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Informacinis langas: 5 svarbiausi EIOPA laimėjimai 2014 m.

• Kad būtų laiku pasirengta įgyvendinti sistemą „Mokumas II“ ir būtų užtikrinta nuosekli priežiūros 
praktika, EIOPA Komisijai pateikė 6 techninius standartus dėl „Mokumas II“ patvirtinimo procesų 
ir sėkmingai surengė viešas konsultacijas dėl Direktyvos įgyvendinimo gairių.

• Atliktas Europos draudimo sektoriaus testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kuriuo pagal 
nuoseklią metodiką buvo formaliai įvertintas finansų įstaigų atsparumas nepalankiems rinkos 
pokyčiams, ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms pateiktos rekomendacijos dėl 
nustatytų trūkumų.

• Parengti konsultacijoms ir diskusijoms skirti dokumentai apie vartotojų apsaugos aspektus, 
susijusios su produktų priežiūra ir valdymu bei interesų konfliktu, kai tiesiogiai arba per 
tarpininkus prekiaujama draudimo principu pagrįstais investiciniais produktais (DIP).

• EIOPA išleido konsultacijoms skirtą dokumentą apie už profesinių pensijų skyrimą atsakingų 
įstaigų (angl. IORP) mokumą ir preliminarią rekomendaciją Komisijai dėl asmeninių pensijų.

• Įkurta Priežiūros grupė, kuri 2014 m. apsilankė 10 nacionalinių kompetentingų institucijų ir 
daugiausiai dėmesio skyrė sistemos „Mokumas II“ įgyvendinimui bei rizikos vertinimo sistemai.
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EIOPA įkurta 2011 m. kaip nepriklausoma Europos priežiūros institucija, kurios pagrindinės 
pareigos – palaikyti finansų sistemos stabilumą, užtikrinti rinkų ir finansinių priemonių 
skaidrumą ir apsaugoti draudėjus, pensijų sistemų dalyvius ir išmokų gavėjus.

2014 m. EIPOA metinėje ataskaitoje nurodomi pagrindiniai Institucijos laimėjimai siekiant 
jos tikslų: stiprinti vartotojų apsaugą, įgyvendinti savalaikį aukštos kokybės reguliavimą, 
užtikrinti priežiūros konvergenciją, nuoseklumą ir kokybę, palaikyti finansinį stabilumą ir 
tobulėti kaip šiuolaikiškai, kompetentingai institucijai. Joje taip pat pateikiama informacijos, 
kaip EIOPA valdo šiems tikslams įgyvendinti skirtus išteklius.

Vartotojų apsaugos srityje EIOPA teikė techninę pagalbą rengiant kelis ES teisės aktų projektus 
ir išleido ataskaitas, kuriuose aptariamos kai kurios opiausios su vartotojų patiriama žala 
susijusios problemos. Be minėtųjų pagrindinių laimėjimų, 2014 m. buvo parengtas bendras 
konsultacijoms skirtas dokumentas dėl kryžminio pardavimo ir konsultacijoms skirtas 
dokumentas dėl su produktais susijusių intervencinių priemonių, – šis naujas EIOPA vaidmuo 
nustatytas Reglamente dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu 
pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų.

EIOPA atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant, rengiant ir įgyvendinant sistemą „Mokumas 
II“. 2014 m. daugiausiai dėmesio buvo skiriama tam, kad būtų parengti reikiami techniniai 
standartai ir gairės, padedantys užtikrinti nuoseklų ir vienodą Direktyvos taikymą Europos 
Sąjungoje. Be to, aktyviai siekdama sudaryti geresnes sąlygas taikyti Direktyvą, EIOPA 
įgyvendino parengiamąsias gaires, kurios suteikė galimybę kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms ir įmonėms susipažinti su nustatytais reikalavimais. Institucija taip pat 
konsultavosi dėl to, kaip įgyvendinti įstatymų jai numatytą pareigą skelbti nerizikingų 
palūkanų normų kreives daugeliu valiutų.
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Pensijų srityje EIOPA paskelbė konsultacijoms skirtą dokumentą apie tolesnį darbą už 
profesinių pensijų skyrimą atsakingų įstaigų mokumo srityje, rengiant kompleksinį balansą. 
Šis dokumentas – tai tolesnis EIOPA žingsnis kuriant rizika grindžiamą profesinių pensijų fondų 
sistemą, kurioje deramai pripažįstama sektoriaus specifika ir į ją atsižvelgiama. Reikšmingą 
darbą EIOPA atlieka ir asmeninių pensijų srityje – nurodo vidaus rinkos plėtotės alternatyvas, o 
atsiliepdama į Komisijos plataus masto kvietimą teikti rekomendacijas, rengia rekomendacijas 
dėl vadinamojo antrojo asmeninių pensijų režimo. Sukūrus faktinę pensijų vidaus rinką, galėtų 
padidėti jos dalyvių apsauga, skaidrumas, o dėl masto ekonomijos piliečiai ir pensijų teikėjai 
gautų didesnę naudą.

Kad sustiprintų tarpvalstybinių grupių priežiūrą, EIOPA toliau aktyviai dalyvauja priežiūros 
institucijų kolegijų darbe, jos specialistai teikia konsultacijas ir pagalbą. Institucija taip pat 
pradėjo teikti dvišalę grįžtamąją informaciją kompetentingoms nacionalinėms institucijoms 
apie sistemos „Mokumas II“ įgyvendinimą. 2014 m. toliau plėtojosi Vidaus modelių žinių 
centras, jis teikė papildomų priemonių ir intensyviau konsultavo dėl vienos sudėtingiausių 
sistemos „Mokumas II“ sričių taikymo.

EIOPA, kaip ir anksčiau, įgyvendino pagrindines savo priemones, kuriomis suinteresuotieji 
subjektai informuojami apie atsirandančią riziką finansiniam stabilumui ir apie tai, ar reikia 
imtis veiksmų. EIOPA paskelbė dvi finansinio stabilumo ataskaitas, kuriose pateikiama išsami 
rizikos ir neigiamo poveikio ekonominė analizė, ir keturis rizikos valdymo sistemos kokybinius 
ir kiekybinius stebėjimo rodiklius, pagal kuriuos nustatoma ir vertinama sisteminė rizika. 2014 
m. buvo atliktas draudimo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kuriuo formaliai įvertintas 
finansų įstaigų atsparumas nepalankiems rinkos pokyčiams. Remdamasi šiais rezultatais, EIOPA 
parengė ir paskelbė kompetentingoms nacionalinėms institucijoms skirtas rekomendacijas 
dėl priežiūros veiksmų. Šiose rekomendacijose daugiausiai dėmesio skiriama pasirengimui 
įgyvendinti sistemą „Mokumas II“, didesnei rizikos valdymo priežiūrai, produktų kūrimui, padėties 
atkūrimo planavimui ir priežiūros institucijų gebėjimams reaguoti į nepageidaujamus reiškinius.

EIOPA – šiuolaikiškos ir kompetentingos institucijos – reputacija priklauso nuo išoriniams 
suinteresuotiesiems subjektams jos teikiamų produktų ir paslaugų kokybės, tačiau svarbu 
ir tai, kaip ji veikia ir kaip yra valdoma. Būtent todėl EIOPA daug dėmesio skiria skaidrumui 
ir tam, kad būtų vadovaujamasi pripažintais standartais ir būtų vykdomi jos priimtuose ir 
kituose atitinkamuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

2014 m. EIOPA buvo reikšmingų laimėjimų metai. Vis dėlto kilo ir nemažų sunkumų. Pats 
opiausias iš jų buvo tas, kad Institucijai skirti ištekliai neatitiko jai patikėtų užduočių ir 
įsipareigojimų. EIOPA, kaip ir anksčiau, didino savo veiklos, valdymo ir administracinių funkcijų 
efektyvumą ir veiksmingumą ir toliau yra pasiryžusi kurti geros kokybės produktus, kurie jai 
padeda siekti užsibrėžtų tikslų.


