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IEVADS

Apdrošināšanai ir būtiska loma sabiedrībā. Ja tā darbojas pareizi, tā mazina risku un sekmē ekonomikas izaugsmi un finansiālo stabilitāti, galu galā nodrošinot iedzīvotājiem
lielāku finansiālo drošību. ES apdrošināšanas nozare, kuras aktīvu vērtība sasniedz aptuveni divas trešdaļas ES iekšzemes kopprodukta (IKP) (2017. gadā — 70 %) (1), ir nozīmīga finanšu nozares daļa. Tā kā saistības veido vienu trešdaļu no Eiropas mājsaimniecību
kopējiem aktīviem, patērētāju nākotnes ienākumi ir atkarīgi no apdrošināšanas nozares
aspektiem. Tāpat arī fondētās pensijas ir būtiskas, lai varētu nodrošināt vecāka gadagājuma cilvēku aizsardzību pret nabadzības risku pēc aiziešanas pensijā. Pensiju fondu aktīvi,
kuru vērtība veido aptuveni 24 % no ES IKP2 un dažās valstīs pat vairāk, strauji pieaug un
arvien biežāk nodrošina ieguldījumu avotus finanšu tirgos.
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde (EIOPA) tika izveidota 2011. gada
janvārī, reformējot ES finanšu nozares uzraudzības struktūru. EIOPA ir neatkarīga Eiropas Savienības Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas
padomdevēja struktūra. Tās galvenie pienākumi ir atbalstīt finanšu sistēmas stabilitāti,
nodrošināt tirgu un finanšu produktu pārredzamību un aizsargāt apdrošinājuma ņēmējus, pensiju shēmu dalībniekus un labuma guvējus.
EIOPA mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses, veicinot īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa stabilitāti un finanšu sistēmas efektivitāti par labu Savienības ekonomikai, tās
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šo mērķi sasniedz, atbalstot pareizu tiesisku regulējumu un konsekventas uzraudzības darbības, lai aizsargātu apdrošinājuma ņēmēju, pensiju
shēmu dalībnieku un labuma guvēju tiesības, kā arī veicinātu sabiedrības uzticību Eiropas
Savienības apdrošināšanas un fondēto pensiju nozarēm.
EIOPA ir viena no trim Eiropas uzraudzības iestādēm, un tā ir būtisks elements Eiropas
finanšu uzraudzītāju sistēmā (ESFS) — integrētā tīklā, kas sastāv no valstu un ES uzraudzības iestādēm un nodrošina nepieciešamo saistību starp uzraudzības makrolīmeni un
mikrolīmeni, atstājot ikdienas uzraudzību valsts līmeņa pārziņā.
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EIROPAS APDROŠINĀŠANAS UN ARODA PENSIJU IESTĀDE

GABRIEL BERNARDINO
Priekšsēdētājs

PRIEKŠVĀRDS

2017. gads iezīmēja desmito gadskārtu kopš finanšu krīzes sākuma. Kopš izveides 2011.
gadā EIOPA ir sekmējusi Eiropas apdrošināšanas un pensiju vienotā noteikumu krājuma izstrādi gan prudenciālām, gan darījumdarbības vajadzībām. Eiropas jaunā regulēšanas satvara ieviešana ir rosinājusi pakāpenisku EIOPA stratēģisko prioritāšu maiņu no
regulēšanas uz uzraudzību. 2017. gadā mūsu darbības bija vērstas uz uzraudzības konverģences stiprināšanu, patērētāju aizsardzības uzlabošanu un finansiālās stabilitātes
saglabāšanu.
Mūsu apņemšanās izveidot kopīgu uzraudzības kultūru sasniedza pagrieziena punktu,
strādājot ar nacionālajām uzraudzības iestādēm (NSA), lai noteiktu galvenos augstas
kvalitātes un efektīvas uzraudzības raksturojošos rādītājus, kam būtu jāveido šīs kultūras pamats. Eiropas mēroga uzraudzības pieejas izveide ir bijis mūsu darbības centrālais
elements kopš mūsu dibināšanas 2011. gadā, un turpmākos gados mēs šo darbu turpināsim, lai sniegtu atbalstu nacionālajiem uzraugiem, stiprinot kapacitāti augstas kvalitātes
uzraudzības nodrošināšanai.
Eiropas vienotā tirgus kontekstā uzraudzība lielā mērā ir Eiropas jautājums, jo apdrošinātāji no vienas valsts veic komercdarbību citā valstī, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības režīmu. Lai risinātu konstatētās nepilnības pārrobežu uzņēmējdarbības
uzraudzības jomā, 2017. gadā mēs izveidojām platformas, lai atvieglotu sadarbību starp
nacionālajām uzraudzības iestādēm, nodrošinot iespēju savlaicīgāk konstatēt un novērtēt riskus. Šīs platformas kalpo kā piemērs pievienotajai vērtībai, ko nacionālajā uzraudzībā sniedz iestādes Eiropas mēroga perspektīva un vadība, tādējādi palīdzot veicināt
uzticību iekšējam tirgum un uzraudzības sistēmas vispārējai funkcionēšanai.
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Arī šogad mēs esam sasnieguši būtisku pagrieziena punktu konsekventas patērētāju aizsardzības pieejas veicināšanā, nodrošinot konsultācijas Eiropas Komisijai saistībā ar Apdrošināšanas izplatīšanas direktīvu, kurā ietverti tādi jautājumi kā interešu konflikti pārdošanas praksē un tehniskie standarti apdrošināšanas produkta informācijas dokumentā.
2017. gadā mēs pabeidzām savas pirmās režīma “Maksātspēja II” pārskatīšanas pirmo daļu,
pamatojoties uz 1 gada īstenošanas pieredzi, iesakot Eiropas Komisijai pieņemt vienkāršotus maksātspējas kapitāla prasības (SCR) standarta formulas aprēķinus. Mūsu darba finansiālās stabilitātes jomā ietvaros mēs publicējām Atzinumu, kas adresēts Eiropas iestādēm,
aicinot veikt minimālu atgūšanas un risinājumu satvara harmonizāciju apdrošināšanas
sektoram, kā arī īstenot Eiropas mēroga stresa testu fondēto pensiju sektorā.
Labs uzraugs darbojas ar skatu nākotnē proaktīvā un preventīvā veidā. Saistībā ar EIOPA tas nozīmē, ka mums jāsaglabā modrība, vērojot apkārtējo politisko un ekonomisko
vidi, un jābūt gataviem rīkoties, kad tas ir nepieciešams. Šā iemesla dēļ mēs pievēršam
īpašu uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar digitalizāciju un InsurTech, kā arī ilgtspējīgu
finansēšanu. Mēs arī turpinām pievērst rūpīgu uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības, lai līdz minimumam samazinātu traucējumus pakalpojumiem un klientiem.
Mēs turpināsim atbalstīt Eiropas Komisijas darbības Eiropas finanšu pakalpojumu darba
kārtības ietvaros, tostarp Kapitāla tirgu savienības (CMU) jomā. Īpaši mēs gaidām turpmākās izstrādes attiecībā uz Eiropas mēroga privāto pensiju produktu (PEPP), kas var
piedāvāt Eiropas pilsoņiem pilnībā jaunu satvaru pensijas uzkrājuma veidošanai. Saistībā
ar šo mēs esam gatavi uzņemties jaunus uzdevumus, kā arī uzdevumus, kas saistīti ar
Eiropas uzraudzības iestāžu (ESA) pārskatīšanu, kas dotu mums iespēju vēl vairāk koncentrēt uzmanību uz uzraudzības konverģenci.
Mūsu darba kapacitāti nebūtu iespējams nodrošināt bez ciešas sadarbības ar nacionālajām kompetentajām iestādēm, Eiropas uzraudzības iestādēm, Eiropas institūcijām un
citām ieinteresētajām pusēm. Es vēlos pateikties visām minētajām iestādēm, tostarp
saviem kolēģiem padomes un valdes locekļiem par viņu konstruktīvo iesaistīšanos un
atbalstu pagājušā gada laikā.
Pirms desmit gadiem mēs pieredzējām vājas regulēšanas ietekmi uz ekonomiku un cilvēku dzīvi. Lai veicinātu ilgtspējīgas ilgtermiņa investīcijas un ekonomikas izaugsmi,
mums ir vajadzīgi stabili un spēcīgi apdrošināšanas un pensiju sektori, kas adekvāti nosaka risku cenu, piemēro stingras riska pārvaldības stratēģijas un godīgi izturas pret polišu
īpašniekiem, dalībniekiem un labuma guvējiem. Mūsu loma ir nodrošināt, lai mēs visi
kopā izmantotu pēckrīzes regulēšanas reformu sniegtos ieguvumus, nodrošinot augstas
kvalitātes un konsekventu uzraudzību visā Eiropas Savienībā. Mēs arī turpmāk strādāsim,
lai sasniegtu šo mērķi.
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FAUSTO PARENTE
Izpilddirektors

IZPILDDIREKTORES PRIEKŠVĀRDS

EIOPA kā organizācija 2017. gadā turpināja efektīvi izmantot savā rīcībā esošos resursus,
vienlaicīgi turpinot pildīt savus pienākumus atbilstoši augstiem standartiem.
Laba izpilde ir labas sagatavošanās rezultāts, un, tāpat kā iepriekšējos gados, EIOPA
izpildīja uzticētos uzdevumus saskaņā ar darba programmu, kas tika izstrādāta rūpīgā
plānošanas procesā. Ar mērķi nodrošināt ilgāka termiņa uzdevumu un resursu plānošanu
2017. gadā EIOPA veica pasākumus, lai vēl vairāk stiprinātu plānošanu un prioritāšu noteikšanu, tostarp saistībā ar izmaiņu pārvaldību un riska pārvaldību.
EIOPA arī turpināja pielāgot savu jauno organizatorisko struktūru, kas tika ieviesta 2016.
gada beigās. Šajā kontekstā tika izveidots Uzraudzības procesu departaments un Pārraudzības un uzraudzības konverģences departaments, tādējādi labāk atspoguļojot EIOPA
darba izaugsmi un koncentrēšanos uz vairāk ar uzraudzību saistītiem uzdevumiem.
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Arī saistībā ar uzraudzības uzdevumu izaugsmi EIOPA uzņēmās nozīmīgu darbu izstrādāt kompetences satvarus. Kā viena no prioritātēm saglabājas mūsu personāla kapacitātes uzlabošana, un 2017. gada februārī tika ieviestas EIOPA uzraudzības kompetences.
Nosakot kompetences satvarus dažādām funkcijām, EIOPA var nodrošināt labāku sava
personāla attīstību, lai tas atbilstu organizācijas augošajām vajadzībām. EIOPA turpinās
izstrādāt satvarus dažādām personāla grupām, tostarp arī vadības kompetences, kā arī
turpinās piedāvāt darbiniekiem iespējas turpināt mācības un pilnveidošanos.
Joprojām EIOPA pastāvīgs mērķis ir kļūt par efektīvāku organizāciju. Kad vien iespējams,
EIOPA nevis izstrādā savus risinājumus, bet pieņem sistēmas un procesus, ko jau izmanto
Eiropas Komisija un citas ES aģentūras. 2017. gadā EIOPA veica sagatavošanās darbu,
lai pieņemtu esošos iepirkumu un personāla resursu e-risinājumus. Papildus tam EIOPA
sāka izmantot Komisijas pakalpojumus tīmekļa vietnes izstrādāšanai un uzturēšanai.
Lai palīdzētu darbiniekiem strādāt efektīvāk, tika īstenots papildu projekts — jauna dokumentu pārvaldības sistēma. Šī sistēma ir uzlabojusi atbilstību, kā arī darbinieku savstarpējo sadarbību.
Attiecībā uz resursu pārvaldību EIOPA darbojas pilnībā atbilstoši ES noteikumiem, strādājot atklāti un pārredzami. 2017. gadā iestādes budžets bija 24 miljoni EUR, un līdz gada
beigām EIOPA bija sasniegusi izpildes rādītāju 99,79 %.
EIOPA ir atbildīga gan par sava darba saturu, gan savu resursu pārvaldību. Šajā ziņā EIOPA uztur konstruktīvu un atklātu dialogu ar ieinteresētajām pusēm un vienmēr ir gatava
iesaistīties, lai varam nodrošināt pastāvīgus uzlabojumus.
Raugoties nākotnē, EIOPA turpinās koncentrēt uzmanību uz četriem stratēģiskajiem
mērķiem, kas noteikti tās darba programmā, vienlaicīgi saglabājot gatavību pielāgoties
izmaiņām, ko nosaka ārējā vide — jauni uzdevumi var izrietēt no pastāvīga trīs Eiropas
uzraudzības iestāžu pārskatīšanas darba vai no Eiropas mēroga privāto pensiju produkta
(PEPP) likumdošanas iniciatīvas. Jaunas prioritātes var noteikt arī Apvienotās Karalistes
lēmums izstāties no Eiropas Savienības.
Noslēgumā tikai vēlos pateikties EIOPA personālam un valdes un padomes locekļiem par
viņu apņemšanos un smago darbu visa gada garumā. Es runāju šo kolēģu vārdā, kad saku,
ka mēs esam lepni strādāt Eiropai un lepni par darbu, ko darām, lai cilvēki un uzņēmumi
Eiropā varētu gūt labumu no drošām un uzticamām finanšu institūcijām un sistēmām.
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KOPSAVILKUMS

PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA
Lai stiprinātu patērētāju aizsardzību, EIOPA veicina vieda regulēšanas satvara veidošanu, veicinot pārredzamību, vienkāršību un godīgumu. EIOPA 2017. gadā sniedza
tehniskās konsultācijas par iespējamiem deleģētajiem
aktiem saistībā ar Apdrošināšanas izplatīšanas direktīvu,
konsolidējot pārdošanas praksi tiešajiem pārdevējiem un
starpniekiem un nodrošinot, ka konsultācijas patērētājiem vislabāk atbilst to vajadzībām. EIOPA arī pabeidza
apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta tehnisko standartu izmēģinājuma īstenošanu, ieviešot standartizētu formātu, kas sniedz pamata informāciju par apdrošināšanas produktiem skaidrā, īsā un pieejamā veidā.
Lai mazinātu riskus, kas saistīti ar maldinošu pārdošanu,
EIOPA sniedza norādes par apdrošināšanas ieguldījumu
produktu (IBIP) “tikai izpildes” veida pārdošanu, aplūkojot
gadījumus, kad apdrošināšanas izplatītāji nesniedz konsultācijas vai nepārliecinās par patērētāja zināšanām par
produktu un ar to saistītajiem riskiem.
EIOPA uzņemas arī proaktīvu lomu, lai konstatētu patērētājam nelabvēlīgu risinājumu risku un novērstu to.
Finansiālo stimulu un atlīdzības tematiskajā pārskatīšanā
tika atklāti potenciāli interešu konflikti, kas rodas saistībā
ar dzīvības apdrošināšanas produktiem ar ieguldījumu elementiem, kas tiek pārdoti, pamatojoties uz finansiālajiem
stimuliem un atlīdzību, ko izmaksā aktīvu pārvaldnieki.
EIOPA Patērētāju tendenču ziņojumā tika atspoguļots
būtisks apdrošināšanas sektorā patērētāju sūdzību skaita pieaugums. Ziņojumā kā viena no stratēģiski svarīgām
tēmām apdrošināšanas sektorā, kam arī turpmāk EIOPA
pievērsīs rūpīgu uzmanību, tika konstatēta digitalizācija,
kas saistīta ar tehnoloģiju virzītu inovāciju apdrošināšanas
un pensiju sektoros.
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UZRAUDZĪBAS KONVERĢENCE
UN IEKŠĒJĀ TIRGUS
FUNKCIONĒŠANAS UZLABOŠANA
Iestādes centieni panākt uzraudzības konverģenci un
uzlabot iekšējā tirgus funkcionēšanu ir sadalīti attiecīgi,
lai nodrošinātu stabilu un pienācīgu regulēšanas satvaru, izveidotu ziņošanas satvaru un uzņemtos vadošo
lomu konverģencē un tādējādi izveidotu konsekventu un
augstas kvalitātes uzraudzību. EIOPA mandāta veicināt
konsekventu regulas piemērošanu kontekstā 2017. gadā
prioritāte bija Maksātspējas II regulas novērtēšana un
pārskatīšana, pamatojoties uz 1 gada īstenošanas pieredzi.
EIOPA ieteikumu pirmā daļa aptver standarta formulas
galvenos aspektus, lai mazinātu tās sarežģītību, vienlaicīgi
saglabājot samērīgu, tehniski stingru, pret risku jutīgu un
konsekventu uzraudzības režīmu.
Ikdienas uzraudzība ir NCA uzdevums, un EIOPA vada uzraudzības konverģenci, nodrošinot tām atbalstu saistībā
ar pastāvīgu un konverģentu Eiropas Savienības tiesību
aktu piemērošanu. Svarīgi rīki ietvēra individuāli pielāgota atbalsta un atgriezeniskās saites nodrošināšanu režīma
“Maksātspēja II” konsekventai piemērošanai. EIOPA 2017.
gadā piedalījās arī apdrošināšanas bilances pārskatīšanā
un pensiju fondu aktīvu pārskatīšanā Bulgārijas apdrošināšanas un pensiju sektorā, nodrošinot koordināciju un
tehnisko ekspertīzi.
Iestāde veicina pārrobežu grupu uzraudzības stiprināšanu. Šis process 2017. gadā tika papildināts ar jaunu uzraudzības pārrobežu platformu rīku. Platformas, ko EIOPA
izveidoja kā atbildes reakciju uz konstatētajiem riskiem
attiecībā uz pārrobežu uzņēmējdarbību, nodrošina stiprāku un savlaicīgāku sadarbību starp apdrošināšanas uz-
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raudzības iestādēm. Tas ļauj ātrāk konstatēt un novērtēt
riskus tirgū ar mērķi panākt vienošanos par nepieciešamību veikt uzraudzības darbības un intervences pasākumus.
EIOPA arī aktīvi piedalās uzraudzības iestāžu, kas pārrauga pārrobežu apdrošināšanas grupas, sanāksmēs. Iestādes pienesums ir nodrošinājis skaidru pamatu praktiskai
un operatīvai sadarbībai starp iestādēm. Šie centieni 2017.
gadā tika pastiprināti, pārskatot EIOPA iestāžu stratēģiju,
lai vēl vairāk īstenotu VKI un EIOPA kolektīvo centienu
potenciālu.
Iekšējā modeļa izveidošana un apstiprināšana atbilst
pieejai, kas balstīta uz principiem, ar plašām prasībām
attiecībā uz statistikas kvalitāti, procesiem, un riska pārvaldības iekļaušanu. Šī pieeja uzņēmumiem atbilstoši
jāpiemēro katram konkrētajam riska profilam, izstrādājot
un izmantojot modeli, un VKI tā jānovērtē apstiprināšanas
un pastāvīgās uzraudzības gaitā. EIOPA nodrošina vērtīgu
atbalstu, lai novērstu uzraudzības prakses nekonsekvences risku un konstatētu uzņēmumus, kuros modeļa izstrādes kvalitāte ir zemāka nekā citos. 2017. gadā, izmantojot
EIOPA pieejamos rīkus, tika īstenots projekts, lai risinātu
būtiskās nekonsekvences dinamiskajā nepastāvības pielāgošanā (DVA), kurā tika atklāts, ka atšķirīgas pieejas DVA
modelēšanā var izraisīt būtiskas rezultātu atšķirības, kas
var kavēt vienādas darbības vides nodrošināšanu. Projektā par suverēnā riska modelēšanu iekšējos modeļos tika
secināts, ka atšķirīgu pieeju piemērošana ir pamatota, bet
tika novērotas būtiskas atšķirības modeļu kalibrēšanā, un
šobrīd VKI un EIOPA turpina analizēt šo situāciju.
2017. gadā EIOPA publicēja trīs uzraudzības atzinumus,
tostarp vērtējumu par iekšējiem modeļiem, ieskaitot dinamiskā svārstīguma korekciju (DVA), uzraudzības konverģenci saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no
ES un pakalpojuma nepārtrauktību saistībā ar Apvienotās
Karalistes izstāšanos no ES.
Precīza un efektīva atskaišu sagatavošana balstās uz kopīgu satvaru, kā arī iespējām apkopot un analizēt datus. Ja
šie elementi ir nodrošināti, EIOPA var aprēķināt galveno
informāciju, tostarp mēneša bezriska likmes un pašu kapitāla riska simetrisku koriģēšanu. EIOPA ir dots arī uzdevums aprēķināt galīgo nākotnes likmi (UFR), un 2017.
gadā izveidotā metodika nodrošina, ka UFR izmaiņas ir

pakāpeniskas un prognozējamas, ļaujot apdrošinātājiem
pielāgoties izmaiņām procentu likmju vidē un nodrošinot
apdrošinājuma ņēmēju aizsardzību. EIOPA uzņēmās arī
darbu nodrošināt savu sistēmu pastāvīgu attīstību drošai
datu apkopošanai, pārvaldībai, analīzei un izplatīšanai,
tostarp režīma “Maksātspēja II” apdrošināšanas taksonomijas versiju 2.2.0.
Lai paaugstinātu globālo konverģenci un konsekventu uzraudzības praksi visā pasaulē, EIOPA turpināja sadarbību
saistībā ar svarīgām iniciatīvām, piemēram, starptautiskā
kapitāla standarta versiju 2.0, un īstenoja virkni jaunu vienošanos, piemēram, sapratnes memorandu ar valstīm,
kas nav ES dalībvalstis (trešām valstīm), un starptautiskām
organizācijām. Pensiju datu jomā EIOPA uzsāka konsultācijas ar mērķi paaugstināt efektivitāti un vēl vairāk nostiprināt Eiropas fondēto pensiju sektora uzraudzību un
analīzi, izmantojot vienotu satvaru EIOPA regulārajiem
informācijas pieprasījumiem par fondēto pensiju informācijas sniegšanu.

FINANSIĀLĀ STABILITĀTE
Piekļūstot finanšu sistēmai un uzraugot to, iestāde var
konstatēt draudus Eiropas apdrošināšanas un pensiju sektoru finansiālajai stabilitātei un attiecīgi mazināt šos riskus.
2017. gadā EIOPA veica fondēto pensiju stresa testu, sniedzot koncentrētu IORP elastības novērtējumu. Šajā testā
tika konstatēts, ka vairāk kā ceturtās daļas arodpensijas
kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) atbalstītāji varētu
saskarties ar izaicinājumiem, pildot savas saistības. Turklāt
pensiju saistības var radīt būtisku spiedienu maksātspējai
un uzņēmumu nākotnes rentabilitātei ar iespējamiem blakusefektiem reālajai ekonomikai. Režīma “Maksātspēja II”
ziņojumu datu sniegšana ir ļāvusi EIOPA uzlabot vairākus
esošos produktus, piemēram, ceturkšņa risku paneli un
finansiālās stabilitātes pārskatus, un ļāvusi publicēt jaunu
informāciju, piemēram, režīma “Maksātspēja II” statistikas datus par Eiropas apdrošināšanas sektoru. Atbilstīgi
krīzes prevencijas mandātam EIOPA ir izdevusi atzinumu
par atgūšanas un risinājumu satvaru harmonizāciju un
turpinājusi strādāt pie makroprudenciālās politikas satvara apdrošināšanā.
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STRUKTŪRSHĒMA 2017. GADĀ

PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Gabriel Bernardino

IZPILDDIREKTORS
Fausto Parente

KORPORATĪVO LIETU
DEPARTAMENTS

KORPORATĪVĀ ATBALSTA
DEPARTAMENTS

Susanne Rosenbaum

Danny Janssen

Institucionālo attiecību, stratēģijas
un īstenošanas grupa

Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Philip Kitzmantel

Sakaru grupa

Cilvēkresursu nodaļa
Fatima Diago Villescas

Juridisko pakalpojumu grupa

Finanšu un iepirkumu nodaļa
Inga Naumane
Korporatīvo pakalpojumu komanda

POLITIKAS DEPARTAMENTS
Manuela Zweimueller
Apdrošināšanas politikas nodaļa
Justin Wray; Deputy HoD
Pensiju politikas grupa
Ietekmes novērtēšanas grupa

PĀRRAUDZĪBAS UN
UZRAUDZĪBAS
KONVERĢENCES
DEPARTAMENTS

RISKU UN FINANSIĀLĀS
STABILITĀTES DEPARTAMENTS
Dimitris Zafeiris

Patrick Hoedjes

Krīzes novēršanas grupa

Pārraudzības nodaļa
Andrew Candland; Deputy HoD

Finansiālās stabilitātes grupa
Pētījumu un statistikas grupa

Iekšējo modeļu grupa
Salīdzinošās izvērtēšanas grupa

UZRAUDZĪBAS PROCESU
DEPARTAMENTS

PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS
DEPARTAMENTS

Dimitris Zafeiris; interim

Katja Wuertz

Uzraudzības pārskatīšanas
procesa grupa

Darījumdarbības politikas grupa

Datu un komercizpētes grupa
Maksātspējas II tehnisko
datu grupa

2017. gada 31. decembrī
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Darījumdarbības pārraudzības
grupa

KĀ SAZINĀTIES AR ES
Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast
tīmekļa lapā https://europa.eu/european-union/contact_lv
Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat
sazināties šādi:
— pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
— pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
— pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: https://europa.eu/european-union/contact_lv
KĀ ATRAST INFORMĀCIJU PAR ES
Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa:
https://europa.eu/european-union/index_lv
ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://publications.europa.eu/lv/
publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko
informācijas centru (sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).
ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1952. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās
valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
ES atklātie dati
ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var
lejupielādēt un bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.
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