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L-EIOPA ġiet stabbilita fl-2011 bħala Awtorità Superviżorja Ewropea indipendenti birresponsabbiltajiet ewlenin li tappoġġja l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, tiżgura
t-trasparenza tas-swieq u tal-prodotti finanzjarji, u tipproteġi d-detenturi ta’ poloz, u l-membri
u l-benefiċjarji tal-iskemi tal-pensjoni.
Ir-Rapport Annwali tal-2014 tal-EIOPA jiddeskrivi l-kisbiet ewlenin tal-Awtorità tul l-għanijiet
tagħha biex issaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur, tipprovdi regolamentazzjoni ta’ kwalità u
fiż-żmien dovut, tiżgura l-konverġenza, il-konsistenza u l-kwalità tas-superviżjoni, tappoġġja
l-istabbiltà finanzjarja u tiżviluppa bħala awtorità moderna u kompetenti. Din tipprovdi wkoll
informazzjoni dwar il-ġestjoni mill-EIOPA tar-riżorsi allokati lilha sabiex tissodisfa dawn
l-għanijiet.

Kaxxa ta’ Informazzjoni: Il-5 Kisbiet Prinċipali tal-EIOPA fl-2014
• Sabiex tiżgura t-tħejjija fiż-żmien dovut għal Solvibbiltà II u prattiki superviżorji konsistenti,
l-EIOPA ppreżentat lill-Kummissjoni 6 Standards Tekniċi dwar il-proċessi ta’ approvazzjoni
ta’ Solvibbiltà II u kkonkludiet b’suċċess il-konsultazzjoni pubblika dwar il-Linji Gwida għallimplimentazzjoni tad-Direttiva.
• It-Test tal-Istress tas-Settur tal-Assigurazzjoni Ewropew li jipprovdi valutazzjoni formali tarreżiljenza tal-istituzzjonijiet finanzjarji għal żviluppi avversi fis-suq bl-użu ta’ metodoloġija
konsistenti u li jipprovdi rakkomandazzjonijiet lill-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti (NCAs) li
jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet identifikati.
• Il-Karti ta’ Konsultazzjoni u Diskussjoni dwar it-temi tal-Protezzjoni tal-Konsumaturi tasSuperviżjoni u l-Governanza tal-Prodotti u l-Kunflitt ta’ Interess fil-bejgħ dirett u permezz ta’
intermedji ta’ prodotti ta’ investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs).
• L-EIOPA ppubblikat dokument ta’ konsultazzjoni dwar is-solvenza tal-Istituzzjonijiet għallProvvista ta’ Rtirar Okkupazzjonali (IORP) u Parir preliminari lill-Kummissjoni dwar il-pensjonijiet
personali.
• It-twaqqif tal-Grupp Superviżorju, li wettaq żjarat lil 10 Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti fl2014 b’fokus fuq l-implimentazzjoni ta’ Solvenza II u l-qafas ta’ valutazzjoni tar-riskju.

Fid-dominju tal-protezzjoni tal-konsumatur, l-EIOPA tat input tekniku f’numru ta’ żviluppi
leġiżlattivi tal-UE u ħarġet rapporti li jindirizzaw uħud mill-kwistjonijiet l-aktar urġenti relatati
mad-detriment tal-konsumatur. Il-prodotti prinċipali fl-2014 jinkludu minbarra l-kisbiet prinċipali
msemmija: Karta ta’ Konsultazzjoni Konġunta dwar il-bejgħ inkroċjat; u Karta ta’ Konsultazzjoni
dwar is-Setgħat ta’ Intervent fuq il-Prodott - rwol ġdid għall-EIOPA skont ir-Regolament dwar
Dokumenti ta’ Informazzjoni Prinċipali għal Prodotti Aggregati ta’ Investiment għall-Konsumaturi
Bbażati fuq l-Assigurazzjoni.
L-EIOPA kellha rwol ewlieni fl-iżvilupp, it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ Solvibbiltà II. Fl-2014,
l-attenzjoni kienet fuq il-produzzjoni tal-istandards tekniċi u l-linji gwida meħtieġa biex tiġi żgurata
applikazzjoni konsistenti u konverġenti tad-Direttiva fl-Unjoni. L-EIOPA fittxet ukoll b’mod proattiv
li tiffaċilita l-applikazzjoni tad-Direttiva permezz tal-implimentazzjoni tal-linji gwida preparatorji,
li jagħtu lill-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti (NCAs) u l-impriżi l-opportunità li jiffamiljarizzaw
ruħhom mar-rekwiżiti. L-Awtorità kkonsultat ukoll dwar kif sejra timplimenta l-obbligu statutorju
tagħha li tippubblika l-kurvi tar-rati mingħajr riskju għal numru kbir ta’ muniti.
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Fil-qasam tal-pensjonijiet, l-EIOPA ppubblikat dokument ta’ konsultazzjoni dwar il-ħidma ulterjuri
dwar is-solvenza tal-IORPs, fejn żviluppat il-karta tal-bilanċ olistika. Il-karta tikkostitwixxi pass
ieħor fil-ħidma tal-EIOPA dwar il-qafas ibbażat fuq ir-riskju għall-fondi tal-pensjonijiet tax-xogħol
li jirrikonoxxi b’mod adegwat u jqis l-ispeċifiċitajiet tas-Settur. L-EIOPA qed twettaq ukoll ħidma
sinifikanti fil-qasam tal-pensjonijiet personali, billi qed tistabbilixxi alternattivi għall-iżvilupp
ta’ suq intern u bħala rispons għal talba vasta għal parir mill-Kummissjoni, u qed tiżviluppa
parir dwar l-hekk imsejjaħ it-tieni reġim għall-persjonijiet personali. L-iżvilupp ta’ suq verament
intern għall-pensjonijiet jista’ jżid il-protezzjoni tal-membri, it-trasparenza u jkun katalista għal
riżultati aħjar għaċ-ċittadini u l-fornituri tal-pensjonijiet, permezz tal-ekonomiji ta’ skala.
Sabiex ittejjeb is-superviżjoni tal-gruppi transfruntiera, l-EIOPA tkompli tipparteċipa b’mod attiv
fil-kulleġġi tas-superviżuri, fejn tipprovdi pariri u appoġġ espert. L-Awtorità bdiet ukoll tipprovdi
feedback bilaterali lill-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti (NCAs) dwar l-implimentazzjoni ta’
Solvenza II. Iċ-Ċentru tal-Kompetenzi fil-Mudelli Interni żviluppa ulterjorment fl-2014 u pprovda
għodda addizzjonali u żied il-livelli ta’ pariri biex jappoġġja l-applikazzjoni ta’ wieħed milloqsma l-aktar ta’ sfida ta’ Solvenza II.
L-EIOPA kompliet twassal l-għodda ewlenija tagħha biex tinforma lill-partijiet ikkonċernati
prinċipali dwar ir-riskji tal-iżvilupp għall-istabbiltà finanzjarja u jekk kinitx meħtieġa azzjoni.
L-EIOPA ppreżentat żewġ Rapporti dwar l-Istabbiltà Finanzjarja li taw analiżi ekonomika
komprensiva tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet u erba’ indikaturi ta’ monitoraġġ kwalitattivi u
kwantitattivi tat-Tabella Operattiva tar-Riskji għall-identifikazzjoni u l-kejl tar-riskji sistematiċi.
Fl-2014 twettaq test tal-istress tal-assigurazzjoni li pprovda valutazzjoni formali tar-reżiljenza talistituzzjonnijiet finanzjarji għall-iżviluppi avversi fis-suq. Fuq il-bażi ta’ dawn ir-riżultati, l-EIOPA
żviluppat u ppubblikat rakkomandazzjonijiet li indirizzaw lill-NCAs għal azzjoni superviżorja.
Dawn ir-rakkomandazzjonijiet iffukaw fuq l-istat ta’ tħejjija għal Solvenza II, żiedu l-attenzjoni
superviżorja fuq il-ġestjoni tar-riskju, id-disinn tal-prodotti, l-ippjanar tal-irkupru u l-kapaċità
superviżorja biex jiġu ttrattati avvenimenti avversi.
Ir-reputazzjoni tal-EIOPA bħala Awtorità moderna u kompetenti tiddependi mill-kwalità talprodotti u s-servizzi li tagħti lill-partijiet ikkonċernati esterni, iżda hija bbażata wkoll fuq il-mod
li topera bih u fuq kif tiġi ġestita. Għal din ir-raġuni l-EIOPA tpoġġi enfasi kbira fuq it-trasparenza
u l-ħidma skont standards rikonoxxuti u l-konformità mar-rekwiżiti kif stabbilit fir-regolamenti
rilevanti tagħha stess u oħrajn.
L-2014 kienet sena pożittiva ħafna għall-EIOPA f’termini ta’ dak li rnexxielha tikseb. L-Awtorità
madankollu esperjenzat ċerti sfidi kbar. Dik l-aktar importanti kienet id-disparità bejn il-kompiti
u l-obbligi assenjati lill-EIOPA fir-rigward tar-riżorsi li kellha biex twettaqhom. L-EIOPA kompliet
ittejjeb l-effikaċja u l-effiċjenza tal-funzjonijiet operattivi, ġestjonali u amministrattivi tagħha
u tibqa’ impenjata lejn il-produzzjoni ta’ prodotti ta’ kwalità li jikkontribwixxu għall-objettivi
tagħha.
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