Razpis za prijavo interesa za sodelovanje v interesnih skupinah organa
EIOPA
Rok za prijavo: 13. april 2020
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) objavlja razpis za
prijavo interesa v okviru postopka izbire novih članov interesne skupine za
zavarovanja in pozavarovanja (IRSG) in interesne skupine za poklicne
pokojnine (OPSG).
Interesni skupini sta bili ustanovljeni v skladu s členom 37 uredbe o organu
EIOPA1 za omogočanje lažjih posvetovanj z zainteresiranimi stranmi na področjih,
pomembnih za naloge organa EIOPA. Mandat njunih članov traja štiri leta in ga je
mogoče podaljšati le enkrat. Več informacij o dejavnostih obeh interesnih skupin
je na voljo na spletišču organa EIOPA.
Vsaka od obeh skupin šteje 30 članov. Člani so imenovani tako, da v
uravnoteženem razmerju zastopajo naslednje skupine:






za obe interesni skupini: predstavniki
o zaposlenih
o neodvisnih vrhunskih akademikov
o ustreznih strokovnih združenj
o malih in srednje velikih podjetij (MSP)
za IRSG: predstavniki
o potrošnikov
o uporabnikov zavarovalnih in pozavarovalnih storitev
o zavarovalnih in pozavarovalnih družb in posrednikov, ki poslujejo
na območju Unije
za OPSG: predstavniki
o upravičencev
o IORP – institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, ki poslujejo
na območju Unije

Interesni skupini organa EIOPA se sestaneta vsaj štirikrat letno v Frankfurtu, v
Nemčiji. Poleg tega se enkrat na leto sestaneta tudi na skupnem srečanju z
odborom nadzornikov organa EIOPA.
Organ EIOPA krije stroške nastanitve in potne stroške za naslednje kategorije
predstavnikov: potrošniki, akademiki, upravičenci, predstavniki zaposlenih in
uporabniki zavarovalnih in pozavarovalnih storitev.
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Člen 37 uredbe o organu EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/about/legal-framework-and-regulation_en

Organ EIOPA pričakuje, da se bo izbirni postopek končal do junija 2020. Prva
sestanka interesnih skupin v novi sestavi sta predvidena za 16. julija 2020
(OPSG) in 23. september 2020 (IRSG).
Podrobnejše informacije o razpisu in prijavni obrazci (samo v angleščini) so na
voljo na spletišču organa EIOPA:
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en
Organ EIOPA si prizadeva zagotoviti uravnoteženo sestavo svojih interesnih
skupin, in sicer tako po spolu kot tudi geografsko.
Rok za prijavo je 13. april 2020.

