Glao ar léirithe spéise chun páirt a ghlacadh i nGrúpaí Geallsealbhóirí
EIOPA
Spriocdháta le hiarratais a chur isteach: 13 Aibreán 2020
Tá an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA) ag seoladh glao
inniu maidir le léirithe spéise d’fhonn comhaltaí nua den Ghrúpa Geallsealbhóirí
um Árachas agus Athárachas (IRSG) agus den Ghrúpa Geallsealbhóirí um
Phinsin Cheirde (OPSG) a roghnú.
Socraítear na Grúpaí Geallsealbhóirí (SHGanna) de réir Alt 37 de Rialachán
EIOPA 1, chun comhairle a éascú le geallsealbhóirí i réimsí atá ábhartha do
chúraim EIOPA. Cuireann comhaltaí tréimhse 4 bliana isteach agus an
fhéidearthacht ann a sainordú a athnuachan uair amháin. Tá tuilleadh faisnéise ar
ghníomhaíochtaí SHGanna le fáil ar láithreán gréasáin EIOPA.
Tá 30 comhalta i ngach grúpa. Tá comhaltaí ceaptha chun ionadaíocht a
dhéanamh, i gcomhréir chothrom, do na grúpaí seo a leanas:
•

•

•

Don dá Ghrúpa Geallsealbhóirí: ionadaithe de
o Fostaithe
o Acadóirí neamhspleácha ardchéime
o Comhlachais ghairme ábhartha
o Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna)
Do IRSG: ionadaithe de
o Tomhaltóirí
o Úsáideoirí seirbhísí árachais agus athárachais
o Fiontair agus idirghabhálaithe árachais agus athárachais a
fheidhmíonn san Aontas
Do OPSG: ionadaithe de
o Tairbhithe
o IORPanna - Institiúidí le haghaidh soláthar scor ceirde a
fheidhmíonn san Aontas

Buaileann na Grúpaí Geallsealbhóirí le chéile ceithre huaire sa bhliain ar a laghad
in Frankfurt, an Ghearmáin. Ina theannta sin, bíonn comhchruinniú amháin sa
bhliain, eagraithe le Bord Maoirseoirí EIOPA.
Clúdaíonn EIOPA costas taistil agus lóistín do na catagóirí seo a leanas:
tomhaltóirí, acadóirí, tairbhithe, ionadaithe fostaithe agus úsáideoirí seirbhísí
árachais agus athárachais.
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Alt 37 de Rialachán EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/about/legal-framework-and-regulation_en

Tá sé beartaithe ag EIOPA an próiseas roghnúcháin a thabhairt chun críche faoi
Mheitheamh 2020. Táthar ag súil go dtionólfar an chéad chruinniú sa
chomhdhéanamh nua ar 16 Iúil 2020 (OPSG) agus ar 23 Meán Fómhair 2020
(IRSG).
Tá faisnéis mhionsonraithe maidir leis an nglao agus leis an bhfoirm iarratais (i
mBéarla amháin) le fáil ar láithreán gréasáin EIOPA:
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en
Déanann EIOPA iarracht cothromaíocht gheografach agus inscne cuí a áirithiú ina
Ghrúpaí Geallsealbhóirí.
Is é 13 Aibreán 2020 an spriocdháta le hiarratais a chur isteach.

