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Sommarju Eżekuttiv

L-2012 hija t-tieni sena ta’ ħidma tal-EIOPA bħala Awtorità Superviżorja Ewropea. Matul din is-
sena, l-EIOPA kompliet il-ħidma tagħha f’seba’ oqsma ewlenin: kompiti regolatorji; kompiti 
superviżorji; protezzjoni tal-konsumatur u innovazzjoni finanzjarja; ħolqien ta’ kultura 
superviżorja komuni; stabbiltà finanzjarja; prevenzjoni, ġestjoni u riżoluzzjoni ta’ kriżijiet; 
relazzjonijiet esterni. 

Il-kompiti regolatorji

Il-proġett ta’ assigurazzjoni ewlieni li għandu jitwassal mill-EIOPA matul l-2012 baqa’ jkun is-
Solvenza II. Filwaqt li l-2012 kien ikkaratterizzat mit-tkomplija tan-negozjati bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fuq id-Direttiva Omnibus II, l-EIOPA kienet attiva fl-
iżvilupp ta’ dispożizzjonijiet regolatorji biex jiġi sostnut ir-reġim tas-Solvenza II, kif ukoll fl-
appoġġ tas-superviżuri u l-assiguraturi nazzjonali għat-tħejjija tal-qafas il-ġdid.

Bħala riżultat tad-dewmien fil-finalizzazzjoni tad-Direttiva Omnibus II, fl-20 ta’ Diċembru 
2012, l-EIOPA ppubblikat Opinjoni, fejn tat parir lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali (NSAs) 
biex jieħdu passi biex jippreparaw ċerti aspetti importanti tas-Solvenza II.

Fil-qasam tal-pensjonijiet okkupazzjonali, l-enfasi ewlenija tal-ħidma tal-EIOPA fl-2012 saret 
fuq il-finalizzazzjoni tal-Parir tal-EIOPA dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva IORP. Il-parir kien mogħti 
lill-Kummissjoni Ewropea fil-15 ta’ Frar 2012. Il-parir tal-EIOPA enfasizza l-importanza tal-
Istudju tal-Impatt Kwantitattiv (QIS), li sar bejn is-16 ta’ Ottubru 2012 u s-17 ta’ Diċembru 2012. 

Il-kompiti superviżorji

Fl-2012 l-EIOPA kompliet tikkontribwixxi għall-isforz globali biex tittejjeb il-kwalità tal-qafas 
superviżorju taż-ŻEE, u b’mod partikolari tal-Kulleġġi tas-Superviżuri. Matul is-sena, l-EIOPA 
kkuntattjat il-91 Kulleġġ li bħalissa huma attivi fl-Ewropa, u rnexxielha tippreżenta l-aqwa 
prattiki f’75 Kulleġġ tas-Superviżuri. Dawn l-iskambji wasslu għal diskussjonijiet imqanqla 
dwar ir-riskji makro u mikroekonomiċi, u l–Awtorità pprovdiet sommarji tar-Rapporti ta’ 
Stabbiltà Finanzjarja tal-EIOPA u l-Pannell ta’ Riskju tal-EIOPA. L-Awtorità tat rispons lis-17-il 
Superviżur ta’ Grupp dwar kif kienu qegħdin jaħdmu l-Kulleġġi tagħhom.

Bl-għan li jiġu allinjati l-prattiki superviżorji fir-reġim tas-Solvenza II, l-EIOPA ħadet sehem 
fl-avvenimenti ta’ Mistoqsija u Tweġiba fuq il-Linji Gwida u r-Rakkomandazzjonijiet u 
l-Istandards stabbiliti, u ġabret mistoqsijiet u l-aħjar prattiki minn laqgħat fil-Kulleġġi, b’mod 
partikolari dwar il-Mudell Intern.

Il-protezzjoni tal-konsumatur u l-innovazzjoni finanzjarja

Il-protezzjoni tal-konsumatur tista’ titqies bħala l-fulkru tad-“DNA” tal-EIOPA, u għalhekk hija 
meqjusa bħala prijorità importanti għall-EIOPA fil-qasam tal-pensjonijiet okkupazzjonali u 
ta’ assigurazzjoni. L-ewwel sett ta’ Linji Gwida maħruġa mill-EIOPA kien preċiżament fil-
qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur. B’mod speċifiku, f’Novembru 2011, l-EIOPA ħarġet Linji 
Gwida li jirrigwardaw it-trattar tal-ilmenti mill-impriżi tal-assigurazzjoni. Dawn il-Linji Gwida 
jistabbilixxu prattiki superviżorji konsistenti, effiċjenti u effettivi u jiżguraw applikazzjoni 
komuni, uniformi u konsistenti tal-liġi tal-UE.
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F’Ottubru 2012, il-Kummissjoni Ewropea nediet konsulatazzjoni dwar l-iżvilupp ta’ qafas ta’ 
rkupru u riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet finanzjarji minbarra l-banek. F’Diċembru 2012, ġie 
ppreżentat rispons iddettaljat tal-EIOPA għal din il-Konsultazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea.

Ir-relazzjonijiet esterni

Fl-2012, l-EIOPA saħħet ir-relazzjonijiet eżistenti u bdiet diversi djalogi u kuntatti regolatorji 
u superviżorji tal-EIOPA ġodda; b’kollox ġew organizzati 40 laqgħa inkluż żjara ta’ profil għoli 
fiċ-Ċina u l-Ġappun għall-President tal-EIOPA. Proġett speċifiku mal-Istati Uniti beda jkabbar 
il-fehim reċiproku tar-reġimi ta’ (ri)assigurazzjoni fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u saħħaħ 
il-kooperazzjoni biex imexxi ’l quddiem l-opportunitajiet ta’ negozju, il-protezzjoni tal-
konsumatur u s-superviżjoni effettiva. Dan ix-xogħol wassal għall-pubblikazzjoni tar-Rapporti 
tal-Kumitat Tekniku tal-Proġett ta’ Djalogu bejn l-UE u l-Istati Uniti tad-Dokumenti għat-Triq 
’il Quddiem li jispjegaw l-għanijiet u l-inizjattivi komuni li għandhom jiġu segwiti matul il-5 
snin li ġejjin. L-Awtorità kienet ukoll involuta b’mod attiv fil-ħidma għall-iffissar ta’ standards 
internazzjonali, b’mod partikolari mal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-Superviżuri tal-
Assigurazzjoni (IAIS), u applikat għat-tmexxija tal-isħubija tal-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tas-Superviżuri tal-Pensjonijiet (IOPS). In-negozjati għal Memorandum operazzjonali ta’ 
Ftehim (MoU) mal-Bank Dinji fl-oqsma tal-assigurazzjoni, il-pensjonijiet u l-protezzjoni tal-
konsumatur ġew konklużi. Ġie ffirmat Ftehim ta’ Kooperazzjoni mal-Aġenzija Superviżorja 
Kroata tas-Servizzi Finanzjarji (CFSSA) biex ikollha l-istatus ta’ osservatur fil-BoS tal-EIOPA. 
Barra dan, l-analiżi tad-distakk ġiet abbozzata bħala bażi għal tranżizzjoni ekwivalenti għal 
sa tmien reġimi ta’ pajjiżi terzi.

L-iżviluppi organizzattivi

Matul l-2012, ingħaqdu 35 kollegi ġodda mal-EIOPA, biex b’hekk sa tmiem is-sena, l-Awtorità 
kellha 91 membru tal-persunal, inklużi esperti nazzjonali ssekondati. Il-persunal iddiversifikat 
tal-EIOPA jinkludi 23 nazzjonalità tal-UE. 55 % tal-persunal huma nisa u 45 % huma rġiel.

Fl-2012, ix-xogħol fuq l-Informatika l-iżjed ħa l-forma ta’ implimentazzjoni ta’ infrastruttura 
sigura u affidabbli, integrazzjoni ta’ għodod addizzjonali li jiffaċilitaw ix-xogħol tal-uffiċjali 
tal-EIOPA kif ukoll il-forniment ta’ servizzi ta’ kwalità li jissodisfaw il-ħtiġijiet reali tan-
negozju. Saru sforzi sostanzjali fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjattaforma prinċipali tal-
Informatika li teħtieġ l-EIOPA għall-operazzjonijiet u s-servizzi tal-IT tagħha.

Sabiex jiġi żgurat li l-funzjonijiet ewlenin tan-negozju jkunu disponibbli għall-klijenti, għall-
fornituri u għal entitajiet oħra li għandu jkollhom aċċess għal dawn il-funzjonijiet, l-EIOPA 
fl-2012 bdiet proġett ta’ kontinwità tan-negozju. L-għan tan-negozju ta’ dan il-proġett huwa 
li jiggarantixxi l-kontinwità tas-servizzi f’każ ta’ interuzzjoni tan-“negozju bħas-soltu”.

Barra minn hekk, l-EIOPA wettqet diversi studji u għamlet diversi rapporti dwar bosta suġġetti 
rilevanti. L-EIOPA kitbet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, biex tesprimi 
t-tħassib tagħha dwar in-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet li jagħtu setgħa lill-EIOPA toħroġ 
projbizzjonijiet temporanji fir-rigward tal-prodotti/servizzi.

Fl-4 ta’ Diċembru 2012, l-EIOPA organizzat it-tieni Jum għall-Istrateġija dwar il-Konsumaturi fi 
Frankurt, li għalih attendew madwar 200 parteċipant.

Il-ħolqien ta’ kultura superviżorja komuni

Matul l-2012, l-EIOPA kompliet tibni kultura superviżorja komuni fl-Unjoni Ewropea, permezz 
ta’ taħriġ tekniku b’fokus qawwi fuq il-bini ta’ ħiliet u approċċi superviżorji komuni.

Is-suġġetti koperti fl-avvenimenti ta’ taħriġ jirriflettu l-ħidma tal-EIOPA, filwaqt li s-Solvenza II 
hija parti mill-ixpruni ewlenin, segwiti mill-Istabbiltà Finanzjarja, il-Pensjonijiet Okkupazzjonali, 
il-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Konverġenza tal-prattiki superviżorji.

L-istabbiltà finanzjarja

Il-ħidma favur l-istabbiltà finanzjarja tal-EIOPA fl-2012 kompliet tiffoka fuq l-identifikazzjoni 
bikrija ta’ xejriet avversi, riskji potenzjali u vulnerabbiltajiet għas-settur tal-pensjonijiet 
okkupazzjonali u ta’ assigurazzjoni li jinħolqu minħabba żviluppi mikro u makroekonomiċi.

Minbarra s-sorveljanza tal-kundizzjonijiet tas-suq, l-EIOPA wettqet valutazzjonijiet regolari 
tal-istabbiltà finanzjarja fil-forma ta’ Pannelli tar-Riskju u Rapporti semiannwali tal-Istabbiltà 
Finanzjarja tal-EIOPA. Matul l-2012, l-EIOPA eżaminat ukoll numru ta’ kwistjonijiet finanzjarji 
speċifiċi inkluż is-sinifikat tal-assigurazzjoni fis-sistema bankarja “parallela”, l-attivitajiet 
ta’ swaps tal-likwidità tal-assiguraturi, u tekniki ta’ trasferiment tar-riskju alternattivi fl-
assigurazzjoni.

Il-prevenzjoni, il-ġestjoni u r-riżoluzzjoni ta’ kriżijiet

Fil-bidu tal-2012, il-Bord tas-Superviżuri (BoS) tal-EIOPA laħaq ftehim fuq “approċċ komuni” biex 
tiġi trattata l-kriżi finanzjarja. Essenzjalment dan fisser li l-EIOPA adottat approċċ ikkoordinat 
li għandu jiġi segwit mill-Membri tal-EIOPA meta jkunu qegħdin jivvalutaw l-impatt tal-kriżi 
fl-oqsma li ġejjin: il-monitoraġġ tal-iskoperturi fis-settur tal-assigurazzjoni għar-riskji ta’ 
sovranità u tal-banek; l-iżviluppi tal-likwidità u l-fluss tal-flus fis-settur tal-assigurazzjoni; 
interkonessjoni bejn is-setturi tal-assigurazzjoni u dak bankarju, pereżempju permezz ta’ 
attività ta’ riakkwisti u swaps tal-likiwdità; u l-pjanijiet ta’ kontiġenza tal-assiguraturi biex 
jiġu indirizzati l-bidliet sinifikanti fil-valuri tal-assi finanzjarji.



7
6


