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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (γνωστή ως «EIOPA», 

εφεξής «η Αρχή»), με έδρα στη Φρανκφούρτη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Καθήκον της Αρχής 

είναι να συμβάλλει στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και 

πρακτικών υψηλής ποιότητας, να συνεισφέρει στη συνεπή εφαρμογή των νομικά 

δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, να προωθεί και να διευκολύνει την ανάθεση 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων αρχών, να παρακολουθεί και να εκτιμά τις 

εξελίξεις της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της και να ενισχύει την προστασία των 

ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

. Η 

Αρχή συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011. 

2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 

διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων 

ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου της Αρχής. Τα ανωτέρω 

συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 

ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης. 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

3. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: 

                                                      

1 ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48. 

2 Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες και οι 
δραστηριότητες της Αρχής. 
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α)     έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της Αρχής, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 

καταστάσεις3 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού4

β)     έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί. 

 για το οικονομικό 

έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και 

Ευθύνη της διοίκησης 

4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων 

λογαριασμών της Αρχής, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 

αυτοί βασίζονται5

α)    Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής περιλαμβάνει τον 

σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την 

κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην 

περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα· την επιλογή και εφαρμογή 

των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο 

υπόλογος της Επιτροπής

: 

6

                                                      

3 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών 
αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού 
ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

· και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε 

περιστάσεις. Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής, αφού ο υπόλογος 

τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει 

συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη 

4 Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού. 

5 Άρθρα 39 και 50 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής 
(ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42). 

6 Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, κατά περίπτωση, από τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards, IFRS) που 
εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
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βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 

οικονομική κατάσταση της Αρχής. 

β)     Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 

βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει 

κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων 

παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση 

κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.  

Ευθύνη του ελεγκτή 

5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο7

6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων 

ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, 

καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η 

επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση των 

κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης 

των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει 

τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται προς 

εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες 

 δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο 

και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το 

Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες 

δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του 

INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο 

προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών 

ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

                                                      

7 Άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013. 
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στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της 

συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. Για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης και δήλωσης 

αξιοπιστίας, το Συνέδριο έλαβε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή 

επί των λογαριασμών της Αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού 

κανονισμού της ΕΕ8

7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του. 

. 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής παρέχουν ακριβοδίκαιη 

εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014, των 

αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού της και τους 

λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί 

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 

οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και 

κανονικές.  

10. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

11. Το συνολικό ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων ήταν υψηλό (95 %). Το επίπεδο των 

ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος παρέμεινε 

επίσης υψηλό, ανερχόμενο σε 5,6 εκατομμύρια ευρώ ή 26 % (έναντι 5,2 εκατομμυρίων 

ευρώ ή 28 % το 2013), ιδίως στην περίπτωση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού 

(τίτλος ΙΙΙ), όπου ανήλθε σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ ή 66 % (έναντι 3,7 εκατομμυρίων ευρώ ή 
                                                      

8 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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85 % το 2013). Οι μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος σχετίζονται ως επί το 

πλείστον με τις ειδικές συμβάσεις συνολικής αξίας 2,4 εκατομμυρίων ευρώ που 

υπογράφηκαν προς το τέλος του έτους και αφορούσαν συγκεκριμένα την εν εξελίξει 

ανάπτυξη και τη συντήρηση μιας βάσης δεδομένων (1,8 εκατομμύρια ευρώ) και άλλες 

υπηρεσίες ΤΠ που επρόκειτο να παρασχεθούν εντός του 2015. Τμήμα των ανειλημμένων 

πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος σχετίζεται με μεταφορές 

πιστώσεων εντός προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και τον 

Δεκέμβριο του 2014, όταν η Αρχή αύξησε τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό (τίτλος ΙΙΙ) 

κατά 1,1 εκατομμύριο ευρώ (19 %) μέσω μεταφορών, από τον προϋπολογισμό του 

προσωπικού (τίτλος Ι), πιστώσεων ύψους 858 828 ευρώ και, από τις διοικητικές δαπάνες 

(τίτλος II), πιστώσεων ύψους 266 360 ευρώ. Σκοπός των εν λόγω μεταφορών ήταν να 

αντισταθμιστούν τα ελλείμματα στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2015, σε συνέχεια 

σημαντικών δημοσιονομικών περικοπών που αποφασίστηκαν από τις αρμόδιες για την 

απαλλαγή αρχές. Τα ελλείμματα αυτά θα εμπόδιζαν την Αρχή να συνεχίσει την υλοποίηση 

της πολυετούς στρατηγικής της στον τομέα της ΤΠ, η οποία συγκαταλεγόταν μεταξύ των 

βασικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της. 

12. Μολονότι οι εντός προϋπολογισμού μεταφορές πιστώσεων, οι μεταφορές πιστώσεων 

στο επόμενο οικονομικό έτος και οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων αποτελούν 

πρακτικές σύμφωνες με τις ειδικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ και 

πραγματοποιήθηκαν βάσει αποφάσεων του συμβουλίου διοίκησης, ο βαθμός στον οποίο 

δραστηριότητες του 2015 θα καλυφθούν με πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2014 

αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού. Είναι αναγκαίο το ύψος 

των κονδυλίων που διατίθενται στους ετήσιους προϋπολογισμούς της Αρχής να 

ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τις οικονομικές ανάγκες της για την υλοποίηση της 

πολυετούς στρατηγικής της στον τομέα των ΤΠ. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

13. Στο παράρτημα I

 

 παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν 

σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο τα προηγούμενα έτη. 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Milan Martin 

CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 

8ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Πρόεδρος 
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Παράρτημα I 

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών 

 

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά.α.) 

2012 

Το ποσοστό μεταφοράς ανειλημμένων πιστώσεων στο 2013 ήταν πολύ υψηλό για τον τίτλο III 
(επιχειρησιακές δαπάνες), ήτοι 79 % του συνόλου των πιστώσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
πολυπλοκότητα και την μεγάλη διάρκεια μίας συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στον τομέα της ΤΠ. Η σχετική σύμβαση, αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, υπογράφηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, όπως είχε προγραμματιστεί. 

ά.α. 

2013 

Το συμβούλιο διοίκησης ενέκρινε τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής τον Μάρτιο του 
2013. Στο τέλος του έτους η εφαρμογή τους βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, βάσει σαφούς σχεδίου 
δράσης που συμφωνήθηκε με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής. 

Ολοκληρώθηκε 

2013 

Οι νομικές δεσμεύσεις δεν είχαν εγκριθεί σε όλες τις περιπτώσεις από διατάκτες κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένους, ενώ δεν είχε προηγηθεί πάντοτε δεόντως εγκεκριμένη ανάληψη 
υποχρέωσης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Η κατάσταση αυτή είναι ενδεικτική της ανάγκης 
βελτίωσης του ορισμού των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων και της συμμόρφωσης με αυτά, 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά.α.) 

2013 

Το συνολικό ποσοστό ανειλημμένων πιστώσεων ήταν 95 %. Ωστόσο, το ποσοστό των 
ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυξήθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα έτη, δεδομένου ότι ανήλθε σε 5,2 εκατομμύρια ευρώ (28 %) και, ειδικότερα, για τον 
τίτλο ΙΙ σε 1 εκατομμύριο ευρώ (30 %) ενώ για τον τίτλο ΙΙΙ σε 3,7 εκατομμύρια ευρώ (85 %). Αυτό 
οφείλεται κυρίως στις ειδικές συμβάσεις συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ που 
υπογράφηκαν προς το τέλος του έτους, και αφορούσαν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων (2,6 εκατομμύρια ευρώ) και άλλες υπηρεσίες ΤΠ 
που πρόκειται να παρασχεθούν εντός του 2014. Μολονότι οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
είναι νόμιμες και κανονικές, και τα χαμηλά ποσοστά ακύρωσης όσον αφορά τις μεταφορές από το 
2012 επιβεβαίωσαν τις ορθές εκτιμήσεις, ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιήθηκαν πιστώσεις του 
2013 για την κάλυψη δραστηριοτήτων του 2014 αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του 
προϋπολογισμού. 

ά.α. 
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Παράρτημα ΙΙ 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 

(Φρανκφούρτη) 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

 

Τομείς 
αρμοδιοτήτων 
της ΕΕ βάσει της 
Συνθήκης  

(άρθρα 26, 114, 
290 και 291 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) 

Εγκαθίδρυση ή διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με 
τις οικείες διατάξεις των Συνθηκών.  

Προετοιμασία σχεδίου τεχνικών προτύπων ως προπαρασκευαστική εργασία για 
την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης ή όταν 
απαιτούνται ενιαίοι όροι εφαρμογής σχετικά με την εφαρμογή νομικά 
δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης. 

Αρμοδιότητες της 
Αρχής  

(άρθρο 1, 
παράγραφος 6, 
και άρθρο 8 
(καθήκοντα και 
εξουσίες) του 
κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 
για τη σύσταση 
της Αρχής) 

Στόχοι 

Προστασία του δημόσιου συμφέροντος, συμβάλλοντας στη βραχυπρόθεσμη, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, προς όφελος της οικονομίας, των πολιτών και 
των επιχειρήσεων της Ένωσης.  

Καθήκοντα 

– Συμβάλλει στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων 
και πρακτικών υψηλής ποιότητας. 

– Συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της 
ΕΕ, προωθεί και διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ αρμόδιων αρχών. 

– Συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΣΣΚ). 

– Διοργανώνει και διενεργεί αναλύσεις ομοτίμων των αρμόδιων αρχών. 
– Παρακολουθεί και εκτιμά τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα 

αρμοδιότητάς της. 
– Πραγματοποιεί οικονομικές αναλύσεις των αγορών με στόχο την 

εμπεριστατωμένη εκπλήρωση των καθηκόντων της. 
– Ενισχύει την προστασία των ασφαλισμένων, των μελών του 

συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων. 
– Συμβάλλει στη συνεπή και συνεκτική λειτουργία των σωμάτων εποπτών, 

στην παρακολούθηση, εκτίμηση και μέτρηση του συστημικού κινδύνου, 
στην κατάρτιση και τον συντονισμό σχεδίων διάσωσης και εξυγίανσης, 
παρέχοντας υψηλού επιπέδου προστασία σε ασφαλισμένους, δικαιούχους 
και σε ολόκληρη την Ένωση. 

– Εκπληρώνει τυχόν άλλα ειδικά καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 
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κανονισμό ή σε άλλες νομοθετικές πράξεις. 
– Δημοσιεύει στον ιστότοπό της και ενημερώνει σε τακτική βάση 

πληροφορίες σχετικά με το πεδίο δραστηριοτήτων της. 
– Αναλαμβάνει, όπου χρειάζεται, όλα τα υφιστάμενα και εν εξελίξει 

καθήκοντα της επιτροπής ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ασφαλίσεων και 
επαγγελματικών συντάξεων (ΕΕΕΑΑΕΣ). 

Διοίκηση 

(άρθρα 40-44 
(συμβούλιο 
εποπτών), 45-47 
(συμβούλιο 
διοίκησης), 48-50 
(προεδρία) και 
51-53 
(εκτελεστικός 
διευθυντής) του 
κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 
για τη σύσταση 
της Αρχής) 

Συμβούλιο εποπτών 

Σύνθεση 

Ο πρόεδρος της Αρχής (χωρίς δικαίωμα ψήφου), ο επικεφαλής της εθνικής αρχής 
κάθε κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ένα μέλος με δικαίωμα ψήφου ανά κράτος 
μέλος), ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (χωρίς δικαίωμα ψήφου), 
ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (χωρίς 
δικαίωμα ψήφου), ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και ένας 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (αμφότεροι χωρίς δικαίωμα 
ψήφου). Είναι δυνατή η συμμετοχή παρατηρητών και του εκτελεστικού 
διευθυντή στις συνεδριάσεις (χωρίς δικαίωμα ψήφου).  

Καθήκοντα 

Το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Αρχής. 

Συμβούλιο διοίκησης 

Σύνθεση 

Ο πρόεδρος της Αρχής (με δικαίωμα ψήφου), έξι πλήρη μέλη του συμβουλίου 
εποπτών (με δικαίωμα ψήφου) και ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(με δικαίωμα ψήφου σε θέματα προϋπολογισμού). Ο εκτελεστικός διευθυντής 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Καθήκοντα 

Το συμβούλιο διοίκησης διασφαλίζει ότι η Αρχή εκπληρώνει την αποστολή της 
και εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1094/2010.  

Πρόεδρος της Αρχής 

Εκπροσωπεί την Αρχή, προετοιμάζει τις εργασίες του συμβουλίου εποπτών και 
προεδρεύει στις συνεδριάσεις των συμβουλίων. 

Εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής 

Είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση της Αρχής και για την εκτέλεση του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας και του προϋπολογισμού. Προετοιμάζει τις εργασίες του 
συμβουλίου διοίκησης, τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εργασίας. 

Επιτροπή ελέγχου της ποιότητας 

Σύνθεση 

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος προεδρεύει, και δύο μέλη του 
συμβουλίου διοίκησης. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει ως παρατηρητής.  

Καθήκοντα 

Επιβλέπει και αξιολογεί την ενδεδειγμένη εφαρμογή των εσωτερικών 
διαδικασιών και αποφάσεων. 
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Εξωτερικός έλεγχος 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Εσωτερικός έλεγχος 

Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου. 

Πόροι που 
τέθηκαν στη 
διάθεση της 
Αρχής το 2014 
(2013) 

Οριστικός προϋπολογισμός 

Πιστώσεις οριστικού προϋπολογισμού: 21 595 704 (18 767 470) ευρώ 

Πίνακας προσωπικού 

Στον πίνακα προσωπικού προβλέπονταν 87 (80) θέσεις, εκ των οποίων είχαν 
πληρωθεί 87 (80). 

Ο πίνακας προσωπικού είχε πληρωθεί κατά 100 % (100 %).  

Στον προϋπολογισμό προβλέπονταν 37 θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, εκ των 
οποίων είχαν πληρωθεί 33 (22/19). 

Στον προϋπολογισμό προβλέπονταν 21 (12) θέσεις αποσπασμένων εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, εκ των οποίων είχαν πληρωθεί 14 (11). 

Συνολικός αριθμός υπαλλήλων: 134 (110).  

Προϊόντα και 
υπηρεσίες το 
2014 

Ρυθμιστικά καθήκοντα 

– Κατάρτιση 18 σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη 
«Φερεγγυότητα ΙΙ». 

– Πραγματοποίηση διαβούλευσης και οριστικοποίηση περίπου 500 
κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη «Φερεγγυότητα ΙΙ». 

– Διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου για κάθε σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού 
προτύπου και για κάθε σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών. 

– Πραγματοποίηση διαβούλευσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Αρχή 
θα εκπληρώσει την εκ του νόμου υποχρέωσή της να δημοσιεύει το 
επιτόκιο άνευ κινδύνου για μεγάλο αριθμό νομισμάτων. 

– Ενισχυμένη ετήσια έκθεση σχετικά με μια σειρά διασυνοριακών 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. 

– Έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με τη φερεγγυότητα των ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. 

– Έκθεση σχετικά με μια ενιαία αγορά της ΕΕ στον τομέα των ατομικών 
συντάξεων. 

– Πραγματοποίηση εργασιών σε σχέση με έξι αξιολογήσεις από ομοτίμους 
κατά τη διάρκεια του 2014. 

– Αναθεώρηση εκθέσεων σχετικά με την αντιστοιχία του ασφαλιστικού 
πλαισίου των Βερμούδων, της Ιαπωνίας και της Ελβετίας. 

– Σειρά συνομιλιών με σημαντικές τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
ΗΠΑ και της Κίνας. 

– Εκθέσεις σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο και την ανάλυση των 
ελλείψεων στη Νήσο του Μαν, τον Καναδά, την Αλβανία, την πΓΔΜ, το 
Μαυροβούνιο και την Τουρκία.  
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Εποπτικά καθήκοντα 

– Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του σώματος εποπτών ή/και σε τηλεφωνικές 
διασκέψεις για 77 ομίλους. 

– 127 συνεδριάσεις για 83 ομίλους, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
για τα οποία έχει υιοθετηθεί αναλογική προσέγγιση. 

– Συνολικά 144 ημέρες συνεδριάσεων. 
– Η Αρχή εφάρμοσε αναλογική προσέγγιση έναντι 15 σωμάτων. 
– 23 όμιλοι προετοιμάζουν μια αίτηση βάσει εσωτερικού υποδείγματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 231 της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ», αποσκοπώντας 
σε έγκριση από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της οδηγίας στις περιπτώσεις 
που απαιτείται κοινή απόφαση. 

– Εξαιρετικά παραδείγματα μιας προσέγγισης για τη διαμόρφωση κοινής 
γνώμης παρατηρήθηκαν σε έξι διαφορετικές αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα 
εν λόγω παραδείγματα δημοσιεύθηκαν ή πρόκειται να δημοσιευθούν ως 
«Πρακτικές λύσεις και παραδείγματα» (Practical Solutions and Examples, 
PSE) στο τμήμα περιορισμένης πρόσβασης του ιστοτόπου της Αρχής.   

– Επιτεύχθηκε πρόοδος στις εργασίες προπαρασκευής της διαδικασίας 
αίτησης χρήσης του εσωτερικού υποδείγματος (λεπτομερής 
προγραμματισμός, ενδιάμεσοι στόχοι-ορόσημα, και συζήτηση επί των 
προβληματικών σημείων) για τα σχετικά σώματα, με σκοπό να επιτευχθεί 
η έγκριση από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της οδηγίας. 

– Διοργάνωση δύο εκδηλώσεων για επόπτες ομίλου. 
– Κατά τη διάρκεια του έτους καταρτίστηκε πρόταση αποδοτικής 

διαδικασίας συλλογικής υπογραφής των ρυθμίσεων συντονισμού. 
– Διάδοση του σχεδίου δράσης για τα σώματα για την περίοδο 2015-2016. 
– Ενδιάμεση έκθεση και έκθεση τέλους του έτους σχετικά με τη λειτουργία 

των σωμάτων και τα επιτεύγματα του σχεδίου δράσης του 2014. 
– Συνεχής επικαιροποίηση της κατάστασης Helsinki Plus σχετικά με το τμήμα 

περιορισμένης πρόσβασης του ιστοτόπου της Αρχής. 
– Επικαιροποίηση και δημοσίευση από την Αρχή κατάστασης των ομίλων για 

τους οποίους υφίσταται σώμα εποπτών. 
– Δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη λειτουργία των 

σωμάτων εποπτών, συμπεριλαμβανομένου υποδείγματος ρυθμίσεων 
συντονισμού και σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

– Δημοσίευση, ενόψει δημόσιας διαβούλευσης, κατευθυντήριων οδηγιών 
για τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών στους κόλπους ενός 
σώματος. 

– Η Αρχή πραγματοποίησε συνεδριάσεις με 4 επόπτες. Οι συνεδριάσεις με 
δύο εξ αυτών επικεντρώθηκαν στην εμπειρία τους στον τομέα της 
εποπτείας υποκαταστημάτων, και με έναν εξ αυτών στην εφαρμογή της 
εσωτερικής προσέγγισης έναντι των σωμάτων που διευθύνει και στα 
οποία συμμετέχει.  

– Ανάπτυξη κοινού πακέτου αίτησης βάσει εσωτερικών υποδειγμάτων και 
προαγωγή της χρήσης του με γνώμη της Αρχής.  

– Δημοσίευση στο τμήμα του ιστοτόπου της Αρχής στο οποίο έχουν 
πρόσβαση τα μέλη πέντε σημειωμάτων ορθής πρακτικής σχετικά με την 
αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων.  

– Κατάρτιση σημειώματος, απευθυνόμενου στις εθνικές εποπτικές αρχές, με 
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τίτλο «Practical Guidance on Internal Model Joint Decisions» (Πρακτικές 
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις κοινές αποφάσεις για τα εσωτερικά 
υποδείγματα), το οποίο περιλάμβανε υπόδειγμα χρονοδιαγράμματος για 
τους έξι μήνες της διαδικασίας έγκρισης. 

– Διενεργήθηκε συγκριτική αξιολόγηση σχετικά με τον κίνδυνο της αγοράς 
στα εσωτερικά υποδείγματα πολλών χωρών. 

Προστασία των καταναλωτών και χρηματοοικονομική καινοτομία 

– Κοινό έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με τις διασταυρούμενες πωλήσεις.  
– Κοινό έγγραφο προβληματισμού σχετικά με έγγραφα βασικών 

πληροφοριών (Key Information Documents, KID). 
– Έγγραφο διαβούλευσης για τις εξουσίες παρέμβασης σε σχέση με 

προϊόντα στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τα έγγραφα βασικών 
πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για 
ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση 
(PRIIP). 

– Έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με την πρόταση κατευθυντήριων οδηγιών 
για τις ρυθμίσεις εποπτείας των προϊόντων και τις ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης από πλευράς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

– Έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στο 
πλαίσιο των άμεσων ή μέσω διαμεσολαβητών πωλήσεων επενδυτικών 
προϊόντων. 

– Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στο 
πλαίσιο των άμεσων ή μέσω διαμεσολαβητών πωλήσεων επενδυτικών 
προϊόντων. 

– Τρίτη έκθεση σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις. 
– «Οδηγός ενός λεπτού»: Κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής σχετικά με τον 

χειρισμό καταγγελιών από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. 
– Έκθεση σχετικά με τις παρατηρήσεις ανατροφοδότησης των αρμόδιων 

εθνικών αρχών σχετικά με τη γνώμη της Αρχής για την ασφάλιση 
προστασίας πληρωμών. 

– Προς μια ενιαία αγορά της ΕΕ στον τομέα των ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων: Προκαταρκτική έκθεση της Αρχής (προληπτική εποπτεία και 
προστασία των καταναλωτών) 

– Έκθεση σχετικά με ζητήματα επιζήμια για μέλη και δικαιούχους 
επαγγελματικών συστημάτων, και περιθώριο δράσης της Αρχής.  

– Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά της απόφασης Test-Achats στην εθνική 
νομοθεσία. 

Κοινή επιτροπή 

– Κατάρτιση δύο κοινών εκθέσεων σχετικά με διατομεακούς κινδύνους και 
τρωτά σημεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, οι οποίες 
παρουσιάστηκαν στις συνεδριάσεις του Μαρτίου και του Σεπτεμβρίου της 
Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και δημοσιεύθηκαν στους 
ισότοπους των εθνικών εποπτικών αρχών. 

– Δημοσίευση κοινών κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη συνέπεια των 
εποπτικών πρακτικών για χρηματοπιστωτικούς ομίλους, οι οποίες 
καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, της οδηγίας 
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σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους (οδηγία 2002/87/ΕΚ). 
– Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινού σχεδίου ρυθμιστικού τεχνικού 

προτύπου για τη συγκέντρωση κινδύνων και τις εντός ομίλου συναλλαγές, 
σύμφωνα με το άρθρο 21α, παράγραφος 1, στοιχείο α), της οδηγίας 
σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. 

– Δημοσίευση από την Κοινή Επιτροπή, τον Οκτώβριο του 2014, της 
επικαιροποιημένης κατάστασης για το 2014 των εντοπισθέντων 
χρηματοπιστωτικών ομίλων. Η κατάσταση περιλαμβάνει 71 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους των οποίων η κεφαλή εδρεύει σε κράτος της 
ΕΕ/του ΕΟΧ. 

– Παροχή υποστήριξης στο τμήμα προσφυγών, το οποίο απεφάνθη επί δύο 
προσφυγών το 2014 και περάτωσε την εξέταση μιας υπόθεσης προσφυγής 
η οποία είχε κατατεθεί το 2013. 

Κοινή εποπτική νοοτροπία 

– Τρία διατομεακά σεμινάρια. 
– 17 σεμινάρια για αρμόδιες εθνικές αρχές. 

Χρηματοοικονομική σταθερότητα 

– Δύο εξαμηνιαίες εκθέσεις για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα 
(συμπεριλαμβανομένων θεματικών άρθρων). 

– Ολοκλήρωση της ανάπτυξης ποσοτικών εργαλείων για την εφαρμογή 
στατιστικών μοντέλων που επιτρέπουν την εκτίμηση αποθεμάτων και 
ασφαλίστρων. 

– Κατάρτιση τριμηνιαίων πινάκων κινδύνου. 
– Ολοκλήρωση ευρωπαϊκής προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σχετικά 

με τον ασφαλιστικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης ενότητας βασισμένης 
σε μειωμένες αποδόσεις). 

– Δημοσίευση συστάσεων προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με μέτρα 
εποπτείας που πρέπει να ληφθούν σε συνέχεια των πορισμάτων της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.  

– Προπαρασκευαστική μελέτη σχετικά με την προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων στον τομέα των ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών. 

– Δημοσίευση αναθεωρημένων και βελτιωμένων ετήσιων στατιστικών 
στοιχείων για τις ασφαλίσεις. 

Διαχείριση κρίσεων 

– Εφαρμογή διαδικασίας τακτικής εξέτασης της ανάγκης λήψης, από 
πλευράς της Αρχής, προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση δυσμενών 
εξελίξεων και την αποτροπή κινδύνων. 

– Ολοκλήρωση μελετών σχετικά με τις πράξεις ανταλλαγής ρευστότητας 
(liquidity swaps), την αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων, τη 
νομισματοποίηση μελλοντικών κερδών και τους κινδύνους στον 
κυβερνοχώρο. 

– Επέκταση του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων της Αρχής στον τομέα των 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. 

– Δημοσίευση γνώμης της Αρχής σχετικά με έγκυρες αρχές για την 
κατάσταση ετοιμότητας των αρμόδιων εθνικών αρχών όσον αφορά την 
πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση κρίσεων. 
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– Δημιουργία φόρουμ για τους παγκόσμιους συστημικά σημαντικούς 
ασφαλιστές (G-SIIs), προκειμένου να διασφαλιστεί μια κοινή προσέγγιση 
της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων εποπτείας που είναι 
αναγκαία για αυτή την κατηγορία ασφαλιστών. 

Εξωτερικές σχέσεις 

– Δέκα συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής συνεδρίασης με το 
συμβούλιο εποπτών, την ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων (IRSG) και την ομάδα συμφεροντούχων 
του τομέα των επαγγελματικών συντάξεων (OPSG), δέκα επίσημες γνώμες 
και δηλώσεις ανατροφοδότησης επί δημόσιων εγγράφων, δύο έγγραφα 
πρωτοβουλίας και δύο απαντήσεις σε ανεπίσημες διαβουλεύσεις. 

– 21 διαδικασίες διαλόγου όσον αφορά ρυθμιστικά και εποπτικά ζητήματα 
με επόπτες τρίτων χωρών και ενώσεις εποπτών από την Αυστραλία και την 
Ασία, τη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αφρική, την Ισλανδία 
και την Ελβετία.  

– Ενεργός συμμετοχή και συνεισφορές στην εκτελεστική επιτροπή, την 
τεχνική επιτροπή, την επιτροπή χρηματοοικονομικής σταθερότητας και την 
υποεπιτροπή φερεγγυότητας της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικών Εποπτών 
(IAIS), καθώς και στην ετήσια διάσκεψη της IAIS. Η Αρχή συντόνισε τη 
διαδικασία επιλογής για την κάλυψη συνολικά 6 θέσεων στην εκτελεστική 
επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικών Εποπτών, οι οποίες 
αντιστοιχούν στις περιφέρειες της Δυτικής Ευρώπης, της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης και της Υπερκαυκασίας. 

– Σημαντική συνεισφορά στις εργασίες της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εποπτών όσον αφορά την ανάπτυξη παγκόσμιων κεφαλαιακών προτύπων 
στον τομέα των ασφαλίσεων, μέσω των ομάδων εργασίας για την 
ανάπτυξη κεφαλαίου και τις επιτόπιες δοκιμασίες. Συνεχής 
αλληλεπίδραση με μέλη της Αρχής για την ενίσχυση της συνεργασίας. 

– Έργο ΕΕ/ΗΠΑ στον τομέα των ασφαλίσεων: επικαιροποίηση του εγγράφου 
στρατηγικής με τίτλο «Way Forward» προκειμένου να απηχεί την 
σημειωθείσα πρόοδο και τις νέες φιλοδοξίες, πραγματοποίηση τακτικών 
συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής, πρόοδος βάσει του 
προγράμματος των τεχνικών επιτροπών και διοργάνωση δημόσιας 
εκδήλωσης στο Άμστερνταμ. 

– Αντιστοιχία: ανάλυση των ελλείψεων του καθεστώτος (αντ)ασφαλίσεων 
στη Νήσο του Μαν και τον Καναδά. Αναθεώρηση των εκτιμήσεων 
αντιστοιχίας του 2011 για τις Βερμούδες, την Ιαπωνία και την Ελβετία. 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις αναθεωρημένες εκθέσεις 
δημοσιεύθηκε στο τέλος του 2014. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης της 
τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου σε τέσσερις χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Τουρκία). 
Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις της επιτροπής της Αρχής 
που ασχολείται με την αντιστοιχία. 

– Εφαρμογή του επιχειρησιακού μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Αρχής 
και της Παγκόσμιας Τράπεζας, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση κοινού 
σεμιναρίου σχετικά με την εποπτεία βάσει κινδύνου, με εστίαση σε χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τη συνδιοργάνωση της διάσκεψης 
σχετικά με την παγκόσμια εποπτεία των ασφαλίσεων (GIS) και την 
πραγματοποίηση πολλών συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ της 
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Αρχής και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
 

Διασκέψεις / λοιπές δημόσιες εκδηλώσεις το 2014 

– Πέντε διασκέψεις και εκδηλώσεις: Διάσκεψη σχετικά με την παγκόσμια 
εποπτεία των ασφαλίσεων, εκδηλώσεις «Οδηγία σχετικά με την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση 1.5» και «Ατομικές συντάξεις», ετήσια 
διάσκεψη της Αρχής και δεύτερη ημερίδα για την προστασία των 
καταναλωτών που διοργανώθηκε από κοινού με τις εθνικές εποπτικές 
αρχές. 

Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από την Αρχή. 

 



European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) 
 

EIOPA_EL 

 
 

H ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
 

11. Η EIOPA αναγνωρίζει ότι το ποσοστό των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013 στο 2014 και από το 

2014 στον 2015 στον τίτλο ΙΙΙ είναι υψηλό. Αυτό οφείλεται στον πολυετή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και 

στο απαιτητικό χρονοδιάγραμμα (που υπαγορεύεται κυρίως από τις προθεσμίες της οδηγίας Φερεγγυότητα 

ΙΙ, καθώς η προπαρασκευαστική φάση ξεκίνησε το 2015 και η πλήρης εφαρμογή έχει οριστεί για το 2016). 

Επιπλέον, οι σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό της EIOPA για το 2015 απαιτούσαν τον 

εξορθολογισμό του προϋπολογισμού του 2014 με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των 

διαθέσιμων πόρων το 2015 και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στα υπό εξέλιξη έργα ΤΠ (Τεχνολογίας 

Πληροφορικής). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων πιστώσεων στον 

τίτλο ΙΙΙ. Οι μεταφερθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων έχουν καθοριστική σημασία για την αδιάλειπτη 

εκτέλεση του σχεδίου εφαρμογής στον τομέα ΤΠ σύμφωνα με τις καταστατικές προθεσμίες. Αναμένεται 

μείωση του ποσοστού των μεταφερόμενων πιστώσεων το προσεχές έτος, καθώς θα τεθεί σε εφαρμογή η 

ικανότητα ΤΠ της EIOPA, περιορίζοντας στο ελάχιστο την ανάγκη μεταφοράς υψηλών ποσών στον τίτλο ΙΙΙ.  

12. Η EIOPA γνωρίζει ότι μέρος των δραστηριοτήτων του 2015 καλύπτονται από ένα σχετικά υψηλό ποσοστό 

μεταφερθεισών πιστώσεων από το 2014. Αυτό εξηγείται από την ανάγκη χρηματοδότησης του πολύπλοκου 

και πολυετούς προγράμματος ΤΠ της Αρχής, που διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας Φερεγγυότητα 

ΙΙ. Με την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου ΤΠ σε μεγάλο βαθμό το 2016, το επίπεδο των μεταφερόμενων 

πιστώσεων θα περιοριστεί στο μέλλον στο ελάχιστο, σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας. 

Επιπροσθέτως, για την καλύτερη ευθυγράμμιση των διαθέσιμων προϋπολογισθέντων κεφαλαίων το 

συγκεκριμένο έτος, ο προϋπολογισμός της EIOPA και οι διαδικασίες προμηθειών έχουν ήδη αναθεωρηθεί 

ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωσή τους στις συνολικές διαδικασίες προγραμματισμού και 

συντονισμού της EIOPA, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών. 
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