan toimintaan.

Valintamenettely
Tarkempia tietoja valintamenettelystä on saatavana valintamenettelyä koskevassa asiakirjassa.
Lopullisen päätöksen pankkialan osallisryhmän kokoonpanosta tekee EPV:n hallintoneuvosto
viimeistään kesäkuun 2020 puolivälissä. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kesäkuun 2020
loppuun mennessä, ja pankkialan osallisryhmän uusi kokoonpano julkaistaan EPV:n verkkosivuilla.
Pankkialan osallisryhmän ensimmäinen kokous uudella kokoonpanolla pidetään 7. heinäkuuta
2020.

Taustatietoa
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Pankkialan osallisryhmä on perustettu EPV:n perustamisasetuksen 37 artiklan mukaisesti EPV:n
työhön liittyvän sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun ja sidosryhmien kuulemisen
helpottamiseksi.
Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 1 37
artiklan mukaisesti pankkiviranomaisen on perustettava pankkialan osallisryhmä asetuksen 37
artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
37 artiklaa on muutettu, ja muutokset ovat tulleet voimaan 1. tammikuuta 2020. Muutokset
koskevat osallisryhmien kokoonpanoa, toimikauden pituutta ja toimien laajuutta. Niiden mukaan
Euroopan pankkiviranomaisen on perustettava pankkialan osallisryhmä uudelleen eri
kokoonpanossa.
Muutosten mukaisesti osallisryhmässä on jatkossakin 30 jäsentä. Jäsenistö koostuu nyt seuraavasti:
(i)

13 jäsentä edustaa tasasuhtaisesti unionissa toimivia finanssilaitoksia, ja niistä kolme
edustaa osuus- ja säästöpankkeja,

(ii)

13 jäsentä edustaa unionissa toimivien finanssilaitosten työntekijöitä, kuluttajia,
pankkipalvelujen käyttäjiä sekä pk-yrityksiä,

(iii)

neljä jäsenistä on tiedeyhteisön johtavia riippumattomia edustajia.

EPV:n pankkialan osallisryhmä kokoontuu vähintään neljästi vuodessa EPV:n toimipaikassa sekä
tarvittaessa omasta aloitteestaan. EPV korvaa majoitus- ja matkakulut seuraaville sidosryhmille:
kuluttajat, tiedeyhteisön, työntekijöiden ja pk-yritysten edustajat ja pankkipalveluiden käyttäjät.
Jokainen EPV:n pankkialan osallisryhmän jäsen toimii tehtävässään neljä vuotta, ja yksittäisen
jäsenen toimikautta voidaan jatkaa kerran. Lisätietoa pankkialan osallisryhmän toiminnasta on
tässä.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=FI
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