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Santrauka

2012-ieji yra antri EIOPA, kaip Europos priežiūros institucijos, veiklos metai. Per tuos metus 
EIOPA vykdė savo funkcijas septyniose pagrindinėse veiklos srityse: reguliavimo, priežiūros, 
vartotojų apsaugos ir finansinių inovacijų, bendros priežiūros kultūros kūrimo, finansinio 
stabilumo, krizių prevencijos, valdymo ir įveikimo bei išorės santykių.  

Reguliavimo funkcijos

Pagrindinis draudimo srities projektas, kurį EIOPA tęsė 2012 m., – tai „Mokumas II“. 2012 m. vis 
dar vyko Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybos dėl direktyvos „Omnibus II“, o EIOPA 
aktyviai rengė nuostatas, padėsiančias įgyvendinti sistemą „Mokumas II“, o nacionalinėms 
priežiūros institucijoms bei draudikams – pasirengti laikytis naujosios tvarkos.

Kadangi buvo vėluojama baigti rengti direktyvą „Omnibus II“, 2012 m. gruodžio 20 d. EIOPA 
paskelbė nuomonę, kurioje nacionalinėms priežiūros institucijoms rekomendavo imtis 
priemonių, skirtų pasirengti tam tikriems svarbiems „Mokumas II“ aspektams.

Profesinių pensijų srityje EIOPA 2012 m. daugiausia stengėsi baigti rengti EIOPA rekomendacijas 
dėl direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, peržiūros. Rekomendacijos 
pateiktos Europos Komisijai 2012 m. vasario 15 d. EIOPA rekomendacijose pabrėžta Kiekybinio 
poveikio tyrimo (KPT), vykdyto 2012 m. spalio 16 d.–2012 m. gruodžio 17 d., svarba. 

Priežiūros funkcijos

2012 m. EIOPA ir toliau dalyvavo visuotiniame procese stengiantis pagerinti EEE priežiūros 
sistemos, ypač priežiūros institucijų kolegijų, kokybę. Per tuos metus EIOPA kreipėsi į visas 
91 šiuo metu Europoje veikiančią kolegiją. Geriausią patirtį pavyko pristatyti 75 priežiūros 
institucijų kolegijose. Šis bendradarbiavimas paskatino aktyvias diskusijas apie makro- ir 
mikroekonominę riziką, o EIOPA pateikė finansinio stabilumo ataskaitų santraukas ir EIOPA 
rizikos valdymo sistemos ataskaitą (angl. EIOPA Risk Dashboard). 17-ai grupių priežiūros 
institucijų EIOPA pateikė jų kolegijų darbo vertinimus.

Siekiant suderinti priežiūros praktiką su „Mokumas II“ tvarka, EIOPA dalyvavo klausimų-
atsakymų seminaruose, skirtuose parengtoms gairėms, rekomendacijoms ir standartams 
aptarti, posėdžiuose su Kolegijomis išklausė keltus klausimus ir susipažino su geriausios 
patirties pavyzdžiais, ypač vidaus modelių srityje.

Vartotojų apsauga ir finansinės inovacijos

Vartotojų apsauga – svarbiausias EIOPA „DNR kodas“, todėl šiai funkcijai draudimo ir profesinių 
pensijų srityse EIOPA skiria ypač daug dėmesio.  Savo pirmąsias gaires EIPOA parengė 
būtent vartotojų apsaugos klausimais.  Konkrečiai, 2012 m. lapkričio mėn. EIOPA parengė 
Draudimo įmonių gaunamų skundų nagrinėjimo gaires. Šiomis gairėmis nustatoma nuosekli, 
veiksminga ir efektyvi priežiūros tvarka bei užtikrinama, kad ES teisės normų laikytųsi visi, 
jos būtų taikomos vienodai ir nuosekliai.
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2012 m. spalio mėn. Europos Komisija pradėjo konsultaciją dėl galimos finansų įstaigų, kurios 
nėra bankai, atgaivinimo ir pertvarkymo sistemos. EIOPA savo išsamų atsakymą Europos 
Komisijai pateikė 2012 m. gruodžio mėn.

Išorės santykiai

2012 m. EIOPA stiprino esamus ryšius, pradėjo keletą naujų diskusijų reguliavimo ir priežiūros 
klausimais, ir užmezgė naujų ryšių. Iš viso EIOPA surengė apie 40 susitikimų, įskaitant  EIOPA 
pirmininko aukšto lygio vizitą į Kiniją ir Japoniją. Bendradarbiaujant su JAV pradėtas specialus 
projektas, kuriuo siekiama padidinti tarpusavio supratimą apie (per)draudimo tvarką abiejose 
Atlanto pusėse, stiprinti bendradarbiavimą ir taip sukurti daugiau verslo galimybių, geriau 
apsaugoti vartotojus ir užtikrinti veiksmingesnę priežiūrą. Šio darbo rezultatas – paskelbtos 
ES ir JAV dialogo projekto techninio komiteto ataskaitos ir būsimos veiklos planas, kuriame 
išdėstyti bendri artimiausių penkerių metų tikslai ir iniciatyvos. EIOPA taip pat aktyviai 
dalyvavo tarptautinių standartų rengimo darbe, ypač bendradarbiaudama su Tarptautine 
draudimo priežiūros institucijų asociacija. Institucija taip pat pateikė prašymą leisti tapti 
tikrąja Tarptautinės pensijų priežiūros institucijų organizacijos (IOPS) nare. Įvyko derybos dėl 
Susitarimo memorandumo su Pasaulio banku draudimo, pensijų ir vartotojų apsaugos srityse. 
Su Kroatijos finansinių paslaugų priežiūros agentūra (CFSSA) pasirašytas bendradarbiavimo 
susitarimas, pagal kurį EIOPA priežiūros taryboje šiai agentūrai suteiktas stebėtojos statusas. 
Taip pat parengti trūkumų analizės projektai, skirti aštuonioms trečiosioms šalims, pagal 
kuriuos kurdamos lygiavertę priežiūros sistemą jos galės taikyti pereinamojo laikotarpio 
priemones.

Organizacinės struktūros pokyčiai

2012 m. į EIOPA įstojo 35 naujos kolegijos. Metų pabaigoje EIOPA dirbo 91 nuolatinis narys, 
įskaitant paskirtuosius nacionalinius ekspertus. EIOPA dirba 23 ES tautybių darbuotojai. 55 
proc. darbuotojų sudaro moterys, 45 proc. – vyrai.

2012 m. informacinių technologijų srityje vykdomo darbo pagrindinis tikslas buvo užtikrinti, 
kad infrastruktūra būtų saugi ir patikima, įdiegti papildomas EIOPA pareigūnų darbą 
palengvinsiančias priemones, teikti kokybiškas, poreikius atitinkančias paslaugas. Nemažai 
pastangų įdėta kuriant ir diegiant pagrindinę IT platformą, kuri EIOPA yra reikalinga IT veiklai 
vykdyti ir paslaugoms teikti.

Siekdama užtikrinti, kad vartotojai, tiekėjai ir kiti subjektai, kuriems būtina turėti galimybę 
naudotis svarbiausiomis veiklos funkcijomis, galėtų jomis naudotis, EIOPA 2012 m. pradėjo 
vykdyti veiklos tęstinumo projektą. Šio projekto tikslas – garantuoti paslaugų tęstinumą 
sutrikus įprastai veiklai.

EIOPA taip pat atliko keletą tyrimų bei parengė keletą ataskaitų įvairiais svarbiais klausimais. 
EIOPA raštu kreipėsi į Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją pareikšdama savo susirūpinimą 
dėl to, kad EIOPA neturi pakankamų įgaliojimų laikinai uždrausti produktus ir (arba) paslaugas.

2012 m. gruodžio 4 d. EIOPA antrą kartą surengė „Vartojimo strategijos dieną“. Renginys vyko 
Frankfurte, ir jame dalyvavo apie 200 dalyvių.

Bendros priežiūros kultūros kūrimas

2012 m. EIOPA ir toliau stengėsi kurti bendrą Europos Sąjungoje vykdomos priežiūros kultūrą. 
Tuo tikslu ji surengė techninius mokymus, per kuriuos daug dėmesio skyrė bendros priežiūros 
kompetencijos ugdymui ir metodų kūrimui.

Per mokymus nagrinėtos temos atspindi EIOPA darbo sritis, tad „Mokumas II“ buvo vienas iš 
svarbiausių klausimų. Taip pat daug dėmesio skirta finansinio stabilumo, profesinių pensijų, 
vartotojų apsaugos bei priežiūros konvergencijos temoms.

Finansinis stabilumas

2012 m. EIOPA, vykdydama savo veiklą finansinio stabilumo srityje, ir toliau daug dėmesio skyrė 
tam, kad būtų nustatytos nepalankios draudimo ir profesinių pensijų sektorių tendencijos, 
galimi rizikos veiksniai ir pažeidžiamos sritys, kuriuos lemia mikro- ir makroekonominiai 
procesai.

EIOPA ne tik stebėjo rinkos sąlygas, bet ir rengė reguliarius finansinio stabilumo vertinimus: 
kas ketvirtį rengė rizikos valdymo sistemos ataskaitą, o kas pusę metų – EIOPA finansinio 
stabilumo ataskaitas. 2012 m. EIOPA taip pat nagrinėjo ne vieną konkretų finansinio stabilumo 
klausimą, įskaitant draudimo svarbos šešėlinės bankininkystės srityje klausimą, taip pat 
draudimo įmonių sudaromų likvidumo apsikeitimo sandorių ir alternatyvių draudimo rizikos 
perkėlimo būdų klausimus.

Krizių prevencija, valdymas ir įveikimas

2012 m. pradžioje EIOPA priežiūros taryba priėmė susitarimą dėl bendrų kovos su finansų 
krizėmis principų. Iš esmės tai reiškia, kad EIOPA patvirtino suderintus principus, kurių EIOPA 
nariai turi laikytis vertindami krizių poveikį šiose srityse: stebėdami draudimo sektoriaus 
riziką, susijusią su valstybės ir bankų rizikos veiksniais, likvidumo ir grynųjų pinigų pokyčius 
draudimo sektoriuje, draudimo ir bankų sektorių sąsajas, pavyzdžiui, sudarant likvidumo 
apsikeitimo sandorius ir atpirkimo sandorius, draudimo įmonių planus, kaip nenumatytomis 
aplinkybėmis reaguoti į reikšmingus finansinio turto vertės pokyčius.
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