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Informativno polje: Pet glavnih EIOPA-inih postignuća u 2014

• Radi jamčenja pravodobne pripreme za sustav Solventnost II. i sustavne prakse nadzora EIOPA 
je Komisiji dostavila šest tehničkih standarda o postupcima odobravanja u okviru sustava 
Solventnost II. te je uspješno zaključila javno savjetovanje o smjernicama za provedbu Direktive.

• Testiranje otpornosti na stres europskog osiguravateljskog sektora koje osigurava formalnu 
procjenu otpornosti financijskih institucija na nepovoljna kretanja na tržištu uz pomoć sustavne 
metodologije i na osnovi kojeg se nacionalnim nadležnim tijelima pružaju preporuke o 
utvrđenim ranjivostima.

• Savjetovanje i osiguravanje dokumenata za raspravu o temama upravljanja i nadzora nad 
proizvodima te sukoba interesa u području zaštite potrošača u izravnoj i neposrednoj prodaji 
investicijskih proizvoda osiguranja (PRIIP-ova).

• EIOPA je izdala savjetodavni dokument o solventnosti institucija za strukovno mirovinsko 
osiguranje (IORP) te preliminarni savjet za Komisiju o osobnim mirovinama.

• Uspostava nadzornog tima za upravljanje koji je u 2014. posjetio deset nacionalnih nadležnih 
tijela, pri čemu je bio usredotočen na provedbu sustava Solventnost II. i okvira za procjenu 
rizika.
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EIOPA je osnovana 2011. kao neovisno europsko nadzorno tijelo čije su ključne nadležnosti 
podupiranje stabilnosti financijskog sustava, jamčenje transparentnosti tržišta i financijskih 
proizvoda i zaštita osiguranika te članova i korisnika mirovinskog sustava.

U EIOPA-inu Godišnjem izvješću za 2014. ističu se glavna postignuća tog tijela u okviru 
utvrđenih ciljeva: jačanja zaštite potrošača, donošenja kvalitetnih i pravodobnih propisa, 
jamčenja usklađenosti, sustavnosti i kvalitete nadzora, podupiranja financijske stabilnosti i 
razvoja s ciljem stvaranja modernog i sposobnog tijela. U izvješću se pružaju informacije i o 
EIOPA-inu upravljanju sredstvima koja su joj dodijeljena u svrhu ostvarivanja tih ciljeva.

U području zaštite potrošača EIOPA je pružila tehničke informacije i upute za potrebe niza 
razvojnih kretanja u zakonodavstvu EU-a te je izdala izvješća koja se bave nekim od gorućih 
pitanja u vezi sa štetom po potrošače. Uz spomenuta najvažnija postignuća ključni proizvodi 
u 2014. uključuju: zajednički savjetodavni dokument o unakrsnoj prodaji i savjetodavni 
dokument o interventnim ovlastima za proizvode, što je nova EIOPA-ina uloga u skladu s 
Uredbom o dokumentima s informacijama o strukturiranim investicijskim proizvodima i 
investicijskim proizvodima osiguranja.

EIOPA je imala glavnu ulogu u razvoju, pripremi i provedbi sustava Solventnost II. U 2014. 
u središtu zanimanja bila je izrada tehničkih standarda i smjernica potrebnih radi jamčenja 
sustavne i usklađene primjene Direktive na području Unije. EIOPA je također nastojala, uz 
proaktivan pristup, olakšati primjenu Direktive putem provedbe pripremnih smjernica 
te osiguravanjem mogućnosti da se nacionalna nadležna tijela i poduzeća upoznaju sa 
zahtjevima. Tijelo se također savjetovalo o tome kako će provesti svoju zakonsku obvezu 
objavljivanja krivulja nerizičnih stopa za velik broj valuta.
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U području mirovina EIOPA je objavila savjetodavni dokument o daljnjem radu u pogledu solventnosti 
IORP-ova u kojem je razvila bilancu koja se temelji na holističkom pristupu. Taj dokument predstavlja 
daljnji korak u EIOPA-inim nastojanjima uspostave okvira za fondove strukovnih mirovina koji se 
temelji na procjeni rizika, a koji na odgovarajući način uzima u obzir i vodi računa o specifičnostima 
sektora. EIOPA u svom radu ulaže znatne napore i u području osobnih mirovina uspostavljajući 
alternative za razvoj unutarnjeg tržišta te, kao odgovor na sveobuhvatni poziv Komisije za davanje 
savjeta, razvijajući savjete o takozvanom drugom sustavu za osobne mirovine. Razvoj istinskog 
unutarnjeg tržišta za mirovine može povećati zaštitu članova i transparentnost te biti katalizator za 
bolje rezultate za građane i pružatelje mirovina putem ekonomije razmjera.

Radi poboljšanja nadzora prekograničnih skupina EIOPA i dalje aktivno sudjeluje u radu vijeća 
nadzornika pružajući stručne savjete i potporu. Tijelo je također nacionalnim nadležnim 
tijelima počelo pružati dvostrane povratne informacije o provedbi sustava Solventnost II. 
U 2014. dodatno je razvijen centar stručnosti u području internih modela tako da osigurava 
dodatne alate i savjete na većoj razini u pružanju potpore primjeni jednog od najizazovnijih 
područja sustava Solventnost II.

EIOPA je nastavila osiguravati svoje ključne alate kojima se ključni dionici obavješćuju o 
rizicima u nastajanju za financijsku stabilnost te o tome je li potrebno poduzimati određene 
mjere. EIOPA je isporučila dva izvješća o financijskoj stabilnosti u kojima je pružena 
sveobuhvatna gospodarska analiza rizika i ranjivosti, kao i četiri kontrolne ploče rizika za 
praćenje kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja radi utvrđivanja i mjerenja sustavnih 
rizika. U 2014. provedeno je testiranje otpornosti na stres u osiguravateljskom sektoru koje 
osigurava formalnu procjenu otpornosti financijskih institucija na nepovoljna tržišna kretanja. 
Na osnovi tih rezultata EIOPA je razvila i objavila preporuke za nacionalna nadležna tijela u 
pogledu nadzornih mjera. Te su preporuke bile usredotočene na spremnost za uspostavu 
sustava Solventnost II., veću usmjerenost nadzora na upravljanje rizikom, izradu proizvoda, 
planiranje oporavka i nadzorne kapacitete za rješavanje problema u slučaju štetnih događaja.

Ugled EIOPA-e kao modernog i sposobnog tijela ovisi o kvaliteti proizvoda i usluga koje pruža 
vanjskim dionicima, no i o tome na koji način djeluje i kako se njome upravlja. Iz tog razloga 
EIOPA pridaje velik značaj transparentnosti i radu u okviru priznatih standarda uz usklađenost 
sa zahtjevima utvrđenima u njezinim i drugim mjerodavnim uredbama.

Godina 2014. bila je vrlo pozitivna za EIOPA-u s obzirom na ostvarene ciljeve. Međutim, tijelo se 
suočilo i s nekim većim izazovima. Najveći izazov predstavljao je nesrazmjer između zadataka 
i obveza dodijeljenih EIOPA-i te raspoloživih sredstava za njihovu provedbu. EIOPA je nastavila 
poboljšavati učinkovitost i djelotvornost svojih operativnih, upravljačkih i administrativnih 
funkcija te je i dalje posvećena izradi kvalitetnih proizvoda koji daju doprinos u ostvarivanju 
njezinih ciljeva.


