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JOHDANTO

Vakuutustoiminnalla on tärkeä tehtävä yhteiskunnassa. Parhaimmillaan se kattaa riskit,
edistää talouskasvua ja rahoitusvakautta ja tarjoaa kansalaisille viime kädessä paremman
taloudellisen turvan. Vakuutussektorilla on merkittävä osuus EU:n rahoitussektorista,
sillä sen varat vastaavat noin kahta kolmannesta EU:n bruttokansantuotteesta (vuonna
2017: 70 %) (1). Vakuutussektorin velatkin vastaavat kolmannesta eurooppalaisten kotitalouksien varallisuudesta, joten kuluttajat ovat riippuvaisia vakuutussektorin näkökohdista heidän tulevien tulojensa suhteen. Myös lisäeläkkeet ovat ensiarvoisen tärkeitä: niillä
varmistetaan, että ikääntyneillä on eläkkeellä suoja köyhyysriskiä vastaan. Eläkerahastojen varojen arvo on noin 24 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta (2) ja joissakin
maissa paljon enemmän. Ne ovatkin nopeassa kasvussa ja tarjoavat yhä useammin investointilähteen rahoitusmarkkinoille.
EIOPA perustettiin tammikuussa 2011 EU:n rahoitussektorin valvontarakenteen uudistusten tuloksena. EIOPA on Euroopan unionin riippumaton elin, joka neuvoo Euroopan
parlamenttia, Euroopan unionin neuvostoa ja Euroopan komissiota. Sen keskeisiä vastuualueita ovat rahoitusjärjestelmän vakauden tukeminen, markkinoiden ja rahoitustuotteiden avoimuuden varmistaminen sekä vakuutuksenottajien ja eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojaaminen.
EIOPAn tehtävänä on suojella julkista etua edistämällä rahoitusjärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakautta ja tehokkuutta EU:n talouden, kansalaisten ja yritysten hyväksi. Tätä tehtävää toteutetaan edistämällä vakaata sääntelykehystä ja yhdenmukaisia valvontakäytäntöjä. Näin voidaan turvata vakuutuksenottajien, eläkejärjestelmän
jäsenten ja edunsaajien oikeudet ja lisätä kansalaisten luottamusta Euroopan unionin
vakuutus- ja lisäeläkesektoreihin.
EIOPA on yksi kolmesta Euroopan valvontaviranomaisesta, jotka ovat tärkeä osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (ESFS) eli Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten muodostamaa yhdennettyä verkostoa, joka takaa makro- ja mikrotason vakauden valvonnan väliset välttämättömät yhteydet ja jättää päivittäisen valvonnan
kansalliselle tasolle.
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Lähde: https://eiopa.europa.eu/financial-stability-crisis-prevention/financial-stability/statistics
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EUROOPAN VAKUUTUS- JA LISÄELÄKEVIRANOMAINEN

GABRIEL BERNARDINO
Puheenjohtaja

ESIPUHE

Vuonna 2017 finanssikriisin alkamisesta oli kulunut 10 vuotta. Vuonna 2011 perustettu
EIOPA on alusta alkaen edistänyt vakuutus- ja eläkesektorien yhtenäisen eurooppalaisen
sääntökirjan kehittämistä sekä vakauden valvonnan että liiketoiminnan käytänteiden alueilla. Uusien eurooppalaisten sääntelykehysten täytäntöönpano on merkinnyt EIOPAn
strategisten painopisteiden asteittaista siirtymistä sääntelystä kohti valvontaa. Toimintamme painopistealueita vuonna 2017 olivat valvontakäytäntöjen lähentymisen vahvistaminen, kuluttajansuojan parantaminen ja rahoitusvakauden ylläpitäminen.
Olemme sitoutuneet yhteisen valvontakulttuurin rakentamiseen, jonka osalta saavutimme virstanpylvään työskennellessämme kansallisten valvontaviranomaisten kanssa
määritelläksemme korkeatasoisen ja tehokkaan valvonnan keskeiset piirteet, joiden tulisi
tukea tällaista kulttuuria. Yleiseurooppalaisen lähestymistavan kehittäminen valvontaan
on ollut keskeinen osa työtämme perustamisestamme vuonna 2011 lähtien, ja jatkamme
tätä työtä tulevina vuosina tukeaksemme kansallisia viranomaisia, jotta ne voivat tarjota
korkealaatuista valvontaa.
Euroopan unionin sisämarkkinoiden yhteydessä valvonta on erittäin vahvasti eurooppalainen asia, sillä vakuutuspalvelujen tarjoajat harjoittavat rajat ylittävää liiketoimintaa,
erityisesti palvelujen tarjoamisen vapautta koskevan järjestelmän mukaisesti. Rajat ylittävän liiketoiminnan valvonnassa havaittujen puutteiden korjaamiseksi perustimme vuonna 2017 alustoja, joiden tarkoitus on parantaa kansallisten valvontaviranomaisten välistä
yhteistyötä. Ne mahdollistavat riskien oikea-aikaisemman tunnistamisen ja arvioinnin
paremmin kuin ennen. Nämä alustat ovat esimerkki lisäarvosta, jonka valvontaviranomaisen yleiseurooppalainen näkökulma ja ohjaus tuovat kansalliselle valvontaviranomaiselle.
Ne auttavat rakentamaan luottamusta sisämarkkinoilla ja valvontajärjestelmän yleistä
toimintaa.
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Saavutimme tänä vuonna merkittävän virstanpylvään myös yhdenmukaisen kuluttajansuojan lähestymistavan edistämisessä, kun annoimme Euroopan komissiolle vakuutusten tarjoamisesta annettua direktiiviä koskevia neuvoja. Ne koskivat esimerkiksi myyntikäytäntöihin liittyviä eturistiriitoja ja vakuutustuotetietoja sisältävän asiakirjan teknisiä standardeja.
Vuonna 2017 päätimme ensimmäisen osan Solvenssi II -järjestelmän ensimmäisestä arvioinnista täytäntöönpanosta yhden vuoden aikana saadun kokemuksen perusteella. Neuvoimme Euroopan komissiota ottamaan käyttöön vakavaraisuuspääomavaatimuksen
standardikaavan yksinkertaistetut laskelmat. Osana rahoitusvakauden alalla tekemäämme työtä julkaisimme EU:n toimielimille osoitetun lausunnon, jossa ehdotimme vakuutussektorin elvytys- ja kriisinratkaisukehyksen vähimmäistason yhdenmukaistamista
sekä Euroopan laajuisen stressitestin toteuttamista lisäeläkesektorille.
Hyvä valvontaviranomainen on edistyksellinen, ennakoiva ja ehkäisevä. EIOPAn osalta
tämä tarkoittaa sitä, että meidän on tarkkailtava ympäröivää poliittista ja taloudellista
tilannetta sekä oltava valmiita toimimaan tarpeen vaatiessa. Tästä syystä keskitymme
erityisesti digitalisaatioon ja InsurTech-yrityksiin sekä kestävään rahoitukseen liittyviin asioihin. Lisäksi kiinnitämme jatkossakin erityistä huomiota asioihin, jotka liittyvät
Ison-Britannian päätökseen erota Euroopan unionista, jotta siitä on mahdollisimman vähän haittaa palvelulle ja kuluttajille.
Tuemme edelleen Euroopan komission toimia, jotka kohdistuvat Euroopan rahoituspalvelujen toimintaohjelmaan, mukaan lukien pääomamarkkinaunionia. Odotamme erityisesti
yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen jatkokehittämistä. Tuote saattaa tarjota
Euroopan kansalaisille aivan uudenlaisen kehyksen eläkesäästämistä varten. Olemme
valmiita ottamaan vastaan tähän liittyviä uusia tehtäviä sekä Euroopan valvontaviranomaisia koskevaan uudelleentarkasteluun liittyviä uusia tehtäviä, joiden ansiosta voimme
keskittyä entistäkin tiiviimmin valvontakäytäntöjen lähentämiseen.
Meillä ei olisi ollut valmiuksia toimia ilman kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, Euroopan valvontaviranomaisten, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa tehtyä
läheistä yhteistyötä. Haluan kiittää niitä kaikkia, mukaan lukien hallintoneuvoston ja johtokunnan muita jäseniä, rakentavasta osallistumisesta ja tuesta kuluneen vuoden aikana.
Todistimme kymmenen vuotta sitten, miten heikolla sääntelyllä voi olla vahingollisia
vaikutuksia talouteen ja ihmisten elämään. Kestävän ja pitkäaikaisen investointi- ja talouskasvun luomiseksi tarvitsemme vakaat ja vahvat vakuutus- ja eläkesektorit, jotka
hinnoittelevat riskit asiaankuuluvasti, toteuttavat tehokkaita riskinhallintastrategioita
sekä kohtelevat vakuutuksenottajia, vakuutus- ja eläkejärjestelmän jäseniä ja edunsaajia
oikeudenmukaisesti. Tehtävämme on varmistaa, että hyödynnämme yhdessä kriisin jälkeiset sääntelyuudistukset takaamalla korkeatasoisen ja yhdenmukaisen valvonnan kaikkialla Euroopan unionissa. Sitoudumme jatkossakin tuohon tavoitteeseen.
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FAUSTO PARENTE
Toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN ESIPUHE

EIOPA hyödynsi edelleen vuonna 2017 tehokkaasti voimavarojaan organisaationa sekä
hoiti tehtäviään edelleen korkealuokkaisesti.
Tehtävien hyvä hoitaminen on hyvän valmistelun tulosta, ja aiempien vuosien tapaan
EIOPA toteutti tehtävänsä huolellisesti suunnitellun työohjelman avulla. Tehtävien ja voimavarojen pidempiaikaisen suunnittelun valossa EIOPA pyrki vuonna 2017 vahvistamaan
edelleen suunnittelu- ja priorisointitoimiaan, mukaan lukien muutoksenhallintaan ja riskinhallintaan liittyvää toimintaa.
EIOPA jatkoi myös uuden, vuoden 2016 lopussa esitellyn organisaatiorakenteensa mukauttamista. Tässä yhteydessä perustettiin valvontamenettelyiden osasto sekä tarkkailu- ja valvontakäytäntöjen lähentämisen osasto, jotka kertovat paremmin EIOPAn työn
kehittymisestä ja keskittymisestä entistä enemmän valvontaan liittyviin tehtäviin.
Valvontatehtävien kehittymiseen liittyy myös se, että EIOPA teki merkittävää työtä
osaamiskehysten kehittämiseksi. Henkilöstömme valmiuksien kehittäminen on edelleen
yksi toimintamme painopisteistä, ja helmikuussa 2017 otettiin käyttöön EIOPAn valvontatoimien osaamiskehys. Kun eri toiminnoille laaditaan osaamiskehykset, EIOPA pystyy
paremmin kehittämään henkilöstöään niin, että se kykenee vastaamaan organisaation
muuttuviin tarpeisiin. EIOPA jatkaa kehysten laatimista erilaisille henkilöstöryhmille, mukaan lukien johtamisosaamisen kehyksiä, sekä tarjoaa edelleen henkilöstölle lisää oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia.
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EIOPAn jatkuvana tavoitteena on pyrkiä kehittymään entistä tehokkaammaksi organisaatioksi. Mahdollisuuksiensa mukaan EIOPA pyrkii ottamaan käyttöön pikemminkin Euroopan komission tai muiden EU:n virastojen jo käyttämiä järjestelmiä ja menettelyitä sen
sijaan, että kehittäisi omia ratkaisuja. Vuonna 2017 EIOPA toteutti valmistelevia toimia
ottaakseen käyttöön olemassa olevia sähköisiä ratkaisuja julkisissa hankinnoissa ja henkilöstöhallinnossa. Lisäksi EIOPA alkoi hyödyntää komission tarjoamia verkkosivustojen
kehitys- ja isännöintipalveluita.
Uuden asiakirjojen hallintajärjestelmän käyttöönotto on ollut lisähanke, jonka ansiosta
henkilöstö pystyy työskentelemään entistä tehokkaammin. Järjestelmä on parantanut
sääntöjen noudattamista sekä henkilöstön keskinäistä yhteistyötä.
Voimavarojen hallinnan osalta EIOPA toteuttaa toimensa täysin EU:n asetusten mukaisesti, työskennellen avoimesti ja läpinäkyvästi. Valvontaviranomaisen vuoden 2017 toimintatalousarvio oli 24 miljoonaa euroa, ja sen maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste oli vuoden loppuun mennessä 99,79 prosenttia.
EIOPA vastaa sekä työnsä sisällöstä että voimavarojensa hallinnasta. Tätä varten EIOPA
ylläpitää rakentavaa ja avointa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ja on aina valmis
osallistumaan, jotta se voisi jatkuvasti parantaa toimintaansa.
Tulevaisuudessa EIOPA keskittyy edelleen työohjelmassaan esitettyyn neljään strategiseen tavoitteeseen ja on edelleen valmis mukautumaan ulkoisesta ympäristöstä koituviin
muutoksiin: uusia tehtäviä voi syntyä kolmen Euroopan valvontaviranomaisen meneillään
olevan uudelleentarkastelun tai yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta koskevan
lainsäädäntöaloitteen pohjalta. Uusia painopistealueita voi syntyä myös Ison-Britannian
päätöksestä erota Euroopan unionista.
Voin siis vain kiittää EIOPAn henkilöstöä sekä hallintoneuvoston ja johtokunnan jäseniä sitoutumisestaan ja ahkerasta työstään vuoden aikana. Puhun näiden työtovereiden
puolesta sanoessani, että olemme ylpeitä siitä, että teemme työtä Eurooppaa varten.
Olemme myös ylpeitä työstä, jota teemme, jotta ihmiset ja yritykset Euroopassa voivat
hyötyä turvallisista ja vakaista rahoituslaitoksista ja -järjestelmistä.
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TIIVISTELMÄ

KULUTTAJANSUOJA
Kuluttajansuojan vahvistamiseksi EIOPA edistää älykästä sääntelykehystä läpinäkyvyyden, yksinkertaisuuden ja
oikeudenmukaisuuden tukemiseksi. Vuonna 2017 EIOPA
antoi teknisiä neuvoja mahdollisista vakuutusten tarjoamisesta annettua direktiiviä koskevista delegoiduista säädöksistä, joilla vahvistetaan suoramyyjien ja edustajien
myyntikäytännöt ja varmistetaan, että kuluttajille annettavat neuvot vastaavat mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan. Lisäksi EIOPA viimeisteli luonnoksen teknisistä
täytäntöönpanostandardeista, jotka koskevat vakuutusta
koskevia tietoja sisältävää asiakirjaa. Siinä esitellään vakiomuotoinen esitystapa, joka antaa vakuutustuotteita koskevia olennaisia tietoja selkeällä, ytimekkäällä ja helposti
ymmärrettävällä tavalla. Väärin perustein tapahtuvasta
vakuutustuotteiden myynnistä aiheutuvien riskien vähentämiseksi EIOPA antoi lisäksi ohjeet vakuutusmuotoisten
sijoitustuotteiden execution-only-myynnistä (pelkkä toimieksiantojen toteuttaminen). Ohjeet koskevat tilanteita,
joissa vakuutusten tarjoajat eivät anna neuvoja tai tarkista, kuinka paljon asiakkaat tietävät tuotteesta tai siihen
liittyvistä riskeistä.
EIOPA toimii lisäksi ennakoivasti yksilöidessään ja selvittäessään kuluttajille aiheutuvaa riskiä. Taloudellisten
kannustimien ja korvausten aihekohtaisessa tarkastelussa
korostettiin mahdollisia eturistiriitoja, joita aiheutuu taloudellisten kannustimien ja varainhoitajien maksamien
korvausten perusteella myydyistä sijoitussidonnaisista
henkivakuutustuotteista.
EIOPAn kertomuksessa kulutuksen kehityssuunnista korostettiin vakuutussektorin kuluttajavalitusten merkittävää
kasvua. Lisäksi kertomuksessa yksilöitiin digitalisaatio –
vakuutus- ja eläkesektorien teknologiapohjaisten innovaatioiden yhteydessä – aiheeksi, joka on strategisesti tärkeä
vakuutussektorille ja jota EIOPA seuraa edelleen tiiviisti.
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VALVONTAKÄYTÄNTÖJEN
LÄHENTÄMINEN JA
SISÄMARKKINOIDEN
TOIMINNAN PARANTAMINEN
Valvontaviranomaisen toimet valvontakäytäntöjen lähentämiseksi ja sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi
jakaantuvat seuraavasti: järkevän ja harkitun sääntelykehyksen varmistaminen, raportointikehyksen laatiminen
sekä lähentämisen johtaminen yhdenmukaisen ja laadukkaan valvonnan saavuttamiseksi. EIOPAn tehtävänä
on edistää sääntelyn yhdenmukaista soveltamista, missä
yhteydessä vuoden 2017 painopisteenä oli Solvenssi II
-sääntelyn arviointi ja uudelleentarkastelu yhden vuoden
mittaisen täytäntöönpanon perusteella. EIOPAn ensimmäinen lausuntosarja kattaa standardikaavan keskeiset
näkökohdat vähentääkseen sen monimutkaisuutta ja pitääkseen samalla yllä oikeasuhteista, teknisesti vakaata,
riskit tunnistavaa ja yhdenmukaista valvontajärjestelmää.
Päivittäinen valvonta on kansallisten valvontaviranomaisten tehtävä, ja EIOPA johtaa valvontakäytäntöjen
lähentämistä sekä tukee kansallisia valvontaviranomaisia
Euroopan unionin lainsäädännön yhdenmukaisessa ja
yhtenäisessä soveltamisessa. Tärkeisiin työkaluihin kuului räätälöidyn tuen ja palautteen antaminen Solvenssi
II -sääntelyn yhdenmukaisesta soveltamisesta. EIOPA
osallistui vuonna 2017 myös vakuutusyhtiöiden taseiden
tarkasteluun ja Bulgarian vakuutus- ja eläkesektorien eläkerahastojen omaisuuserien arviointiin tarjoten koordinointiapua ja teknistä asiantuntemusta.
Valvontaviranomainen edistää rajat ylittävien konsernien
valvonnan vahvistamista. Vuonna 2017 asiaa kohennettiin
uudella rajat ylittäviä alustoja koskevalla valvontatyökalulla. EIOPA perusti alustat vastauksena rajat ylittävässä
liiketoiminnassa tunnistettuihin riskeihin, ja ne varmista-
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vat entistä vahvemman ja oikea-aikaisemman yhteistyön
vakuutusvalvontaviranomaisten välillä. Näin voimme tunnistaa ja arvioida entistä nopeammin markkinoiden riskit,
jotta pääsemme yhteisymmärrykseen erilaisten valvontatoimien tarpeesta. EIOPA osallistuu aktiivisesti myös rajat
ylittäviä vakuutuskonserneja valvovien valvojakollegoiden
kokouksiin. Valvontaviranomaisen osallistuminen loi selkeän perustan kollegoiden käytännölliselle ja toiminnalliselle yhteistyölle. Tätä toimintaa vahvistettiin edelleen
vuonna 2017 tarkistamalla EIOPAn kollegiastrategiaa, jotta kansallisten valvontaviranomaisten ja EIOPAn yhteistä
työtä voitiin hyödyntää entistä paremmin.
Sisäisen mallin laatiminen ja hyväksyminen noudattaa
periaatepohjaista lähestymistapaa, jota koskevat kattavat
vaatimukset tilastojen laadusta, menettelyistä ja riskinhallintaan sisällyttämisestä. Yritysten tulisi noudattaa tätä
lähestymistapaa asianmukaisesti jokaisen konkreettisen
riskiprofiilin osalta mallia kehitettäessä ja käytettäessä, ja
kansallisen valvontaviranomaisen tulisi arvioida se hyväksynnän ja jatkuvan valvonnan aikana. EIOPA tarjoaa arvokasta tukea valvontakäytäntöjen välisten epäyhdenmukaisuuksien riskin käsittelemiseksi ja sellaisten yritysten
tunnistamiseksi, joissa mallinnuksen laatu vaikuttaa heikommalta kuin vertaisyrityksissä. Vuonna 2017 toteutettiin EIOPAn käytettävissä olevia työkaluja käyttäen hanke,
joka kohdistui dynaamista volatiliteettikorjausta koskeviin
merkittäviin epäyhdenmukaisuuksiin. Hanke osoitti, että
dynaamisen volatiliteettikorjauksen mallinnuksessa käytettävät erilaiset lähestymistavat voivat aiheuttaa merkittäviä eroja lopputuloksiin, mikä voi estää yhtäläisten
toimintaedellytysten toteutumista. Valtion riskin mallinnusta sisäisissä malleissa käsittelevässä toisessa hankkeessa päädyttiin siihen, että erilaisten lähestymistapojen
käyttäminen oli aiheellista, mutta mallien tarkistuksessa
havaittiin merkittäviä eroavaisuuksia, joita kansalliset valvontaviranomaiset ja EIOPA nyt seuraavat.
EIOPA julkaisi vuonna 2017 kolme valvontaa koskevaa lausuntoa: arvioinnin sisäisistä malleista, mukaan lukien dynaaminen volatiliteettikorjaus; valvontakäytännön lähentämistä koskevan lausunnon, jossa huomioidaan Ison-Britannian
eroaminen EU:sta; ja palvelun jatkuvuutta koskevan lausunnon, jossa huomioidaan Ison-Britannian eroaminen EU:sta.
Tarkka ja tehokas raportointi perustuu yhteiseen kehykseen sekä valmiuteen kerätä ja analysoida tietoja. Näiden
tekijöiden avulla EIOPA pystyy laskemaan keskeiset tiedot, kuukausittaiset riskittömät korot ja oman pääoman
riskin symmetrinen mukautus mukaan lukien. EIOPAn
tehtävänä on lisäksi laskea korkokäyrän päätekorko, ja

vuonna 2017 määritetty menetelmä varmistaa, että päätekorko liikkuu asteittain ja ennustettavalla tavalla, jolloin vakuutuksenantajat voivat mukautua korkotason
ympäristön muutoksiin ja varmistaa vakuutuksenottajien
suojan. EIOPA teki myös toimia varmistaakseen tietojen
turvallisesta keräämisestä, hallinnasta, analysoinnista ja
jakelusta vastaavien järjestelmiensä jatkuvan kehittämisen Solvency II insurance taxonomy 2.2.0 - järjestelmän
käyttöönotto mukaan lukien.
Yleisen lähentymisen lisäämiseksi ja yhdenmukaisten valvontakäytäntöjen saavuttamiseksi EIOPA teki edelleen
yhteistyötä tärkeissä aloitteissa, mukaan lukien kansainvälisten vakavaraisuusvaatimusten vakioversiossa 2.0,
ja teki EU:n ulkopuolisten maiden (”kolmannet maat”) ja
kansainvälisten organisaatioiden kanssa useita uusia sopimuksia, kuten yhteisymmärryspöytäkirjan. Eläketietojen
alalla EIOPA aloitti konsultoinnin tehokkuuden lisäämiseksi sekä Euroopan unionin lisäeläkesektorin valvomiseksi ja analysoimiseksi yhden kehyksen kautta, joka koskee EIOPAn säännöllisiä tietopyyntöjä lisäeläketietojen
tarjoamiseksi.

RAHOITUSVAKAUS
Finanssijärjestelmää arvioimalla ja valvomalla valvontaviranomainen pystyy tunnistamaan Euroopan unionin
vakuutus- ja lisäeläkesektorin rahoitusvakautta uhkaavia
riskejä sekä lieventämään riskejä asianmukaisesti. EIOPA
toteutti vuonna 2017 lisäeläkestressitestin, jolla arvioidaan tehokkaasti lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten stressinsietokykyä. Arvioinnissa havaittiin, että yli neljännes
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rahoittajista saattaisi
kohdata haasteita velvoitteidensa noudattamisessa.
Lisäksi eläkevelvoitteet voivat aiheuttaa huomattavaa
painetta yritysten vakavaraisuuteen ja tulevaan kannattavuuteen, mikä voi levitä reaalitalouteen. Solvenssi II
-raportointitietojen tarjoamisen ansiosta EIOPA on lisäksi voinut parantaa useita olemassa olevia tuotteitaan,
kuten neljännesvuosittaista riskinäkymää ja rahoitusvakausraportteja, ja se on myös mahdollistanut uusien
tietojen julkaisemisen, mukaan lukien Euroopan unionin
vakuutussektorin Solvenssi II -tilastot. Kriisintorjuntatehtävänsä mukaisesti EIOPA on julkaissut lausunnon
elvytys- ja kriisinratkaisukehysten yhdenmukaistamisesta ja jatkanut vakuutussektorin makrovakauspoliittista
kehystä koskevaa työtään.
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ORGANISAATIOKAAVIO 2017

PUHEENJOHTAJA
Gabriel Bernardino

TOIMITUSJOHTAJA
Fausto Parente

HALLINTO-OSASTO

TUKIOSASTO

Susanne Rosenbaum

Danny Janssen

Institutionaalisten suhteiden,
strategian ja täytäntöönpanon
työryhmä

Tietotekniikkayksikkö
Philip Kitzmantel
Henkilöstöhallintoyksikkö
Fatima Diago Villescas

Viestintätyöryhmä
Oikeudellinen työryhmä

Rahoituksen ja julkisten
hankintojen yksikkö
Inga Naumane
Yrityspalvelutiimi

MENETTELYTAPAYKSIKKÖ
Manuela Zweimueller

TARKKAILU- JA
VALVONTAKÄYTÄNTÖJEN
LÄHENTÄMISEN OSASTO
Patrick Hoedjes

Vakuutusyksikkö
Justin Wray; Deputy HoD
Eläkeyksikkö
Vaikutustenarvioinnin työryhmä

Tarkkailuyksikkö
Andrew Candland; Deputy HoD
Sisäisten mallien työryhmä

RISKIEN JA RAHOITUSVAKAUDEN
OSASTO
Dimitris Zafeiris
Kriisintorjunnan työryhmä
Rahoitusvakauden työryhmä
Tutkimus- ja tilastotyöryhmä

Vertaisarviointityöryhmä

VALVONTAMENETTELYIDEN
OSASTO
Dimitris Zafeiris; interim
Valvontatarkastusprosessin
työryhmä
Datan ja liiketoimintatietojen
työryhmä
Teknisten tietojen Solvenssi II
-työryhmä

31. joulukuuta 2017
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KULUTTAJANSUOJAOSASTO
Katja Wuertz
Liiketoiminnan käytänteiden
menettelytapatyöryhmä
Liiketoiminnan käytänteiden
valvontatyöryhmä

YHTEYDENOTOT EU:HUN
Käynti tiedotuspisteessä
Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän
tiedotuspisteen osoite löytyy verkosta: https://europa.eu/european-union/contact_fi
Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse
Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä
—	soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 678 910 11 (jotkin operaattorit voivat periä
puhelumaksun),
—

soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai

—

sähköpostitse: https://europa.eu/european-union/contact_fi

TIETOA EU:STA
Verkkosivut
Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, https://europa.eu/
european-union/index_fi
EU:n julkaisut
EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata osoitteesta https://publications.europa.eu/fi/
publications. Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada usean kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe
Direct -palveluun tai paikalliseen tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi).
EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat
EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1952 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla
kielillä EUR-Lex-tietokannassa osoitteessa http://eur-lex.europa.eu
EU:n avoin data
EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/euodp/fi) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja.
Data on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.
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