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Teabeks: EIOPA viis põhisaavutust 2014. aastal

• Solventsus II ja ühtsete järelevalvetavade õigeaegse ettevalmistamise tagamiseks esitas EIOPA 
komisjonile kuus tehnilist standardit Solventsus II heakskiitmismenetluste kohta ning viis 
edukalt lõpule direktiivi rakendamissuuniseid käsitleva avaliku konsultatsiooni.

• Ühtset metoodikat kasutades tehti Euroopa kindlustussektori stressitest, millega anti ametlik 
hinnang finantsasutuste vastupanuvõimele ebasoodsate turusuundumuste korral ja mille 
tulemusel esitati riiklikele pädevatele asutustele kindlakstehtud nõrku külgi puudutavad 
soovitused.

• Avaldati konsultatsiooni- ja aruteludokumendid tarbijakaitse valdkonnas, nagu tootejärelevalve 
ja -juhtimine ning huvikonflikt kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) otse- ja 
vahendusmüügi korral.

• EIOPA avaldas konsultatsioonidokumendi tööandjapensioni kogumisasutuste solventsuse kohta 
ja personaalpensioneid käsitleva esialgse nõuande komisjonile.

• Loodi järelevalverühm, mis külastas 2014. aastal kümmet riiklikku pädevat asutust, pöörates 
tähelepanu Solventsus II ja riskihindamisraamistiku rakendamisele.assessment framework.
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EIOPA loodi sõltumatu Euroopa järelevalveasutusena 2011. aastal. Asutuse peamine ülesanne 
on toetada finantssüsteemi stabiilsust, tagada turgude ja finantstoodete läbipaistvus, kaitsta 
kindlustusvõtjaid ning pensioniskeemiga liitunuid ja soodustatud isikuid.

EIOPA 2014. aasta aruandes esitatakse asutuse peamised saavutused järgmiste eesmärkide 
täitmisel: tarbijakaitse tugevdamine, kvaliteetne ja õigeaegne reguleerimine, järelevalve 
ühetaolisuse, järjepidevuse ja kvaliteedi tagamine, finantsstabiilsuse toetamine ning areng 
tänapäevase pädeva asutusena. Selles käsitletakse ka EIOPA-le nende eesmärkide täitmiseks 
eraldatud ressursside haldamist.

Tarbijakaitse valdkonnas andis EIOPA tehnilise panuse mitme ELi õigusakti väljatöötamisse 
ning andis välja aruanded, milles käsitleti pakilisemaid küsimusi seoses tarbijatele tekitatava 
kahjuga. Lisaks neile põhisaavutustele andis EIOPA 2014. aastal välja järgmised olulised 
dokumendid: ühine konsultatsioonidokument ristmüügi kohta ning konsultatsioonidokument 
toodetesse sekkumise õiguste kohta, mis on EIOPA uus roll vastavalt määrusele, mis käsitleb 
kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente.

EIOPA-l on olnud tähtis osa Solventsus II väljatöötamisel, ettevalmistamisel ja rakendamisel. 
2014. aastal keskenduti tehniliste standardite ja suuniste koostamisele, millega tagatakse 
direktiivi järjepidev ja ühtne rakendamine liidus. EIOPA on püüdnud direktiivi kohaldamist 
ennetavalt toetada ettevalmistavate suuniste rakendamise kaudu, võimaldades nii riiklikel 
pädevatel asutustel ja ettevõtjatel nõuetega tutvuda. Samuti on EIOPA korraldanud 
konsultatsioone, et selgitada, kuidas ta hakkab rakendama seadusest tulenevat kohustust 
avaldada erinevate valuutade riskivabu intressikõveraid.

EIOPA avaldas pensionide valdkonna konsultatsioonidokumendi edasise töö kohta 
tööandjapensioni kogumisasutuste solventsuse teemal, sh tervikliku bilansi koostamine. 
Dokument on edasiminek EIOPA töös tööandjapensioniskeemide riskipõhise raamistiku 
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kallal, mis tunnustab sektori eripärasid ja võtab neid piisavalt arvesse. EIOPA teeb 
märkimisväärset tööd ka personaalpensionide valdkonnas, kavandades siseturu arengu 
alternatiive ning koostades komisjoni taotlusel nõuandeid personaalpensionide nn teise 
režiimi kohta. Pensionide jaoks tõelise siseturu loomine aitab tõhustada liikmete kaitset, 
suurendada läbipaistvust ning tuua mastaabisäästu kaudu suuremat kasu nii elanikele kui ka 
pensionipakkujatele.

Piiriüleste gruppide järelevalve tõhustamiseks jätkab EIOPA aktiivset osalemist 
järelevalvekolleegiumide töös, pakkudes eksperdinõuandeid ja tuge. Samuti hakkas EIOPA 
andma riiklikele pädevatele asutustele kahepoolset tagasisidet Solventsus II rakendamise 
kohta. 2014. aastal arendati edasi eksperditeadmiste keskust sisemudelite valdkonnas, 
pakkudes täiendavaid abivahendeid ning tõhustades nõustamist Solventsus II ühe keerukaima 
valdkonna rakendamise toetuseks.

EIOPA jätkas põhiliste abivahendite pakkumist, teavitades peamisi sidusrühmi finantsstabiilsust 
ohustavate riskide tekkimisest ja meetmete vajalikkusest. EIOPA koostas kaks finantsstabiilsuse 
aruannet, milles esitati riskide ja nõrkade külgede põhjalik majandusanalüüs, ning neli 
kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid näitajaid hõlmavat riskinäidikut süsteemsete riskide 
tuvastamiseks ja mõõtmiseks. 2014. aastal tehti kindlustussektori stressitest, millega anti 
ametlik hinnang finantsasutuste vastupanuvõimele ebasoodsate turusuundumuste korral. 
EIOPA töötas tulemuste põhjal välja ja avaldas riiklikele pädevatele asutustele suunatud 
soovitused järelevalvemeetmete võtmise kohta. Soovitustes keskenduti Solventsus II 
rakendamise valmisolekule ning suunati järelevalvetegevuse põhirõhk riskijuhtimisele, 
tootekujundusele, finantsseisundi taastamise kavadele ja järelevalvesuutlikkusele 
ebasoodsate sündmustega toimetulekul.

EIOPA maine nüüdisaegse pädeva asutusena sõltub välistele sidusrühmadele pakutavate 
toodete ja teenuste kvaliteedist, kuid samuti asutuse toimimisviisist ja juhtimisest. Seepärast 
paneb EIOPA suurt rõhku läbipaistvusele ja tunnustatud standardite järgimisele ning 
asutamismääruse ja muude asjakohaste määruste nõuetest kinnipidamisele.

Saavutuste poolest oli 2014. aasta EIOPA jaoks väga edukas. Siiski esinesid ka mõned tõsised 
probleemid. Suurim proovikivi oli EIOPA-le seatud ülesannete ja kohustuste ning nende 
täitmiseks eraldatud ressursside mittevastavus. EIOPA on jätkuvalt suurendanud tegevus-, 
juhtimis- ja haldusülesannete tulemuslikkust ja tõhusust ning peab oma kohustuseks jätkata 
eesmärkide saavutamist toetavate kvaliteetsete toodete väljatöötamist.


