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Tietolaatikko: EIOPAn viisi tärkeintä saavutusta vuonna 2014

• • Solvenssi II -direktiivin oikea-aikaisten valmistelujen ja yhdenmukaisten valvontakäytäntöjen 
takaamiseksi EIOPA toimitti komissiolle kuusi teknistä standardia Solvenssi II -direktiivin 
hyväksyntäprosesseista ja saattoi onnistuneesti loppuun julkisen kuulemisen direktiivin 
täytäntöönpanosta.

• Euroopan vakuutusalan stressitesti, joka antoi virallisen arvion rahoituslaitosten kestokyvystä 
markkinoiden kehittyessä haitallisesti ja jossa käytettiin yhdenmukaista menetelmää ja 
annettiin kansallisille toimivaltaisille viranomaisille suosituksia, joissa käsiteltiin havaittuja 
heikkouksia.

• Vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuote) koskeviin tuotteiden valvontaan ja hallintoon 
ja eturistiriitoihin suorassa ja välillisessä myynnissä liittyviä kuluttajansuoja-aiheita käsittelevät 
kuulemis- ja keskusteluasiakirjat.

• EIOPA julkaisi lisäeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevan kuulemisasiakirjan ja yksilöllisiä 
eläkkeitä koskevia alustavia neuvoja komissiota varten.

• Perustettiin valvojien valvontaryhmä, joka kävi vuonna 2014 kymmenessä kansallisessa 
toimivaltaisessa viranomaisessa ja keskittyi Solvenssi II -direktiivin täytäntöönpanoon ja 
riskinarviointikehykseen.
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EIOPA perustettiin vuonna 2011 riippumattomaksi EU:n valvontaviranomaiseksi, jonka 
keskeisiä vastuualueita ovat rahoitusjärjestelmän vakauden tukeminen, markkinoiden ja 
rahoitustuotteiden avoimuuden takaaminen sekä vakuutuksenottajien ja eläkejärjestelmien 
jäsenten ja edunsaajien suojeleminen.

EIOPAn vuosikertomuksessa 2014 kerrotaan tärkeimpien tavoitteiden saavuttamisesta, 
jotka liittyvät kuluttajansuojan vahvistamiseen, laadukkaan ja oikea-aikaisen sääntelyn 
tarjoamiseen, valvonnan lähentymiseen, yhdenmukaisuuden ja laadun takaamiseen, 
rahoitusvakauden tukemiseen sekä modernin ja pätevän viranomaisen kehittämiseen. EIOPA 
antaa myös tietoa siitä, miten sille näiden tavoitteiden saavuttamiseen osoitettuja varoja 
hallinnoidaan.

Kuluttajansuojan alalla EIOPA osallistui monen EU:n säädöksen tekniseen kehittämiseen ja laati 
raportteja, joissa käsiteltiin joitakin kuluttajavahinkoihin liittyviä kiireellisimpiä kysymyksiä. 
Vuoden 2014 tärkeimpiä tuotteita olivat edellä mainittujen tärkeimpien saavutusten lisäksi yhteinen 
kuulemisasiakirja ristiinmyynnistä ja kuulemisasiakirja tuoteinterventiosta, joka on EIOPAn uusi 
tehtävä, joka on annettu vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita koskevia sijoittajille annettavia avaintietoja koskevan asetuksen nojalla.

EIOPAlla on ollut merkittävä tehtävä Solvenssi II -direktiivin kehittämisessä, laatimisessa 
ja täytäntöönpanossa. Vuonna 2014 keskityttiin tuottamaan direktiivin yhdenmukaisen ja 
yhtenevän soveltamisen koko unionissa varmistavia teknisiä standardeja ja ohjeita. EIOPA 
on myös pyrkinyt helpottamaan direktiivin soveltamista ennakoivasti antamalla käyttöön 
valmistavia ohjeita, joiden avulla kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja yritykset ovat 
voineet perehtyä vaatimuksiin. Viranomainen on myös järjestänyt kuulemisia siitä, miten 
se aikoo panna täytäntöön lakisääteisen velvollisuutensa julkaista useiden valuuttojen 
riskittömät kurssikäyrät.
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Eläkealalla EIOPA julkaisi lisäeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevasta lisätyöstä 
kuulemisasiakirjan ja laati kokonaisvaltaisen taseen. Asiakirja on jälleen uusi vaihe 
työeläkerahastojen riskiperusteista kehystä koskevassa EIOPAn työssä, jossa tunnustetaan ja 
otetaan asianmukaisesti huomioon alan erityisominaisuudet. EIOPA tekee myös merkittävää 
työtä yksilöllisten eläkkeiden alalla esittämällä vaihtoehtoja sisämarkkinoiden kehittämiselle 
ja – vastauksena komission laajaan neuvontapyyntöön – laatimalla neuvoja yksilöllisten 
eläkkeiden niin sanotusta toisesta järjestelmästä. Eläkealan todellisten sisämarkkinoiden 
kehittäminen voi lisätä jäsenten suojaa ja avoimuutta ja parantaa kansalaisille ja 
eläkkeentarjoajille koituvia tuloksia mittakaavaedun ansiosta.

Rajatylittävien ryhmien valvonnan parantamiseksi EIOPA osallistuu edelleen aktiivisesti 
valvontakollegioihin ja antaa asiantuntijaneuvontaa ja -tukea. Viranomainen on myös 
alkanut antaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille kahdenvälistä palautetta Solvenssi 
II -direktiivin täytäntöönpanosta. Sisäisten mallien asiantuntemuskeskusta kehitettiin lisää 
vuonna 2014 antamalla sen käyttöön lisätyökaluja ja nostamalla neuvonnan tasoa, jotta 
Solvenssi II -direktiivin soveltamista voidaan tukea yhdellä sen haastavimmista aloista.

EIOPA jatkoi tärkeimpien työkalujensa tarjoamista tiedottamalla keskeisille sidosryhmille 
rahoitusvakauden kehittymässä olevista riskeistä ja siitä, ovatko toimet tarpeen. EIOPA 
tuotti kaksi rahoitusvakautta käsittelevää raporttia, joissa annettiin kattava talousanalyysi 
riskeistä ja haavoittuvuuksista ja neljä valvonnan laadullista ja määrällistä indikaattoria (ns. 
riskikojelauta) järjestelmäriskien havaitsemiseksi ja mittaamiseksi. Vuonna 2014 tehtiin 
vakuutusalan stressitesti, josta saatiin virallinen arviointi rahoituslaitosten kestokyvystä 
markkinoiden kehittyessä haitallisesti. Näiden tulosten perusteella EIOPA laati ja julkaisi 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia valvontatoiminnasta. 
Suosituksissa keskityttiin Solvenssi II -direktiiviin valmistautumiseen, riskinhallintaa koskevan 
valvonnan lisäämiseen, tuotesuunnitteluun, elvytyssuunnitelmaan ja valvonnan valmiuksiin 
käsitellä haitallisia tapahtumia.

EIOPAn maine modernina ja osaavana viranomaisena riippuu sen ulkoisille sidosryhmille 
toimittamien tuotteiden ja palvelujen laadusta, mutta tärkeää on myös sen toiminta- ja 
hallintotapa. Siksi EIOPA korostaa hyvin paljon avoimuutta ja työskentelyä tunnustettujen 
standardien mukaisesti sekä sen omissa ja muissa asiaankuuluvissa säännöksissä esitettyjen 
vaatimusten noudattamista.

Vuosi 2014 oli EIOPAlle erittäin myönteinen vuosi saavutusten kannalta. Viranomainen on 
kuitenkin kohdannut joitakin suuria haasteita. Merkittävin niistä on EIOPAlle osoitettujen 
tehtävien ja velvoitteiden ja niiden suorittamiseen osoitettujen määrärahojen välinen ero. EIOPA 
on edelleen lisännyt tehokkuuttaan ja vaikuttavuuttaan toiminta-, johto- ja hallintotehtävissään, 
ja se on jatkuvasti sitoutunut tuottamaan laadukkaita tuotteita edistämään tavoitteitaan.


