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ЕІOPA е създаден през 2011 г. като независим Европейски надзорен орган с основни
отговорности да подкрепя стабилността на финансовата система, да гарантира
прозрачността на пазарите и финансовите продукти и да защитава титулярите на
застрахователни полици, както и членовете и бенефициерите на пенсионните схеми.
В годишния доклад на ЕІOPA за 2014 г. са изложени основните постижения на Органа
по всички негови цели: повишаване на защитата на потребителите, осъществяване на
качествено и своевременно регулиране, гарантиране на сближаването, качеството и
последователността на надзора, подкрепа на финансовата стабилност и развиването му
като съвременен и компетентен орган. В него е предоставена също така информация
относно управлението от ЕІOPA на предоставените му ресурси с оглед постигането на
тези цели.

Информационно каре: Петте най-големи постижения на ЕІOPA през 2014 г.
• С цел да се осигури своевременна подготовка за Платежоспособност ІІ и последователни
практики на надзор, ЕІOPA предаде на Комисията 6 технически стандарта относно
процедурата на одобрение на Платежоспособност ІІ и успешно приключи обществените
консултации относно Насоките за изпълнение на директивата.
• Стрес тест на европейския застрахователен сектор с официална оценка на устойчивостта
на финансовите институции срещу неблагоприятни пазарни тенденции при използване
на последователна методология и предоставяне на препоръки на националните
компетентни органи (НКО) за отстраняване на установени слабости.
• Документи за консултации и дискусии относно темите за защита на потребителите, като
надзор и управление на продуктите и конфликт на интереси при преки продажби и
продажби чрез посредници на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти
(ПИПДОЗИП).
• ЕІOPA публикува документ за консултации относно платежоспособността на институциите
за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) и за предварителна консултация,
предоставена на Комисията относно личните пенсии.
• Създаване на надзорен екип, който през 2014 г. проведе посещения в 10 национални
компетентни органa с акцент върху изпълнението на Платежоспособност ІІ и рамката за
оценка на риска.

В областта на защитата на потребителите ЕІOPA даде технически принос за редица
законодателни проекти на ЕС и изготви доклади за решаване на някои от най-неотложните
проблеми във връзка със щетите за потребителите. Сред основните продукти за 2014 г.,
в допълнение на посочените ключови постижения, са следните: съвместен документ
за консултации относно кръстосаните продажби и документ за консултации относно
правомощията за намеса по отношение на продуктите — нова роля на ЕІOPA съгласно
Регламента относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни
продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти.
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ЕІOPA изигра важна роля в разработването, подготовката и изпълнението на
Платежоспособност ІІ. През 2014 г. ударението беше върху изготвянето на технически
стандарти и насоки, необходими за осигуряване на последователност и сближаване
в прилагането на директивата на територията на Съюза. ЕІOPA освен това полагаше
проактивно усилия за улесняване на прилагането на директивата посредством
изпълнение на указанията за подготовка, които дават възможност на националните
компетентни органи (НКО) и предприятията да се запознаят подробно с изискванията.
Освен това Органът потърси съвет относно това как да изпълни законовото си задължение
да публикува кривите на безрисковия лихвен процент за голям брой валути.
В областта на пенсиите ЕІOPA публикува документ за консултации във връзка с понататъшната работа относно платежоспособността на ИППО чрез разработване на
цялостен подход на счетоводния баланс. Документът представлява нова стъпка
в работата на ЕІOPA върху основана на риск рамка за фондове за професионално
пенсионно осигуряване, която адекватно да отчита и да взема под внимание
спецификата на сектора. ЕІOPA извършва също така значителна работа в областта на
личните пенсии, като посочва алтернативи за развитие на вътрешния пазар и в отговор
на широкообхватно искане за консултации от Комисията, предоставя консултации
относно така наречения втори режим за личните пенсии. Развитието на истински
вътрешен пазар за пенсии може да засили защитата на членовете, прозрачността и
да бъде катализатор за по-добри резултати за гражданите и пенсионните фондове в
резултат на икономии от мащаба.

неблагоприятни пазарни тенденции. Въз основа на тези резултати ЕІOPA изготви и
публикува препоръки към НКО за предприемане на надзорни действия. Ударението в тези
препоръки бе поставено върху готовността за Платежоспособност ІІ, повишения акцент
на надзора върху управлението на риска, проектирането на продуктите, плановете за
възстановяване и капацитета за надзор при преодоляване на неблагоприятни събития.
Репутацията на ЕІOPA като съвременен и компетентен орган зависи от качеството на
продуктите и услугите, предоставяни на външни заинтересовани страни, но освен това и от
начина, по който той функционира и се управлява. Ето защо ЕІOPA поставя голямо ударение
върху прозрачността и работата с признати стандарти и в съответствие с изискванията,
определени в неговата собствена и в други регулаторни рамки в тази област.
2014 година беше много положителна и успешна за ЕІOPA. Органът трябваше обаче да
се справя и с някои големи проблеми. Най-неотложният от тях беше несъответствието
между задачите и задълженията, възложени на ЕІOPA, и ресурсите, с които Органът
разполагаше за тяхното изпълнение. ЕІOPA продължи да повишава ефективността
и ефикасността на своите оперативни, управленски и административни функции и
потвърждава ангажираността си да създава качествени продукти, които допринасят за
постигане на поставените му цели.

С оглед да засили надзора на трансграничните групи ЕІOPA продължава да участва
активно в колегиите от надзорни органи, като предоставя експертни съвети и подкрепа.
Органът започна също така да предоставя двустранна обратна връзка с националните
компетентни органи (НКО) относно изпълнението на Платежоспособност ІІ. Центърът
за експертни знания в областта на вътрешните модели продължи да се развива
през 2014 г., като предоставя допълнителни инструменти и повишава равнището на
консултациите в подкрепа на изпълнението на една от най-проблематичните области
на Платежоспособност ІІ.
ЕІOPA продължи да изготвя своите основни инструменти за информиране на ключовите
заинтересовани страни за развиващи се рискове за финансовата стабилност и за
евентуална необходимост от предприемане на мерки. ЕІOPA изготви два доклада
за финансовата стабилност, като предостави всеобхватен икономически анализ на
рисковете и уязвимостите и четири индикативни таблици на риска за проследяване
на качествените и количествените показатели за идентифициране и измерване на
системните рискове. През 2014 г. бе проведен стрес тест в застрахователния сектор,
който даде официална оценка на устойчивостта на финансовите институции срещу
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