12 март 2018 г.

Новини от ЕБО
ЕБО обявява покана за изразяване на интерес за нови членове
на Групата на участниците от банковия сектор
Европейският банков орган (ЕБО) обяви днес покана за изразяване на интерес за членство
в Групата на участниците от банковия сектор (ГУБС), тъй като мандатът на повечето ѝ
членове изтича на 14 октомври 2018 г. Поканата е открита за кандидати, които
представляват заинтересованите участници в Европейския съюз. Крайният срок за
подаване на кандидатури е 7 юни 2018 г.

Процедура на подаване на заявления
Поканата за изразяване на интерес за членство в ГУБС е открита за кандидати, които
представляват участниците в банковия сектор в Европейския съюз. Крайният срок за
подаване на кандидатури е 7 юни 2018 г.
Необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят тук:
https://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
Към заявлението трябва да се приложи автобиография, за предпочитане във формат
Europass. От кандидатите се очаква да представят и мотивационно писмо, в което да се
посочат ясно причините за кандидатстване, както и основните очаквания във връзка с
бъдещия принос на кандидата към работата на ГУБС.

Процедура за подбор
Подробности относно процедурата за подбор могат да се намерят в документа за
процедурата за подбор.
Окончателното решение за състава на ГУБС ще бъде взето от Съвета на надзорниците на
ЕБО до средата на септември 2018 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за него до края на
септември 2018 г., а съставът на подновената ГУБС ще бъде обявен на уебсайта на ЕБО.
Първото заседание на ГУБС в новия състав на групата се предвижда да бъде проведено през
декември 2018 г.

Обща информация
ГУБС е създадена в съответствие с член 37 от Регламента за създаване на ЕБО с цел да
допринася за насърчаване на диалога и консултациите с участниците от банковия сектор във
връзка с дейността на ЕБО.
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Групата се състои от 30 членове, които представляват в балансирано съотношение
кредитните и инвестиционните институции, извършващи дейност на територията на Съюза,
представителите на техните служители, както и представителите на ползвателите на банкови
услуги, потребителите и малките и средните предприятия (МСП). Освен това най-малко
петима от членовете са изтъкнати независими представители на академичните среди, а десет
членове представляват финансовите институции, трима от които са от кооперативни и
спестовни банки. ЕБО гарантира също балансирано представителство на своите участници от
банковия сектор и с оглед на пола и географския произход в ЕС.
ГУБС на ЕБО заседава най-малко четири пъти годишно в седалището на ЕБО и по собствена
инициатива, когато е необходимо. ЕБО покрива разноските за хотел и път на следните
категории участници: представители на потребителите, академичните среди, служителите и
МПС, както и на ползвателите на банкови услуги. Всеки член на ГУБС на ЕБО служи за срок от
две и половина години, като индивидуалните мандати могат да бъдат подновени
еднократно. Допълнителна информация за дейността на ГУБС може да се намери тук.
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