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Reguleerimine

2012. aasta on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) teine
tegevusaasta Euroopa järelevalveasutusena. Selle aasta jooksul jätkas EIOPA tööd oma
seitsmes põhivaldkonnas: reguleerimine, järelevalve, tarbijakaitse ja finantsinnovatsioon,
ühise järelevalvekultuuri loomine, finantsstabiilsus, kriiside ennetamine, ohjamine ja
lahendamine ning välissuhted.

Solventsus II oli ka 2012. aastal kõige olulisem kindlustusprojekt, mille ettevalmistamisega
EIOPA tegeles. Samal ajal kui 2012. aastal jätkusid Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
vahelised läbirääkimised Omnibus II direktiivi üle, on EIOPA aktiivselt välja töötanud
Solventsus II korda toetavaid õigusnorme ning aidanud riikide järelevalveasutustel ja
kindlustusettevõtetel valmistuda uue raamistiku kehtestamiseks.
Omnibus II direktiivi lõpliku valmimise edasilükkumise tõttu avaldas EIOPA 20. detsembril
2012 arvamuse, milles soovitas liikmesriikide järelevalveasutustel võtta meetmeid Solventsus
II teatud oluliste aspektide ettevalmistamiseks.
Tööandjapensionide valdkonnas keskendus EIOPA tegevus 2012. aastal peamiselt
tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi läbivaatamist käsitleva EIOPA nõuande lõplikule
vormistamisele. Nõuanne esitati Euroopa Komisjonile 15. veebruaril 2012. EIOPA nõuanne
rõhutas 16. oktoobrist 2012 kuni 17. detsembrini 2012 läbi viidava kvantitatiivse mõju-uuringu
(QIS) olulisust.
Järelevalve
2012. aastal jätkas EIOPA üleilmsete jõupingutuste toetamist Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) järelevalveraamistiku ja eriti järelevalvekolleegiumide kvaliteedi tõstmise nimel. Aasta
jooksul võttis EIOPA ühendust kõigi praegu Euroopas tegutseva 91 kolleegiumiga ja suutis
tutvustada parimaid tavasid 75 järelevalvekolleegiumis. See teabevahetus tõi kaasa elavad
arutelud makro- ja mikromajanduse ohtude üle, ning EIOPA esitas oma finantsstabiilsuse
aruannete ja riskinäidikute (EIOPA Risk Dashboard) kokkuvõtted. EIOPA andis 17 kontsernide
järelevalvajale tagasisidet selle kohta, kuidas nende kolleegiumid toimivad.
EIOPA osales kehtestatud suuniseid, soovitusi ja standardeid käsitlevatel infotundidel
ning kogus kolleegiumides toimunud kohtumistel küsimusi ja parimaid tavasid, eelkõige
sisemudeli kohta, et viia järelevalvetavad vastavusse Solventsus II korraga.
Tarbijakaitse ja finantsinnovatsioon
Tarbijakaitse on EIOPA tegevuse keskmes, seepärast loetakse seda EIOPA üheks olulisemaks
prioriteediks kindlustus- ja tööandjapensionide valdkonnas. EIOPA koostatud esimene
suunistekogumik käsitleski tarbijakaitse valdkonda. Täpsemalt andis EIOPA novembris
2012 välja suunised, mis käsitlesid kaebuste menetlemist kindlustusandjate poolt. Nende
suunistega kehtestati ühesugused, tõhusad ja mõjusad järelevalvetavad ning tagatakse ELi
õiguse ühtne, ühetaoline ja sidus kohaldamine.
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Lisaks sellele korraldas EIOPA mitu uuringut ja koostas aruandeid mitme asjakohase teema
kohta. EIOPA on kirjutanud Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile, et väljendada
oma muret seoses selliste sätete puudumisega, mis annaksid EIOPA-le õiguse kehtestada
toodete/teenustega seotud ajutisi keelde.

Oktoobris 2012 alustas Euroopa Komisjon konsultatsioone seoses maksevõime taastamise
ja kriisilahenduse raamistiku võimaliku arenguga selliste finantsasutuste jaoks, mis ei ole
pangad. EIOPA esitas Euroopa Komisjonile üksikasjaliku vastuse selle konsultatsiooni raames
detsembris 2012.

4. detsembril 2012 korraldas EIOPA Frankfurdis oma teise tarbijakaitse strateegia päeva, millel
osales ligi 200 osavõtjat.

Välissuhted

Ühise järelevalvekultuuri loomine
2012. aastal jätkas EIOPA ühise järelevalvekultuuri ülesehitamist Euroopa Liidus tehnilise
väljaõppe teel, mille käigus keskenduti ühiste järelevalvealaste oskuste ja lähenemisviiside
loomisele.
Õppeüritustel käsitletud teemad peegeldavad EIOPA tööd, mille üheks olulisemaks aluseks
on Solventsus II, millele järgnevad finantsstabiilsus, tööandjapensionid, tarbijakaitse ning
järelevalvetavade lähenemine.
Finantsstabiilsus
Finantsstabiilsuse valdkonnas keskendus EIOPA tegevus ka 2012. aastal mikro- ja makromajanduse
arengusuundumustest tulenevate ebasoodsate suundumuste, võimalike riskide ja haavatavuse
varajasele kindlakstegemisele kindlustus- ja tööandjapensionide sektoris.
Lisaks turutingimuste seirele koostas EIOPA korrapäraseid finantsstabiilsuse hinnanguid igas
kvartalis ilmuva riskinäidikute kogumi ja kaks korda aastas ilmuva EIOPA finantsstabiilsuse
aruande kujul. 2012. aasta jooksul uuris EIOPA ka mitmeid konkreetseid finantsstabiilsusega
seotud küsimusi, sealhulgas kindlustuse tähtsust varipanganduses, kindlustusandjate
likviidsust pakkuvaid vahetustehinguid ja alternatiivseid riski ülekandmise tehnikaid
kindlustuses.
Kriiside ennetamine, ohjamine ja lahendamine
2012. aasta alguses leppis EIOPA järelevalvenõukogu kokku ühise lähenemisviisi kasutamises
finantskriisiga tegelemisel. Sisuliselt tähendas see, et EIOPA kehtestas kooskõlastatud
lähenemisviisi, mida EIOPA liikmed peavad järgima kriisi mõju hindamisel järgmistes
valdkondades: riigi maksujõuetuse ja panganduse riskide kindlustussektorile avaldatava
mõju jälgimine, likviidsuse ja rahavoo arengusuundumused kindlustussektoris, kindlustusja pangandussektori omavaheline seos, näiteks likviidsust pakkuvate vahetustehingute ja
repotehingute kaudu ning kindlustusandjate eriolukordade lahendamise plaanid finantsvarade
väärtuse märgatavate muutustega toimetulekuks.

2012. aastal tugevdas EIOPA olemasolevaid suhteid ning algatas mitmeid uusi EIOPA
reguleerimise ja järelevalvega seotud dialooge ja kontakte; kokku leidis aset ligikaudu
40 kohtumist, sealhulgas EIOPA esimehe kõrgetasemeline visiit Hiinasse ja Jaapanisse.
Tänu eriprojektile USAga hakkas suurenema vastastikune (taas)kindlustuse korrast
arusaamine mõlemal pool Atlandi ookeani ja tugevnema koostöö äritegemise võimaluste,
tarbijakaitse ja tõhusa järelevalve edendamiseks. Selle tegevuse tulemusena avaldati ELiUSA dialoogiprojekti tehnilise komisjoni aruanded ja edasist arengut käsitlev dokument,
milles anti üksikasjalik ülevaade ühistest eesmärkidest ja algatustest järgneva viie aasta
jaoks. Samuti tegeles EIOPA aktiivselt rahvusvaheliste standardite kehtestamisega,
eelkõige koos Rahvusvahelise Kindlustusjärelevalve Assotsiatsiooniga (IAIS), ja esitas
avalduse Rahvusvahelise Pensionijärelevalve Asutuste Organisatsiooni (IPOS) liikmeks
saamiseks. Lõpetati läbirääkimised Maailmapangaga kindlustuse, pensionide ja tarbijakaitse
valdkonda käsitleva operatiivse vastastikuse mõistmise memorandumi teemal. Kirjutati
alla koostööleping Horvaatia Finantsteenuste Järelevalveametiga, millega anti talle vaatleja
staatus EIOPA järelevalvenõukogus. Lisaks sellele koostati samaväärsuse hindamise alusena
puuduste analüüsid kuni kaheksa üleminekurežiimiga kolmanda riigi kohta.
Organisatsiooni arendamine
2012. aasta jooksul ühines EIOPA-ga 35 uut kolleegi, nii et aasta lõpuks oli organisatsioonis 91
töötajat, sealhulgas liikmesriikide lähetatud eksperdid. EIOPA mitmekülgsesse töötajaskonda
kuuluvad 23 ELi riigi kodanikud. 55% töötajatest on naised ja 45% mehed.
2012. aastal seisnes IT-alane töö põhiliselt turvalise ja usaldusväärse taristu rakendamises,
EIOPA ametnike tööd hõlbustavate täiendavate töövahendite integreerimises ja
tegevusvaldkonna tegelikke vajadusi täitvate kvaliteetsete teenuste osutamises. Tehti olulisi
jõupingutusi põhilise IT-platvormi arendamiseks ja rakendamiseks, mida EIOPA vajab oma IT
operatsioonide ja teenuste jaoks.
Tagamaks, et olulised tööfunktsioonid on kättesaadavad klientidele, tarnijatele ja teistele
üksustele, kellel peab olema juurdepääs neile funktsioonidele, algatas EIOPA 2012. aastal
tegevuse järjepidevuse projekti. Selle projekti eesmärk on tagada teenuste järjepidevus
juhuks, kui organisatsiooni tavapärane tegevus peaks katkema.
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