Inbjudan att anmäla intresse för att ingå i Eiopas intressentgrupper
Sista ansökningsdag: 13 april 2020
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) inbjuder härmed
berörda parter att anmäla intresse för att ingå som ledamöter i
intressentgruppen
för
försäkring
och
återförsäkring
och
intressentgruppen för tjänstepensioner.
Intressentgrupperna har inrättats i enlighet med artikel 37 i Eiopaförordningen1
för att underlätta samråd med intressenter på områden av betydelse för Eiopas
verksamhet. Ledamöterna förordnas på fyra år och deras mandat får endast
förnyas en gång. Mer information om intressentgruppernas verksamhet finns på
Eiopas webbplats.
Varje grupp består av 30 ledamöter. De utses för att på ett välavvägt sätt
företräda följande grupper:






För båda intressentgrupperna: representanter för
o arbetstagare
o oberoende ledande akademiker
o relevanta yrkesföreningar
o små och medelstora företag (SMF).
För intressentgruppen för försäkring och återförsäkring: representanter för
o konsumenter
o användare av försäkrings- och återförsäkringstjänster
o försäkrings- och återförsäkringsföretag samt förmedlare av
sådana tjänster, med verksamhet inom unionen.
För intressentgruppen för tjänstepensioner: representanter för
o förmånstagare
o tjänstepensionsinstitut med verksamhet inom unionen.

Eiopas intressentgrupper ska sammanträda var för sig minst fyra gånger om året i
Frankfurt. Utöver detta håller båda grupperna ett gemensamt möte med Eiopas
tillsynsstyrelse en gång om året.
Eiopa står för kostnaderna för logi och resor för följande kategorier: konsumenter,
akademiker, förmånstagare, arbetstagarrepresentanter samt användare av
försäkrings- och återförsäkringstjänster.
Eiopa räknar med att urvalsprocessen ska vara klar i juni 2020. De första mötena
för intressentgrupperna i sina nya sammansättningar planeras till den 16 juli 2020
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Artikel 37 i Eiopaförordningen: https://www.eiopa.europa.eu/about/legal-framework-and-regulation_en
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För utförlig information (endast på engelska) om inbjudan till intresseanmälan och
ansökningsformuläret, besök Eiopas webbplats
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en
Eiopas mål är att se till att en lämplig geografisk och könsmässig avvägning görs
vid urvalet av ledamöter till intressentgrupperna.
Sista dagen för inlämnande av ansökningar är den 13 april 2020.

