6 marca 2020 r.

Komunikat prasowy
EBA ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nową
Bankową Grupą Interesariuszy
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłosił dziś zaproszenie do wyrażenia
zainteresowania członkostwem w nowej Bankowej Grupie Interesariuszy, w następstwie procesu
przeglądu Europejskich Urzędów Nadzoru, który miał miejsce w 2019 r. i wszedł w życie w
styczniu 2020 r.
Kadencja obecnych członków wygaśnie w dniu 30 czerwca 2020 r. Zaproszenie do wyrażenia
zainteresowania jest skierowane do kandydatów reprezentujących interesariuszy z całej Unii
Europejskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 3 kwietnia 2020 r.

Procedura nadsyłania zgłoszeń
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w Bankowej Grupie Interesariuszy jest
skierowane do kandydatów reprezentujących interesariuszy w całej Unii Europejskiej. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 3 kwietnia 2020 r.
Stosowne dokumenty dotyczące wysyłania zgłoszeń znajdują się pod następującym adresem:
https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
Do zgłoszenia należy dołączyć CV w formacie Europass. Kandydaci proszeni są również o
przedłożenie listu motywacyjnego, w którym należy w wyraźny sposób przedstawić uzasadnienie
swojego zgłoszenia oraz główne oczekiwania dotyczące przyszłego wkładu kandydata w
działalność Bankowej Grupy Interesariuszy.

Wybór kandydatów
Szczegółowe informacje dotyczące procedury wyboru kandydatów znajdują się w dokumencie
dotyczącym procedury wyboru.
Ostateczną decyzję o składzie Bankowej Grupy Interesariuszy podejmie Rada Organów Nadzoru
EUNB do połowy czerwca 2020 r. Kandydaci otrzymają stosowne informacje do końca czerwca
2020 r., a skład odnowionej Bankowej Grupy Interesariuszy zostanie opublikowany na stronie
internetowej EUNB.
Pierwsze posiedzenie Bankowej Grupy Interesariuszy w nowym składzie odbędzie się w dniu 7
lipca 2020 r.

Informacje ogólne
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Zgodnie z art. 37 rozporządzenia w sprawie ustanowienia EUNB Bankową Grupę Interesariuszy
powołuje się w celu ułatwienia dialogu i prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami w
zakresie prac EUNB.
Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 1 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu
Nadzoru Bankowego (EUNB) Urząd jest zobowiązany do ustanowienia Bankowej Grupy
Interesariuszy zgodnie z wymogami określonymi w art. 37 ust. 2 rozporządzenia.
Artykuł 37 został zmieniony z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. Zmiany, które odnoszą się do składu,
okresu trwania mandatu i zakresu działalności grup interesariuszy, wymagają od EUNB ponownego
ustanowienia Bankowej Grupy Interesariuszy w innym składzie.
Zgodnie ze zmianami Bankowa Grupa Interesariuszy będzie się nadal składać z 30 członków.
Członkowie ci będą teraz obejmować:
(i)

13 członków reprezentujących w stosunku gwarantującym równowagę instytucje
finansowe działające w Unii, z których trzech reprezentuje banki spółdzielcze i kasy
oszczędnościowe;

(ii)

13 członków reprezentujących przedstawicieli pracowników instytucji finansowych
działających w Unii, konsumentów, osoby korzystające z usług bankowych
i przedstawicieli MŚP oraz

(iii)

czterech członków będących niezależnymi, wybitnymi naukowcami.

Bankowa Grupa Interesariuszy EUNB zbiera się co najmniej cztery razy w roku w siedzibie EUNB i w
razie zaistnienia konieczności zbiera się z własnej inicjatywy. EUNB pokrywa koszty zakwaterowania
i podróży zainteresowanym stronom następujących kategorii: konsumenci, naukowcy, pracownicy,
przedstawiciele MŚP oraz osoby korzystające z usług bankowych. Każdy członek Bankowej Grupy
Interesariuszy EUNB pełni swoje funkcje przez okres czterech lat, a kadencja pojedynczego członka
może być odnowiona tylko raz. Dalsze informacje na temat działalności Bankowej Grupy
Interesariuszy znajdują się tutaj.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=PL
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