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INTRODUZZJONI

L-assigurazzjoni taqdi rwol importanti fis-soċjetà. Meta taħdem sew, tgħabbi fuq
spallejha r-riskju u tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u għall-istabbiltà finanzjarja,
biex finalment iġġib sigurtà finanzjarja ikbar għall-pubbliku. B’assi li jiswew madwar
żewġ terzi tal-prodott domestiku gross (PDG) tal-UE (70 % fl-2017)(1), is-settur talassigurazzjoni tal-UE hu sehem sinifikanti mis-settur finanzjarju. U bl-obbligazzjonijiet li
jammontaw għal terz tal-ġid tal-unitajiet domestiċi Ewropej, il-konsumaturi jiddependu
minn aspetti tas-settur tal-assigurazzjoni għall-introjtu futur tagħhom. Bl-istess mod, ilpensjonijiet okkupazzjonali huma kruċjali biex jiġi żgurat li l-anzjani jkunu protetti mirriskju tal-faqar fl-irtirar. B’assi li jiswew daqs madwar 24 % tal-PDG tal-UE(2), u ħafna iktar
f’ċerti pajjiżi, l-assi tal-fondi ta’ pensjoni qed jikbru malajr u qed jipprovdu dejjem iktar
sors ta’ investiment lis-swieq finanzjarji.
L-EIOPA ġiet stabbilita f’Jannar 2011 bħala riżultat tar-riformi tal-istruttura superviżorja
fis-settur finanzjarju tal-UE. L-EIOPA hi korp konsultattiv indipendenti tal-Unjoni Ewropea
għall-Parlament Ewropew, għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u għall-Kummissjoni Ewropea.
Ir-responsabbiltajiet ewlenin tagħha huma li tappoġġa l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja,
tiżgura t-trasparenza tas-swieq u l-prodotti finanzjarji, u tipproteġi lid-detenturi ta’ poloz
u lill-membri u lill-benefiċjarji ta’ skemi tal-pensjoni.
Il-missjoni tal-EIOPA hi li tipproteġi l-interess pubbliku billi tikkontribwixxi għall-istabbiltà
u għall-effikaċja fi żmien qasir, medju u fit-tul tas-sistema finanzjarja, għall-ekonomija
tal-UE, għaċ-ċittadini u għan-negozji tagħha. Din il-missjoni hi segwita permezz talpromozzjoni tal-qafas regolatorju sod u prattiki superviżorji konsistenti biex jiġu protetti
d-drittijiet tad-detenturi tal-poloz, tal-membri u tal-benefiċjarji tal-iskemi tal-pensjonijiet
u jingħata kontribut għall-fiduċja fost il-pubbliku fis-setturi tal-pensjonijiet okkupazzjonali
u tal-assigurazzjoni tal-Unjoni Ewropea.
L-EIOPA hi waħda mit-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej li fihom element
importanti tas-sistema Ewropea ta’ superviżjoni finanzjarja (SESF), netwerk integrat ta’
awtoritajiet superviżorji nazzjonali u Ewropej li jipprovdi r-rabtiet neċessarji bejn il-livelli
makroprudenzjali u mikroprudenzjali, b’tali mod li jħalli s-superviżjoni ta’ kuljum għallivell nazzjonali.
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GABRIEL BERNARDINO
President

DAĦLA

Is-sena 2017 immarkat 10 snin mill-bidu tal-kriżi finanzjarja. Minn mindu nħolqot fl2011, l-EIOPA kkontribwixxiet għall-iżvilupp tal-ktieb tar-regoli uniku Ewropew flassigurazzjoni u fil-pensjonijiet kemm fl-oqsma prudenzjali kif ukoll fil-kondotta talkummerċ. L-implimentazzjoni tal-oqfsa regolatorji Ewropej ġodda kienet timplika bidla
gradwali fil-prijoritajiet strateġiċi tal-EIOPA minn regolamentazzjoni għal superviżjoni.
It-tisħiħ tal-konverġenza superviżorja, it-tisħiħ tal-protezzjoni tal-konsumatur u ż-żamma
tal-istabbiltà finanzjarja kienu l-punt fokali tal-attivitajiet tagħna fl-2017.
L-impenn tagħna li nibnu kultura superviżorja komuni laħaq pass importanti peress li
ħdimna mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali (NSAs) biex jistabbilixxu l-karatteristiċi
ewlenin ta’ superviżjoni ta’ kwalità għolja u effettiva li għandha tirfed din il-kultura.
L-iżvilupp ta’ approċċ pan-Ewropew għas-superviżjoni kien fil-qalba tal-ħidma tagħna mittwaqqif tagħna fl-2011 u se nkomplu b’dan fis-snin li ġejjin biex nappoġġaw is-superviżuri
nazzjonali biex jibnu l-kapaċità tagħhom li jwasslu għal superviżjoni ta’ kwalità għolja.
Fil-kuntest tas-suq uniku Ewropew, is-superviżjoni hija kwistjoni ferm Ewropea, bħala
fornituri tal-assigurazzjoni minn pajjiż wieħed jagħmlu negozju f’pajjiż ieħor, b’mod
partikolari taħt is-sistema ta’ libertà li jiġu pprovduti s-servizzi (FoS). Sabiex nindirizzaw
dgħufijiet perċeputi fis-superviżjoni transfruntiera tan-negozju, fl-2017, waqqafna
l-pjattaformi li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, li
jippermettu identifikazzjoni u valutazzjoni tar-riskji aktar f’waqthom. Dawn il-pjattaformi
huma eżempju tal-valur miżjud li l-perspettiva pan-Ewropea u t-tmexxija tal-Awtorità
jwasslu għas-superviżjoni nazzjonali u b’hekk jgħinu biex tinbena l-fiduċja fis-suq intern u
l-funzjonament ġenerali tas-sistema superviżorja.
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Din is-sena, aħna ksibna wkoll pass importanti fil-promozzjoni ta’ approċċ konsistenti lejn
il-protezzjoni tal-konsumatur bl-għoti ta’ pariri lill-Kummissjoni Ewropea dwar id-Direttiva
dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni li tkopri kwistjonijiet bħalma huma l-kunflitti ta’
interess fil-bejgħ ta’ prattiki u standards tekniċi dwar id-dokument ta’ informazzjoni dwar
il-prodotti ta’ assigurazzjoni.
Fl-2017, lestejna l-ewwel parti tal-ewwel analiżi tagħna tal-iskema tas-Solvenza II ibbażata
fuq l-esperjenza ta’ implimentazzjoni ta’ sena, li tagħti parir lill-Kummissjoni Ewropea
biex tadotta kalkoli simplifikati tal-formula standard tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza
(RKS). Bħala parti mill-ħidma tagħna fil-qasam tal-istabbiltà finanzjarja, aħna ppubblikajna
Opinjoni indirizzata lill-istituzzjonijiet Ewropej li titlob li ssir armonizzazzjoni minima ta’
qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għas-settur tal-assigurazzjoni, kif ukoll biex inwettqu test
tal-istress madwar l-Ewropa kollha dwar is-settur tal-pensjonijiet tax-xogħol.
Superviżur tajjeb huwa progressiv, proattiv u preventiv. Għall-EIOPA, dan ifisser li rridu
nibqgħu attenti għall-pajsaġġ politiku u ekonomiku madwarna u għandna nkunu lesti
biex nieħdu azzjoni meta jkun hemm bżonn. Għal din ir-raġuni, aħna nagħtu attenzjoni
partikolari lil kwistjonijiet relatati mad-diġitalizzazzjoni u InsurTech, kif ukoll finanzi
sostenibbli. Se nkomplu wkoll nagħtu attenzjoni mill-qrib lil kwistjonijiet relatati maddeċiżjoni tar-Renju Unit li jitlaq mill-Unjoni Ewropea, sabiex ikun hemm xkiel minimu
għas-servizz u għall-konsumaturi.
Aħna se nkomplu nappoġġaw l-azzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea fl-aġenda tas-servizzi
finanzjarji Ewropej, inkluża l-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU). B’mod partikolari, aħna
ninsabu ħerqana għal żviluppi ulterjuri fir-rigward ta’ prodott tal-pensjoni personali panEwropew (PEPP), li għandu l-potenzjal li joffri liċ-ċittadini Ewropej qafas kompletament
ġdid biex ifaddlu għall-irtirar. Aħna ninsabu lesti li nieħdu f’idejna kompiti ġodda marbutin
ma’ dan, kif ukoll dawk konnessi mar-reviżjoni tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE),
li jippermettulna niffukaw aktar fuq il-konverġenza superviżorja.
Il-kapaċità tagħna li niksbu riżultati ma kinetx tkun possibbli mingħajr kooperazzjoni
mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti , l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej,
l-istituzzjonijiet Ewropej u partijiet interessati oħra. Nixtieq nirringrazzjahom kollha,
inkluż lil sħabi l-membri tal-Bord ta’ Superviżuri u l-membri tal-Bord ta’ Tmexxija, għallinvolviment kostruttiv u l-appoġġ tagħhom matul is-sena li għaddiet.
Għaxar snin ilu, rajna l-effetti ta’ ħsara tar-regolamentazzjoni dgħajfa fuq l-ekonomija u
l-ħajja tan-nies. Biex nibnu investiment sostenibbli fit-tul u tkabbir ekonomiku għandna
bżonn setturi tal-assigurazzjoni u tal-pensjonijiet stabbli u b’saħħithom, li jipprezzaw irriskji b’mod adegwat, japplikaw strateġiji robusti ta’ ġestjoni tar-riskji u jittrattaw b’mod
ġust id-detenturi ta’ polza, il-membri u l-benefiċjarji. Ir-rwol tagħna huwa li niżguraw li
kollettivament ingawdu l-benefiċċji tar-riformi regolatorji ta’ wara l-kriżi billi niżguraw
superviżjoni ta’ kwalità għolja u konsistenti madwar l-Unjoni Ewropea. Se nkomplu
nimpenjaw ruħna għal dak l-għan.
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FAUSTO PARENTE
Direttur Eżekuttiv

KELMTEJN QABEL MID-DIRETTUR
EŻEKUTTIV

Fl-2017, bħala organizzazzjoni, l-EIOPA kompliet tagħmel użu effettiv tar-riżorsi tagħha
filwaqt li kompliet twettaq il-mandat tagħha għal standard għoli.
Eżekuzzjoni tajba hija r-riżultat ta’ tħejjija tajba u, bħal fis-snin preċedenti, l-EIOPA wettqet
il-kompiti tagħha kontra programm ta’ ħidma li ġie żviluppat permezz ta’ eżerċizzju ta’
ppjanar bir-reqqa. Bil-ħsieb li jkun hemm ippjanar fit-tul tal-kompiti u tar-riżorsi, fl-2017,
l-EIOPA ħadet passi biex issaħħaħ aktar l-attivitajiet ta’ ppjanar u ta’ prijoritizzazzjoni
tagħha, inklużi dawk relatati mal-ġestjoni tal-bidla u l-ġestjoni tar-riskju.
L-EIOPA kompliet ukoll tadatta l-istruttura organizzattiva l-ġdida tagħha, introdotta
fi tmiem l-2016. F’dan il-kuntest, id-Dipartiment tal-Proċessi ta’ Superviżjoni u tasSorveljanza u Dipartiment ta’ Konverġenza Superviżorja ġew stabbiliti, u jirriflettu aħjar
l-evoluzzjoni tal-ħidma tal-EIOPA u l-enfasi fuq aktar kompiti relatati mas-superviżjoni.
B’rabta wkoll mal-evoluzzjoni tal-kompiti superviżorji, l-EIOPA wettqet ħidma sinifikanti
biex tiżviluppa oqfsa ta’ kompetenza. Il-bini tal-kapaċità tal-persunal tagħna tibqa’
prijorità u fi Frar 2017, ġew introdotti l-kompetenzi ta’ superviżjoni tal-EIOPA. Meta
tistabbilixxi oqfsa ta’ kompetenza għal funzjonijiet differenti, l-EIOPA hija f’pożizzjoni
aħjar biex tiżviluppa l-persunal tagħha stess biex tissodisfa l-ħtiġijiet li jevolvu talorganizzazzjoni. L-EIOPA se tkompli tiżviluppa oqfsa għal gruppi differenti ta’ persunal,
inklużi kompetenzi ta’ tmexxija, kif ukoll tkompli toffri opportunitajiet għal persunal għal
aktar tagħlim u żvilupp.
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Li ssir organizzazzjoni aktar effiċjenti jibqa’ għan kontinwu għall-EIOPA. Fejn possibbli,
minflok tiżviluppa s-soluzzjonijiet tagħha stess, l-EIOPA tadotta s-sistemi u l-proċessi
li diġà qed jintużaw mill-Kummissjoni Ewropea jew minn Aġenziji oħra tal-UE. Fl-2017,
l-EIOPA ħadet passi preparatorji biex tadotta soluzzjonijiet elettroniċi eżistenti għallakkwist u r-riżorsi umani. Barra minn hekk, l-EIOPA bdiet tuża s-servizzi tal-Kummissjoni
għall-iżvilupp u l-hosting ta’ siti web.
Proġett addizzjonali li jippermetti lill-persunal jaħdmu b’mod aktar effettiv kien
l-introduzzjoni ta’ sistema ġdida tal-amministrazzjoni tad-dokumenti. Din is-sistema
tejbet il-konformità kif ukoll il-kooperazzjoni bejn il-persunal.
F’termini ta’ ġestjoni tar-riżorsi, l-EIOPA twettaq l-operazzjonijiet tagħha f’konformità
sħiħa mar-regolamenti tal-UE, b’ħidma b’mod miftuħ u trasparenti. Il-baġit operattiv talAwtorità għall-2017 kien ta’ EUR 24 miljun u sal-aħħar tas-sena, l-EIOPA kienet kisbet rata
ta’ implimentazzjoni għal impenji ta’ 99.79 %.
L-EIOPA hija responsabbli kemm għas-sustanza tax-xogħol tagħha kif ukoll għall-ġestjoni
tar-riżorsi tagħha. Għal dan l-għan, l-EIOPA żżomm djalogu kostruttiv u miftuħ malpartijiet interessati tagħha u hija dejjem lesta li timpenja ruħha sabiex inkunu nistgħu
nitjiebu kontinwament.
B’ħarsa ’l quddiem, l-EIOPA se tkompli tiffoka fuq l-erba’ objettivi strateġiċi stabbiliti
fil-programm ta’ ħidma tagħha filwaqt li tibqa’ lesta li tadatta għall-bidliet li ġejjin millambjent estern: jistgħu jinħolqu kompiti ġodda mir-reviżjoni kontinwa tat-tliet Awtoritajiet
Superviżorji Ewropej jew mill-inizjattiva leġiżlattiva fuq il-prodott tal-pensjoni personali
pan-Ewropew (PEPP). Prijoritajiet ġodda jistgħu wkoll jiġu mid-deċiżjoni tar-Renju Unit li
titlaq mill-Unjoni Ewropea.
Bħala konklużjoni, jonqos biss li nirringrazzja lill-persunal tal-EIOPA u lil dawk tal-Bord
ta’ Tmexxija u tal-Bord tas-Superviżuri għall-impenn u x-xogħol iebes tagħhom matul issena. Nitkellem għal dawn il-kollegi meta ngħid li aħna kburin li naħdmu għall-Ewropa u
kburin bix-xogħol li nagħmlu biex in-nies u n-negozji fl-Ewropa jkunu jistgħu jibbenefikaw
minn istituzzjonijiet u sistemi finanzjarji sikuri u siguri.
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SOMMARJU EŻEKUTTIV

IL-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR
Biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumaturi, l-EIOPA
tikkontribwixxi għal qafas regolatorju intelliġenti li
jippromwovi t-trasparenza, is-sempliċità u l-ġustizzja. Fl2017, l-EIOPA tat pariri tekniċi dwar atti delegati possibbli
li jikkonċernaw id-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni
tal-Assigurazzjoni li tikkonsolida l-prattiki ta’ bejgħ
għal bejjiegħa u intermedjarji diretti u tiżgura pariri
lill-konsumaturi l-aktar adatti għall-ħtiġijiet tagħhom.
L-EIOPA lestiet ukoll abbozz ta’ standards tekniċi ta’
implimentazzjoni dwar id-dokument ta’ informazzjoni
dwar il-prodotti tal-assigurazzjoni bl-introduzzjoni ta’
format standardizzat li jipprovdi informazzjoni essenzjali
dwar il-prodotti tal-assigurazzjoni b’mod ċar, konċiż u
aċċessibbli. Biex jiġu minimizzati r-riskji li jirriżultaw minn
bejgħ ħażin, l-EIOPA pprovdiet ukoll linji gwida dwar
il-bejgħ “eżekuzzjoni biss” ta’ prodotti ta’ investiment
ibbażati fuq l-assigurazzjoni (IBPs), li jindirizzaw każijiet
fejn id-distributuri tal-assigurazzjoni ma jipprovdux parir
jew jivverifikaw l-għarfien ta’ klijent tal-prodott jew irriskji involuti.
L-EIOPA tieħu wkoll rwol proattiv fl-identifikazzjoni u
l-indirizzar tar-riskju ta’ detriment għall-konsumatur.
Reviżjoni tematika dwar inċentivi monetarji u
r-remunerazzjoni enfasizzat konflitti ta’ interess potenzjali li
jirriżultaw fi prodotti tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja marbuta
ma’ unitajiet mibjugħa fuq il-bażi ta’ inċentivi monetarji u
r-remunerazzjoni mħallsa minn maniġers tal-assi.
Ir-rapport dwar ix-Xejriet tal-Konsumatur tal-EIOPA
enfasizza ż-żieda sinifikanti fl-ilmenti tal-konsumaturi
fis-settur tal-assigurazzjoni. Id-diġitalizzazzjoni, relatata
mal-innovazzjoni mmexxija mit-teknoloġija fis-setturi
tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet, ġiet identifikata wkoll
fir-rapport bħala suġġett ta’ importanza strateġika għassettur tal-assigurazzjoni u waħda li l-EIOPA qed tkompli
ssegwi mill-qrib.
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KONVERĠENZA SUPERVIŻORJA
U TITJIB FIL-FUNZJONAMENT
TAS-SUQ INTERN
L-isforzi tal-Awtorità biex tikseb konverġenza superviżorja
u ttejjeb il-funzjonament tas-suq intern huma maqsuma fliżgurar ta’ qafas regolatorju sod u prudenti, li jistabbilixxi
qafas ta’ rappurtar u li jwassal għal konverġenza għal
superviżjoni konsistenti u ta’ kwalità għolja. Fil-kuntest talmandat tal-EIOPA biex tikkontribwixxi għall-applikazzjoni
konsistenti tar-regolamentazzjoni, prijorità għall-2017
kienet l-evalwazzjoni u r-rieżami tar-regolament Solvibbiltà
II fuq il-bażi ta’ sena (1) ta’ implimentazzjoni. L-ewwel sett ta’
pariri tal-EIOPA jkopri aspetti ewlenin tal-formula standard
biex titnaqqas il-kumplessità tagħha filwaqt li fl-istess ħin
iżomm reġim superviżorju proporzjonat, teknikament sod,
sensittiv għar-riskju u konsistenti.
Is-superviżjoni ta’ kuljum hija l-kompitu tal-NCAs u l-EIOPA
twassal għal konverġenza superviżorja, billi tappoġġjahom
f’applikazzjoni konsistenti u konverġenti tal-liġi tal-Unjoni
Ewropea. Għodod importanti kienu jinkludu l-għoti ta’
appoġġ imfassal apposta 5u feedback dwar l-applikazzjoni
konsistenti ta’ Solvibbiltà II. Fl-2017, l-EIOPA pparteċipat
ukoll fir-reviżjoni tal-karta tal-bilanċ tal-assigurazzjoni u
fir-reviżjoni tal-assi tal-fondi tal-pensjonijiet tas-settur
tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet Bulgari, u pprovdiet
koordinazzjoni u għarfien espert tekniku.
L-awtorità tikkontribwixxi biex issaħħaħ is-superviżjoni
ta’ gruppi transkonfinali. Fl-2017 dan ġie mtejjeb
permezz ta’ għodda ġdida ta’ pjattaformi superviżorji
transkonfinali. Stabbiliti mill-EIOPA bi tweġiba għal
riskji identifikati fir-rigward tan-negozju transkonfinali,
il-pjattaformi jiżguraw kollaborazzjoni aktar soda u filħin bejn l-awtoritajiet superviżorji tal-assigurazzjoni. Din
tippermetti identifikazzjoni aktar malajr u valutazzjoni
tar-riskji fis-suq bil-ħsieb li jinkiseb ftehim dwar il-
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ħtieġa għal azzjonijiet u interventi superviżorji. L-EIOPA
tipparteċipa wkoll b’mod attiv fil-laqgħat tal-kulleġġi
tas-superviżuri, li jissorveljaw il-gruppi tal-assigurazzjoni
transfruntiera. Il-kontribuzzjoni tal-Awtorità pprovdiet
bażi ċara għal kooperazzjoni prattika u operazzjonali filkulleġġi. Dan l-isforz kompla jissaħħaħ fl-2017 b’reviżjoni
tal-istrateġija tal-kulleġġi tal-EIOPA biex ikomplu
jikkapitalizzaw fuq l-isforz kollettiv tal-NCAs u l-EIOPA.
L-istabbiliment u l-approvazzjoni ta’ mudell intern isegwu
approċċ ibbażat fuq il-prinċipji b’rekwiżiti estensivi dwar
il-kwalità statistika, il-proċessi u l-inkorporazzjoni filġestjoni tar-riskju. Dan l-approċċ għandu jiġi applikat
kif xieraq għal kull profil tar-riskju konkret minn
impriżi fl-iżvilupp u l-użu tal-mudell; u evalwat millNCA matul l-approvazzjoni u s-superviżjoni kontinwa.
L-EIOPA tipprovdi appoġġ siewi sabiex jiġi indirizzat
ir-riskju ta’ inkonsistenzi bejn il-prattiki superviżorji u
l-identifikazzjoni ta’ impriżi meta l-kwalità tal-mudellar
tidher inqas mill-pari tagħha. Fl-2017, kien hemm proġett
bl-użu tal-għodod disponibbli tal-EIOPA biex jiġu
indirizzati inkonsistenzi kbar fl-aġġustament dinamiku
tal-volatilità (DVA), li wera li l-approċċi differenti flimmudellar tad-DVA jistgħu jwasslu għal differenzi
sinifikanti fir-riżultati, li jistgħu jxekklu l-kundizzjonijiet
ekwi. Proġett dwar l-immudellar tar-riskju sovran filmudelli interni kkonkluda li kien iġġustifikat li jiġu
applikati approċċi differenti iżda kienu osservati
differenzi sinifikanti fil-kalibrazzjoni tal-mudelli, li
bħalissa qed jiġu segwiti mill-NCAs u mill-EIOPA.
Fl-2017, l-EIOPA ppubblikat tliet opinjonijiet superviżorji
inkluż il-valutazzjoni ta’ mudelli interni inkluż DVA;
konverġenza superviżorja fid-dawl tar-Renju Unit li rtira
mill-UE; u l-kontinwità tas-servizz fid-dawl tal-irtirar tarRenju Unit mill-UE.
Rappurtar preċiż u effettiv jiddependi fuq qafas komuni,
kif ukoll il-kapaċità li tinġabar u tiġi analizzata d-data.
B’dawn l-elementi fis-seħħ, l-EIOPA hija kapaċi tikkalkula
l-informazzjoni ewlenija, inkluż il-produzzjoni tagħha
ta’ kull xahar ta’ rati mingħajr riskju u l-aġġustament
simmetriku tar-riskju tal-kapital ta’ ekwità. L-EIOPA
għandha wkoll il-mandat li tikkalkula l-UFR u l-metodoloġija
stabbilita fl-2017 tiżgura li l-URF tiċċaqlaq gradwalment u
b’mod prevedibbli, li jippermetti lill-assiguraturi jaġġustaw
għall-bidliet fl-ambjent tar-rati tal-imgħax u li jiżguraw

il-protezzjoni tad-detentur ta’ polza. L-EIOPA impenjat
ruħha wkoll biex tiżgura l-iżvilupp kontinwu tas-sistemi
tagħha għall-ġbir, il-ġestjoni, l-analiżi u t-tixrid tad-data
sigura, inkluż ir-rilaxx tat-tassonomija tal-assigurazzjoni
tas-Solvibbiltà II tal-2.2.0.
Sabiex iżżid il-konverġenza globali u l-prattiki superviżorji
konsistenti madwar id-dinja, l-EIOPA kompliet ilkooperazzjoni tagħha fuq inizjattivi importanti bħallverżjoni standard internazzjonali kapitali 2.0 u implimentat
għadd ta’ ftehimiet ġodda, bħall-memorandum ta’ qbil
(MtQ), ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE (“pajjiżi terzi”) u
organizzazzjonijiet internazzjonali. Fil-qasam tad-data
dwar il-pensjonijiet, l-EIOPA tat bidu għal konsultazzjoni
bl-għan li jiżdiedu l-effiċjenza u t-tisħiħ ulterjuri talmonitoraġġ u l-analiżi tas-settur Ewropew tal-pensjonijiet
tax-xogħol permezz ta’ qafas uniku għal talbiet regolari
ta’ informazzjoni tal-EIOPA għall-għoti ta’ informazzjoni
dwar il-pensjonijiet tax-xogħol.

STABBILTÀ FINANZJARJA
Permezz ta’ valutazzjoni u monitoraġġ tas-sistema
finanzjarja, l-Awtorità tista’ tidentifika theddid għallistabbiltà finanzjarja tas-setturi Ewropej tal-assigurazzjoni
u l-pensjonijiet u timmitiga r-riskji skont dan. Fl-2017,
l-EIOPA wettqet it-test tal-istress tal-pensjonijiet
okkupazzjonali tagħha billi pprovdiet valutazzjoni robusta
tar-reżiljenza tal-IORPs. L-eżerċizzju identifika sponsors
ta’ aktar minn kwart ta’ IORPs li jistgħu jiffaċċjaw sfidi li
jissodisfaw l-obbligi tagħhom. Barra minn hekk, l-obbligi
tal-pensjoni jistgħu jeżerċitaw pressjoni sostanzjali
fuq is-solvenza u l-profittabbiltà futura ta’ kumpaniji
b’riperkussjonijiet potenzjali fuq l-ekonomija reali.
Il-forniment tad-data tar-rapportar ta’ Solvibbiltà II
ippermetta wkoll lill-EIOPA biex ittejjeb għadd ta’ prodotti
eżistenti tagħha bħal pereżempju d-dashboard ta’ riskju
trimestrali u r-rapporti dwar l-istabbiltà finanzjarja u
ppermettiet li tiġi ppubblikata informazzjoni ġdida bħal
statistika ta’ Solvibbiltà II dwar is-settur tal-assigurazzjoni
Ewropew. Skont il-mandat tagħha ta’ prevenzjoni ta’ kriżi,
l-EIOPA ħarġet opinjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-oqfsa
ta’ rkupru u riżoluzzjoni u kompliet il-ħidma tagħha fuq
qafas għall-politika makroprudenzjali fl-assigurazzjoni.
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TABELLA INFORMATTIVA
TAL-ORGANIZZAZZJONI 2017
PRESIDENT
Gabriel Bernardino

DIRETTUR EŻEKUTTIV
Fausto Parente

DIPARTIMENT TAL-AFFARIJIET
KORPORATTIVI

DIPARTIMENT TAL-APPOĠĠ
KORPORATTIV

Susanne Rosenbaum

Danny Janssen

Relazzjonijiet istituzzjonali,
strateġija u tim
ta’ implimentazzjoni

Unità tat-teknoloġija
tal-informazzjoni
Philip Kitzmantel

Tim tal-komunikazzjoni

Unità tar-riżorsi umani
Fatima Diago Villescas

Tim legali

Unità tal-finanzi u l-akkwisti
Inga Naumane
Tim tas-Servizzi Korporattivi

DIPARTIMENT TAL-POLITIKA
Manuela Zweimueller
Unità tal-politika ta’ assigurazzjoni
Justin Wray; Deputy HoD
Tim tal-politika tal-pensjonijiet
Tim tal-valutazzjoni tal-impatt

ID-DIPARTIMENT
TA’ SORVELJANZA U
KONVERĠENZA
SUPERVIŻORJA

DIPARTIMENT TAR-RISKJI U
L-ISTABBILTÀ FINANZJARJA
Dimitris Zafeiris

Patrick Hoedjes

Tim ta’ prevenzjoni ta’ kriżi

Unità ta’ sorveljanza
Andrew Candland; Deputy HoD

Tim għall-istabilità finanzjarja
It-tim studji u statistika

Tim tal-mudelli interni
Tim ta’ evalwazzjoni bejn il-pari

DIPARTIMENT TAL-PROĊESSI
TA’ SORVELJANZA
Dimitris Zafeiris; interim
It-tim tal-proċess ta’ analiżi
superviżorja
It-tim tad-data u tal-intelligence
dwar in-negozju
Tim tekniku tal-inputs
tas-Solvibbiltà II

31 ta’ Diċembru 2017
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ID-DIPARTIMENT
TAL-PROTEZZJONI
TAL-KONSUMATUR
Katja Wuertz
Tmexxija ta’ tim tal-politika
tan-negozju
Tmexxija tat-tim tas-sorveljanza
tan-negozju

KIF TIKKUNTATTJA LILL-UE
Personalment
Madwar l-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni tal-Europe Direct. Tista’ ssib
l-indirizz tal-eqreb ċentru għalik f’dan is-sit: https://europa.eu/european-union/contact_mt
Bit-telefown jew bil-posta elettronika
Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea. Tista’ tikkuntattja dan
is-servizz:
— bit-telefown bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi jafu jimponu ħlas għal dawn it-telefonati),
— fuq dan in-numru standard: +32 22999696, jew
— bil-posta elettronika permezz: https://europa.eu/european-union/contact_mt
KIF ISSIB TAGĦRIF DWAR L-UE
Onlajn
L-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli fuq is-sit web Europa
fuq: https://europa.eu/european-union/index_mt
Pubblikazzjonijiet tal-UE
Tista’ tniżżel mill-internet jew tordna l-pubblikazzjonijiet tal-UE, li xi wħud minnhom huma bla ħlas u xi
oħrajn bil-ħlas, minn: https://publications.europa.eu/mt/publications. Kopji multipli ta’ pubblikazzjonijiet
bla ħlas tista’ tiksibhom billi tikkuntattja lil Europe Direct jew liċ-ċentru tal-informazzjoni lokali tiegħek (ara
https://europa.eu/european-union/contact_mt).
Il-liġi tal-UE u dokumenti relatati
Għal aċċess għall-informazzjoni legali tal-UE, inkluż il-liġijiet kollha tal-UE mill-1952 ’l hawn, fil-verżjonijiet
lingwistiċi uffiċjali kollha, żur is-sit EUR-Lex hawnhekk: http://eur-lex.europa.eu
Dejta Miftuħa mill-UE
Il-portal tad-Dejta Miftuħa mill-UE (http://data.europa.eu/euodp/mt) jipprovdi aċċess għal settijiet
tad-dejta mill-UE. Id-dejta tista’ titniżżel mill-internet u tintuża mill-ġdid bla ħlas, kemm għal skopijiet
kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali.
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