Cerere de exprimare a interesului pentru participarea la Grupurile părților
interesate ale EIOPA
Termenul de depunere: 13 aprilie 2020
Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) lansează astăzi
o cerere de exprimare a interesului în vederea selecționării noilor membri ai
Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor
(IRSG) și ai Grupului părților interesate din domeniul pensiilor ocupaționale
(OPSG).
Grupurile părților interesate sunt înființate în temeiul articolului 37 din
Regulamentul EIOPA1 pentru a facilita consultarea cu părțile interesate în domenii
relevante pentru sarcinile EIOPA. Mandatul membrilor este de 4 ani, cu posibilitate
de reînnoire o dată. Mai multe informații despre activitățile Grupurilor părților
interesate se pot găsi pe site-ul EIOPA.
Fiecare grup este compus din 30 de membri. Membrii sunt numiți pentru a
reprezenta, în proporții echilibrate, următoarele grupuri:






Pentru ambele grupuri de părți interesate: reprezentanți ai
o Angajaților
o reprezentanți independenți de vârf din mediul academic
o Asociațiilor profesionale relevante
o Întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)
Pentru IRSG: reprezentanți ai
o Consumatorilor
o Utilizatorilor de servicii de asigurări și reasigurări
o Întreprinderilorde asigurări și reasigurări și intermediarilor care
operează în Uniune
Pentru OPSG: reprezentanți ai
o Beneficiarilor
o IORP-uri- instituții de furnizare de pensii ocupaționale care operează
în Uniune

Grupurile părților interesate se reunesc de cel puțin patru ori pe an la Frankfurt, în
Germania. În plus, o dată pe an are loc o reuniune comună, organizată cu consiliul
supraveghetorilor EIOPA.
EIOPA acoperă costurile de cazare și deplasare pentru următoarele categorii:
consumatori, reprezentanți ai mediului academic, beneficiari, reprezentanți ai
angajaților și utilizatori ai serviciilor de asigurări și reasigurări.

1

Articolul 37 din Regulamentul EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/about/legal-framework-and-regulation_en

EIOPA prevede încheierea procedurii de selecție până în iunie 2020. Prima reuniune
în noua componență este prevăzută pentru 16 iulie 2020 (OPSG) și 23 septembrie
2020 (IRSG).
Informații detaliate cu privire la cerere și formularul de cerere (numai în engleză)
se pot găsi pe site-ul EIOPA:
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en
EIOPA depune eforturi pentru a asigura un echilibru geografic și de gen adecvat în
grupurile părților interesate.
Termenul pentru depunerea candidaturilor este 13 aprilie 2020.

