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Rezumat

EIOPA a fost înființată în 2011 ca autoritate europeană independentă de supraveghere, având ca
responsabilități principale susținerea stabilității sistemului financiar, asigurarea transparenței
piețelor și a produselor financiare, precum și protejarea deținătorilor de polițe și a membrilor
și beneficiarilor sistemelor de pensii.
Raportul anual al EIOPA pentru 2014 prezintă principalele realizări ale autorității, menite să ducă
la îndeplinirea următoarelor obiective: întărirea protecției consumatorilor, elaborarea unor
reglementări oportune și de calitate, asigurarea unei supravegheri convergente, consecvente
și de calitate, susținerea stabilității financiare și dezvoltarea proprie ca autoritate modernă și
competentă. De asemenea, raportul furnizează informații cu privire la gestionarea de către
EIOPA a resurselor care i-au fost alocate în vederea îndeplinirii acestor obiective.

Casetă informativă: Principalele 5 realizări ale EIOPA în 2014
• Pentru a asigura pregătirea în timp util în vederea respectării cerințelor Directivei Solvabilitate
II și a garantării unor practici consecvente de supraveghere, EIOPA a transmis Comisiei șase
standarde tehnice privind procesele de aprobare legate de Solvabilitate II și a încheiat cu succes
consultarea publică privind orientările de punere în aplicare a acestei directive.
• Testul de rezistență efectuat asupra sectorului european al asigurărilor, care a furnizat o
evaluare formală a rezilienței instituțiilor financiare la evoluțiile negative ale piețelor, utilizând
o metodologie consecventă, și a oferit recomandări autorităților naționale competente pentru
remedierea vulnerabilităților identificate.
• Documentele de consultare și de discuție pe teme legate de protecția consumatorilor:
supravegherea și gestionarea produselor, precum și conflictul de interese în cadrul vânzărilor
directe și intermediate de produse de investiții bazate pe asigurări (PRIIP).
• EIOPA a publicat un document de consultare privind solvabilitatea instituțiilor care furnizează
pensii ocupaționale (IORP), care cuprinde și recomandări preliminare către Comisie privind
pensiile personale.
• Instituirea echipei de monitorizare a supravegherii, care a efectuat vizite la 10 autorități
naționale competente în 2014, axându-se pe punerea în aplicare a Directivei Solvabilitate II și
pe cadrul de evaluare a riscurilor.

În domeniul protecției consumatorilor, EIOPA a avut contribuții tehnice la o serie de evoluții
legislative ale UE și a elaborat rapoarte în care a abordat câteva dintre cele mai presante teme
legate de prejudiciile aduse consumatorilor. , Printre realizările majore ale EIOPA în 2014, în
afară de cele sus-menționate, se numără un document comun de consultare privind vânzarea
încrucișată și un document de consultare privind competențele în domeniul intervenției
asupra produselor – un nou rol acordat EIOPA în temeiul Regulamentului privind documentele
cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate
pe asigurări.
EIOPA a jucat un rol major în elaborarea, pregătirea și punerea în aplicare a Directivei
Solvabilitate II. În 2014, accentul a căzut pe elaborarea standardelor tehnice și a orientărilor
necesare pentru asigurarea punerii în aplicare consecvente și convergente a directivei în
întreaga Uniune. De asemenea, EIOPA a încercat în mod proactiv să faciliteze punerea în
aplicare a directivei prin implementarea ghidurilor pregătitoare, oferind autorităților naționale
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competente și întreprinderilor posibilitatea de a se familiariza cu cerințele directivei. În plus,
autoritatea a oferit consultanță cu privire la modul în care își va îndeplini obligația legală de
a publica curbele ratelor fără risc pentru un număr mare de monede.
În domeniul pensiilor, EIOPA a publicat un document de consultare privind continuarea
activităților legate de solvabilitatea IORP-urilor, dezvoltând conceptul de bilanț universal.
Acest document constituie încă un pas înainte în cadrul eforturilor depuse de EIOPA pentru
elaborarea unui cadru bazat pe riscuri pentru fondurile de pensii ocupaționale, care să
recunoască și să ia în considerare în mod adecvat caracteristicile specifice ale sectorului.
De asemenea, EIOPA desfășoară o activitate semnificativă în domeniul pensiilor personale,
oferind alternative pentru crearea unei piețe interne și elaborând recomandări cu privire la
un așa-numit „al doilea regim” pentru pensiile personale, ca răspuns la o amplă solicitare de
consultanță din partea Comisiei. Crearea unei autentice piețe interne a pensiilor poate crește
gradul de protecție a membrilor și transparența, constituind un catalizator pentru obținerea
de rezultate mai bune pentru cetățeni și pentru furnizorii de pensii, prin intermediul unor
economii de scară.

Reputația EIOPA în calitate de autoritate modernă și competentă depinde de calitatea
produselor și serviciilor pe care le oferă părților interesate externe, dar se bazează și pe
modul propriu de funcționare și de conducere. De aceea, EIOPA pune un accent puternic pe
transparență, pe desfășurarea activității în conformitate cu standardele recunoscute și pe
respectarea cerințelor stabilite în regulamentele proprii și în alte reglementări relevante.
Din perspectiva realizărilor, 2014 a fost un an foarte fructuos pentru EIOPA. Totuși, autoritatea
s-a confruntat și cu câteva dificultăți majore, cea mai solicitantă fiind disproporția dintre
sarcinile și obligațiile care îi revin și resursele de care dispune pentru a le îndeplini. EIOPA a
continuat să sporească eficiența propriilor funcții operaționale, administrative și de conducere,
rămânând dedicată elaborării unor produse de calitate, care să contribuie la îndeplinirea
obiectivelor sale.

Pentru a îmbunătăți supravegherea grupurilor transfrontaliere, EIOPA continuă să aibă
o participare activă în cadrul colegiilor de supraveghetori, furnizând consultanță și sprijin
de specialitate. De asemenea, autoritatea a început să furnizeze autorităților naționale
competente feedback bilateral cu privire la punerea în aplicare a Directivei Solvabilitate II.
Centrul de expertiză în domeniul modelelor interne a continuat să se dezvolte în 2014, oferind
instrumente suplimentare și intensificând nivelurile de acordare a consultanței în sprijinul
punerii în aplicare a unuia dintre cele mai problematice domenii ale Directivei Solvabilitate II.
EIOPA a continuat să furnizeze instrumentele sale de bază, informând principalele părți
interesate cu privire la evoluția riscurilor la adresa stabilității financiare și cu privire la
necesitatea de a se lua măsuri în acest sens. EIOPA a elaborat două rapoarte privind stabilitatea
financiară, în care a furnizat o amplă analiză economică privind riscurile și vulnerabilitățile,
precum și patru tablouri de risc în care a monitorizat indicatorii calitativi și cantitativi de
identificare și măsurare a riscurilor sistemice. În 2014, a fost realizat un test de rezistență
privind asigurările, care a oferit o evaluare formală a rezilienței instituțiilor financiare la
evoluțiile negative ale piețelor. Pe baza acestor rezultate, EIOPA a elaborat și a publicat
recomandări privind acțiunile de supraveghere, destinate autorităților naționale competente.
Aceste recomandări s-au axat pe următoarele elemente: gradul de pregătire pentru punerea
în aplicare a Directivei Solvabilitate II, mai multă atenție acordată activității de supraveghere
privind gestionarea riscurilor, conceperea produselor, planificarea redresării și capacitatea de
supraveghere pentru a face față unor evenimente adverse.

4
5

