6. marec 2020

Novica
Organ EBA objavil razpis za prijavo interesa za svojo novo interesno
skupino za bančništvo (BSG)
Evropski bančni organ (EBA) je danes objavil razpis za prijavo interesa za članstvo v njegovi novi
interesni skupini za bančništvo (BSG), ki je posledica postopka pregleda evropskih nadzornih
organov, ki je potekal leta 2019 in je začel veljati januarja 2020.
Mandat sedanjih članov bo potekel 30. junija 2020. Na razpis za prijavo interesa se lahko prijavijo
kandidati, ki zastopajo interesne skupine iz vse Evropske unije. Rok za prijavo je 3. april 2020.

Postopek prijave
Na razpis za prijavo interesa za članstvo v interesni skupini za bančništvo se lahko prijavijo
kandidati, ki zastopajo interesne skupine iz vse Evropske unije. Rok za prijavo je 3. april 2020.
Dokumenti, potrebni za prijavo, so na voljo na: https://eba.europa.eu/aboutus/organisation/banking-stakeholder-group
Prijavi je treba priložiti življenjepis v obliki Europass. Kandidati naj predložijo tudi motivacijsko
pismo, v katerem naj jasno navedejo razloge za prijavo ter glavna pričakovanja glede svojega
prihodnjega prispevka k delu interesne skupine za bančništvo.

Izbirni postopek
Podrobne informacije o izbirnem postopku so na voljo v dokumentu o izbirnem postopku.
Odbor nadzornikov organa EBA bo končno odločitev o sestavi interesne skupine za bančništvo
sprejel do sredine junija 2020. Kandidati bodo ustrezno obveščeni do konca junija 2020, sestava
nove interesne skupine za bančništvo pa bo javno objavljena na spletnem mestu organa EBA.
Prva seja novosestavljene interesne skupine bo 7. julija 2020.

Osnovne informacije
Interesna skupina za bančništvo je bila ustanovljena v skladu s členom 37 uredbe o ustanovitvi
organa EBA za omogočanje lažjih posvetovanj in dialoga z zainteresiranimi stranmi v zvezi z delom
organa EBA.
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V skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 1 o ustanovitvi Evropskega bančnega organa (EBA)
mora ta organ ustanoviti interesno skupino za bančništvo, da se izpolnijo zahteve iz člena 37(2)
navedene uredbe.
Člen 37 je bil spremenjen z začetkom veljavnosti od 1. januarja 2020. Spremembe, ki se nanašajo
na sestavo, trajanje mandata in obseg dejavnosti interesnih skupin, zahtevajo, da organ EBA
ponovno vzpostavi interesno skupino za bančništvo v drugačni sestavi.
V skladu s spremembami bo interesna skupina za bančništvo še naprej sestavljena iz 30 članov, in
sicer:
(i)

13 članov, ki sorazmerno zastopajo finančne institucije, ki delujejo v Uniji, pri čemer trije
izmed njih predstavljajo zadružne banke in hranilnice;

(ii)

13 članov, ki zastopajo predstavnike zaposlenih v finančnih institucijah, ki delujejo v
Uniji, potrošnike, uporabnike bančnih storitev in predstavnike MSP, ter

(iii)

štirih članov, ki so neodvisni vrhunski akademiki.

Interesna skupina za bančništvo organa EBA se sestane v prostorih tega organa vsaj štirikrat letno,
po potrebi pa tudi na lastno pobudo. Organ EBA krije stroške nastanitve in potne stroške za
naslednje skupine zainteresiranih strani: predstavnike potrošnikov, akademikov, zaposlenih ter
malih in srednje velikih podjetij ter uporabnike bančnih storitev. Člani interesne skupine za
bančništvo organa EBA so imenovani za štiri leta, pri čemer se jim mandat lahko enkrat podaljša.
Več informacij o dejavnostih interesne skupine za bančništvo je na voljo tukaj.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&amp;from=SL
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