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EAAPI izveidoja 2011. gadā kā neatkarīgu Eiropas uzraudzības iestādi, kuras galvenie pienākumi
ir atbalstīt finanšu sistēmas stabilitāti, nodrošināt tirgu un finanšu produktu pārredzamību un
aizsargāt apdrošināšanas polišu turētājus, pensijas shēmu dalībniekus un labumguvējus.
EAAPI 2014. gada pārskatā ir izklāstīti iestādes galvenie sasniegumi tās mērķu jomā: spēcināt
patērētāju aizsardzību, nodrošināt kvalitāti un savlaicīgu regulējumu, nodrošināt uzraudzības
konverģenci, konsekvenci un kvalitāti, atbalstīt finanšu stabilitāti un attīstīties kā mūsdienīgai
un kompetentai iestādei. Tajā arī sniegta informācija par EAAPI piešķirto resursu pārvaldību
šo mērķu sasniegšanai.

Informācijas aile: EAAPI 5 galvenie sasniegumi 2014. gadā
• Lai nodrošinātu savlaicīgu režīma “Maksātspēja II” un konsekventas uzraudzības prakses
sagatavošanu, EAAPI Komisijai iesniedza 6 Tehniskos standartus par “Maksātspējas II” režīma
apstiprināšanas procesiem un veiksmīgi pabeidza sabiedrisko apspriešanos par Direktīvas
īstenošanas pamatnostādnēm.
• Eiropas apdrošināšanas nozares stresa tests, kas sniedz formālu novērtējumu par finanšu
iestāžu izturību pret negatīvu tirgus attīstību, izmantojot konsekventu metodoloģiju un sniedzot
ieteikumus valsts kompetentajām iestādēm, apskatot noteiktās vājās vietas.
• Apspriedes un diskusiju dokumenti attiecībā uz patērētāju aizsardzības jautājumiem par
produktu pārraudzību un pārvaldību un interešu konfliktu apdrošināšanas ieguldījumu produktu
tiešā pārdošanā vai pārdošanā caur starpnieku (PRIIP).
• EAAPI publicēja apspriedes dokumentu par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (PKUI)
maksātspēju un iepriekšēju ieteikumu Komisijai par individuālajām pensijām.
• Uzraudzības pārraudzības komandas izveidošana, kura 2014. gadā apmeklēja 10 valsts
kompetentās iestādes, koncentrējoties uz “Maksātspējas II” režīma un riska novērtējuma
sistēmas ieviešanu.

Patērētāju aizsardzības jomā EAAPI nodrošināja savu tehnisko devumu vairāku ES tiesību
aktu izstrādē un izdeva ziņojumus, kuros apskatīti daži no visaktuālākajiem jautājumiem, kas
saistīti ar kaitējumu patērētājam. Papildus jau minētajiem galvenajiem sasniegumiem 2014.
gadā galvenie produkti ir šādi: kopīgs apspriedes dokuments par kombinēto pārdošanu; un
apspriedes dokuments par pilnvarām veikt produktu intervences — jauna EAAPI loma saskaņā
ar Regulu par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu
pamatinformācijas dokumentiem.
EAAPI ir galvenā loma “Maksātspējas II” režīma izstrādāšanā, sagatavošanā un īstenošanā.
2014. gadā galvenā uzmanība bija vērsta uz tehnisko standartu un pamatnostādņu izstrādi,
kas nepieciešamas, lai nodrošinātu konsekventu un vienotu Direktīvas piemērošanu visā
Savienībā. EAAPI arī proaktīvi centās sekmēt Direktīvas piemērošanu, ieviešot sagatavošanās
pamatnostādnes un nodrošinot valsts kompetentās iestādes un uzņēmumus ar iespēju
iepazīties ar prasībām. Iestāde ir arī apspriedusies par to, kā tā īstenos savu tiesību aktos
paredzēto pienākumu publicēt no riska brīvo procentu likmju līknes lielam skaitam valūtu.
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Pensiju jomā EAAPI publicēja apspriedes dokumentu par turpmāko darbu pie PKUI
maksātspējas, izstrādājot holistisku bilanci. Dokuments ir turpmākais solis EAAPI darbā pie
uz riska balstītas sistēmas izveides aroda pensiju fondiem, kurā pienācīgi atzīta un ņemta
vērā nozares specifika. EAAPI veic arī nozīmīgu darbu individuālo pensiju jomā, nosakot
alternatīvas iekšējā tirgus attīstībai un reaģējot uz Komisijas uzaicinājumu sniegt plašu
ieteikumu, izstrādājot ieteikumu par tā saukto otro individuālo pensiju režīmu. Patiesa pensiju
iekšējā tirgus attīstība var uzlabot tirgus dalībnieku aizsardzību, pārredzamību un būt par
katalizatoru labāku rezultātu sasniegšanai pilsoņiem un pensiju nodrošinātājiem, izmantojot
apjomradītus ietaupījumus.
Lai stiprinātu pārrobežu grupu uzraudzību, EAAPI turpina aktīvi piedalīties uzraudzītāju
kolēģijās, sniedzot eksperta ieteikumus un atbalstu. Iestāde ir uzsākusi arī sniegt divpusēju
atgriezenisko saiti valsts kompetentajām iestādēm par “Maksātspējas II” režīma īstenošanu.
EAAPI 2014. gadā turpināja veidot savu kompetences centru iekšējo modeļu jomā, lai
nodrošinātu papildu instrumentus un celtu ieteikumu līmeni, kā arī veicinātu piemērošanu
vienai no vissarežģītākajām “Maksātspējas II” režīma jomām.
EAAPI turpināja izstrādāt savus galvenos instrumentus ieinteresēto pušu informēšanai par
finanšu stabilitātes risku esamību un parādīšanos un to, vai ir nepieciešams spert kādus soļus.
EAAPI sagatavoja divus Finanšu stabilitātes ziņojumus, sniedzot visaptverošu ekonomisko
analīzi par riskiem un vājajām vietām, un četrus Riska paneļus, ar kuriem uzrauga kvalitatīvos
un kvantitatīvos rādītājus, lai noteiktu un izmērītu sistēmiskos riskus. 2014. gadā veica
apdrošināšanas stresa testu, sniedzot formālu novērtējumu par finanšu iestāžu izturību pret
negatīvu tirgus attīstību. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, EAAPI izstrādāja un publicēja
ieteikumus valsts kompetentajām iestādēm attiecībā uz uzraudzības rīcību. Šajos ieteikumos
uzmanība ir vērsta uz sagatavošanos “Maksātspējas II” režīmam, riska pārvaldības, produktu
veidošanas, atveseļošanās plāna un uzraudzības spēju pastiprinātu uzraudzību, lai cīnītos ar
negatīvajiem notikumiem.
EAAPI mūsdienīgas un kompetentas iestādes reputācija ir atkarīga no tās sniegto produktu un
pakalpojumu kvalitātes ārējām ieinteresētajām pusēm, kā arī ir pamatota uz veidu, kādā tā
darbojas un kā to vada. Tieši tāpēc EAAPI lielu uzsvaru liek uz pārredzamību un strādāšanu ar
atzītiem standartiem, kā arī uz atbilstību prasībām, kādas izklāstītas pašas iestādes un citos
būtiskos regulējumos.
EAAPI 2014. gads ir bijis ļoti pozitīvs sasniegumu ziņā. Tomēr iestāde ir pieredzējusi dažas
nopietnas grūtības. Visspiedīgākā ir būtiskā atšķirība starp EAAPI uzticētajiem uzdevumiem
un pienākumiem un piešķirtajiem resursiem to veikšanai. EAAPI ir turpinājusi uzlabot savu
darbības, vadības un pārvaldes funkciju efektivitāti un lietderību, kā arī turpina uzturēt savu
apņemšanos izstrādāt kvalitatīvus produktus, kas veicina tās mērķu sasniegšanu.
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