Zaproszenie do zgłoszenia zainteresowania udziałem w grupach
interesariuszy EIOPA
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 kwietnia 2020 r.
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
(EIOPA) ogłasza w dniu dzisiejszym zaproszenie do zgłoszenia zainteresowania
udziałem w Grupie Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji
(IRSG) oraz Grupie Interesariuszy z Sektora Pracowniczych Programów
Emerytalnych (OPSG).
Grupy interesariuszy powołuje się zgodnie z art. 37 rozporządzenia EIOPA1 w celu
ułatwienia konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, w dziedzinach związanych
z zadaniami EIOPA. Kadencja członków grup trwa 4 roku z możliwością
przedłużenia mandatu tylko raz. Więcej informacji na temat działalności grup
interesariuszy znajduje się na stronie EIOPA.
Każda grupa składa się z 30 członków. Członków grupy interesariuszy wybiera się
do reprezentowania, w zrównoważonych proporcjach, następujących kategorii
osób:






Dla obu grup interesariuszy:
przedstawicieli
o pracowników
o niezależnych, wybitnych naukowców
o właściwych stowarzyszeń zawodowych
o małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Dla IRSG: przedstawicieli
o konsumentów
o odbiorców usług ubezpieczeniowych i reasekuracji
o działających w Unii Europejskiej zakładów ubezpieczeń i zakładów
reasekuracji oraz pośredników
Dla OPSG: przedstawicieli
o beneficjentów
o IORP – działających w Unii Europejskiej instytucji pracowniczych
programów emerytalnych

Posiedzenia Grup Interesariuszy są zwoływane osobno co najmniej cztery razy w
roku we Frankfurcie (Niemcy). Ponadto co roku organizowane jest jedno wspólne
spotkanie, organizowane przez Radę Organów Nadzoru EIOPA.

1

Art. 37 rozporządzenia EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/about/legal-framework-and-regulation_en

EIOPA pokrywa koszty zakwaterowania i podróży następujących kategorii osób:
konsumentów,
naukowców,
przedstawicieli
beneficjentów,
przedstawicieli
pracowników i odbiorców usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

EIOPA przewiduje zakończenie procesu wyboru kandydatów do końca czerwca
2020 r. Pierwsze posiedzenie w nowym składzie przewidziano na 16 2020 r. lipca
(OPSG) i 23 września 2020 r. (IRSG).
Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia i formularz zgłoszeniowy
(dostępny jedynie w języku angielskim) znajdują się na stronie internetowej
EIOPA:
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en
EIOPA stara się zapewnić w składzie grup interesariuszyodpowiednią równowagę
geograficzną i płci.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 kwietnia 2020 r.

