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SISSEJUHATUS 

1. Frankfurdis asuv Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi 

„asutus” või „EIOPA”) asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

nr 1094/20101. Asutuse ülesandeks on aidata kaasa kvaliteetsete ühtsete regulatiivsete ja 

järelevalvestandardite ning -tavade väljatöötamisele, aidata kaasa õiguslikult siduvate liidu 

õigusaktide ühtsele kohaldamisele, innustada ja lihtsustada ülesannete ja kohustuste 

delegeerimist pädevate asutuste vahel, jälgida ja hinnata turusuundumusi oma 

pädevusvaldkonnas ja tugevdada kindlustusvõtjate, pensioniskeemi liikmete ja soodustatud 

isikute kaitset2

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

. Asutus asutati 1. jaanuaril 2011. 

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 

tehingute otsesest testimisest ning asutuse järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 

kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse teiste audiitorite tööst saadud auditi 

tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi. 

KINNITAV AVALDUS 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda: 

a) asutuse raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest3 ja eelarve täitmise 

aruannetest4

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, 

                                                      

1 ELT L 331, 15.12.2010, lk 48. 

2 II lisas esitatakse teavitaval eesmärgil kokkuvõte asutuse pädevusest ja tegevusest.  

3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 
muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. 

4 Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast. 
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Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab asutuse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest 

ning aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest5

a) juhtkonna kohustused seoses asutuse raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad 

finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi 

kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud 

olulisi väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadel

: 

6

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma 

mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid 

meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke 

menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.  

 

põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute 

koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. Direktor kiidab asutuse raamatupidamise 

aastaaruande heaks pärast seda, kui peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal 

koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et omab piisavat kindlust selle 

kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab asutuse finantsolukorra kohta kõikides olulistes 

aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule7

                                                      

5 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) artiklid 39 ja 50. 

 

kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste 

auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste 

rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja 

6 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstandardite 
Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS)/rahvusvahelistel 
finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 

7 Määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107. 
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läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise 

aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja 

korrektsed. 

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud 

summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid 

sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest 

või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa Liidu 

õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab 

audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase 

esitamisega seonduvaid mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka 

arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning raamatupidamise 

aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis 

kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas asutuse raamatupidamise 

aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 lõikes 4 sätestatud nõuetele8

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse 

kinnitava avalduse esitamiseks. 

. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab asutuse raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

aspektides õiglaselt asutuse finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning asutuse 

finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt selle finantsmääruse sätetele ja komisjoni 

peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta 

9. Kontrollikoja hinnangul on asutuse 2014. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja 

korrektsed.  

                                                      

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1). 
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10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla. 

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA 

11. Kulukohustustega seotud assigneeringute kogumäär oli kõrge: 95 %. Järgmisse 

eelarveaastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute summa oli samuti suur: 

5,6 miljonit eurot ehk 26 % (2013. aastal 5,2 miljonit eurot ehk 28 %), eriti tegevuseelarve 

(III jaotis) puhul: 4,7 miljonit eurot ehk 66 % (2013. aastal 3,7 miljonit eurot ehk 85 %). See 

tulenes peamiselt aasta lõpus sõlmitud lepingutest koguväärtusega 2,4 miljonit eurot, mis 

puudutasid eelkõige andmebaasi arendamist ja käigushoidmist (1,8 miljonit eurot) ning muid 

2015. aastal osutatavaid IT-teenuseid. Osa kulukohustustega seotud assigneeringute 

ülekandmisest tuleneb 2014. aasta novembris ja detsembris tehtud ümberpaigutustest 

eelarves, kui asutus suurendas oma tegevuseelarvet (III jaotis) 1,1 miljoni euro võrra (19 %) 

tänu ümberpaigutustele personalikulude eelarvest (I jaotis) summas 858 828 eurot ja 

halduseelarvest (II jaotis) summas 266 360 eurot. Ümberpaigutuste eesmärk oli 

kompenseerida vahendite nappust asutuse 2015. aasta eelarves, mis tulenes eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavate institutsioonide otsusest eelarvet oluliselt 

kärpida. Vahendite nappus ei oleks võimaldanud asutusel jätkata oma mitmeaastase IT-

strateegia elluviimist, mis on üks tema põhitegevusi. 

12. Ehkki eelarvevahendite ümberpaigutused, ülekandmised ja vastavad kulukohustused on 

ELi finantsmääruse sätetega kooskõlas ja need tehti juhatuse otsuste alusel, on 2015. aasta 

tegevuse 2014. aasta assigneeringutest katmise maht vastuolus eelarve aastasuse 

põhimõttega. Asutuse aastaeelarves kättesaadavaks tehtud vahendid tuleb paremini 

kooskõlla viia asutuse mitmeaastase IT-strateegia elluviimise rahaliste vajadustega. 

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

13. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud 

parandusmeetmetest on esitatud I lisas

 

 

. 
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IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva aruande 

vastu 8. septembri 2015. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I lisa 

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed 

 

Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata 
/ei kohaldata) 

2012 

2013. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli väga kõrge III jaotise 
puhul (tegevuskulud), moodustades koguassigneeringutest 79 %. Peamiselt on see põhjustatud 
ühe IT-hankemenetluse keerukusest ja pikkusest, mille hankeleping summas 2,2 miljonit eurot 
sõlmiti kavakohaselt detsembris 2012. 

Ei kohaldata 

2013 

Juhatus võttis asutuse 16 sisekontrollistandardit vastu 2013. aasta märtsis. Aasta lõpus oli käimas 
nende rakendamine vastavalt komisjoni siseauditi talitusega kokku lepitud selgele tegevuskavale. Lõpetatud 

2013 

Juriidilisi kohustusi ei kiidetud alati heaks selleks volitatud ametnike poolt; mõnikord ei eelnenud 
neile nõuetekohaselt heakskiidetud eelarvelist kulukohustust. See näitab vajadust parandada 
finantsahela määratlust ja selle järgimist vastavalt finantsmäärusele. Lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata 
/ei kohaldata) 

2013 

Kulukohustustega seotud assigneeringute kogumäär oli 95 %. Järgmisse eelarveaastasse üle kantud 
kulukohustustega seotud assigneeringute summa (5,2 miljonit eurot ehk 28 %) suurenes aga 
võrreldes varasemate aastatega veelgi, eriti II jaotises (1,0 miljonit eurot ehk 30 %) ja III jaotises 
(3,7 miljonit eurot ehk 85 %). See tulenes peamiselt aasta lõpus sõlmitud lepingutest 
koguväärtusega 3 miljonit eurot, mis puudutasid eelkõige Euroopa andmebaasi arendamist ja 
käigushoidmist (2,6 miljonit eurot) ning muid 2014. aastal osutatavaid IT-teenuseid. Ehkki vastavad 
kulukohustused on seaduslikud ja korrektsed ning 2012. aastast üle kantud summade madal 
tühistamismäär näitab prognooside usaldusväärsust, on 2013. aasta assigneeringute 2014. aasta 
tegevuse rahastamiseks kasutamise ulatus vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega. 

Ei kohaldata 
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II lisa 

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (Frankfurt Maini ääres) 

Pädevus ja tegevus 

 

Aluslepingust 
tulenevad liidu 
pädevusvaldkonnad  

(Euroopa Liidu 
toimimise lepingu 
artiklid 26, 114, 290 
ja 291) 

Kooskõlas aluslepingute asjaomaste sätetega luua toimiv siseturg või tagada 
selle toimimine.  

Koostada tehniliste standardite kavand, mis oleks aluseks muudele kui 
seadusandlikele aktidele, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi või kui liidu 
õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi. 

Asutuse pädevus  

(Asutuse loomist 
käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja 
nõukogu määruse 
(EL) nr 1094/2010 
artikli 6 lõikes 1 ja 
artiklis 8 sätestatud 
ülesanded ja 
volitused) 

Eesmärgid 

Kaitsta üldisi huve, edendades finantssüsteemi stabiilsust lühikeses, keskpikas ja 
pikas perspektiivis liidu majanduse, selle kodanike ja ettevõtete heaks.  

Ülesanded 

– aidata kaasa kõrgekvaliteediliste ühtsete regulatiivsete ja 
järelevalvestandardite ning -tavade väljatöötamisele; 

– aidata kaasa õiguslikult siduvate liidu õigusaktide ühetaolisele 
kohaldamisele, innustada ja lihtsustada ülesannete ja kohustuste 
delegeerimist pädevate asutuste vahel; 

– teha tihedat koostööd ESRB-ga; 
– koostada pädevate asutuste kohta vastastikuseid eksperdihinnanguid; 
– jälgida ja hinnata turusuundumusi oma pädevusvaldkonnas; 
– viia läbi turgude majandusanalüüse, et anda teavet asutuse tegevusele 

heakskiidu andmise otsuse tegemisest; 
– tugevdada kindlustusvõtjate, pensioniskeemi liikmete ja soodustatud 

isikute kaitset; 
– aidata kaasa järelevalvekolleegiumide ühtse ja järjepideva tegevuse 

tagamisele, süsteemse riski jälgimisele, hindamisele ja mõõtmisele, 
saneerimis- ja likvideerimiskavade väljatöötamisele ja koordineerimisele, 
kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute kaitse kõrge taseme tagamisele 
kogu liidus; 

– täita mis tahes muid käesolevas määruses või muudes seadusandlikes 
aktides sätestatud ülesandeid; 

– avaldada ja korrapäraselt ajakohastada oma veebisaidil teavet oma 
tegevuse kohta; 

– võtta nõuetekohaselt üle kõik Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Komitee senised ja pooleliolevad ülesanded. 

Juhtimine  

Asutuse asutamise 

Järelevalvenõukogu 

Koosseis 
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määrus (EL) nr 
1094/2010: artiklid 
40–44: 
järelevalvenõukogu; 
artiklid 45–47: 
juhatus; artiklid 48–
50: eesistuja; 
artiklid 51–53: 
tegevdirektor) 

Eesistuja, kellel ei ole hääleõigust, igas liikmesriigis finantsturu osaliste 
järelevalve eest vastutava avaliku sektori asutuse juht (hääleõigusega), üks 
komisjoni esindaja, üks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esindaja, 
Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
esindaja (kõik hääleõiguseta); osaleda võivad vaatlejad ja tegevdirektor 
(hääleõiguseta).  

Ülesanded 

Asutuse peamine otsuseid tegev organ. 

Juhatus 

Koosseis 

Asutuse eesistuja (hääleõigusega); kuus järelevalvenõukogu liiget 
(hääleõigusega), üks Euroopa Komisjoni esindaja (hääleõigus 
eelarveküsimustes). Tegevdirektor osaleb juhatuse koosolekutel ilma 
hääleõiguseta. 

Ülesanded 

Juhatus tagab, et asutus täidab oma kohustusi ja talle pandud ülesandeid 
vastavalt määrusele nr 1094/2010.  

Eesistuja 

Esindab asutust, vastutab järelevalvenõukogu töö ettevalmistamise eest ning 
juhatab nii järelevalvenõukogu kui ka juhatuse koosolekuid. 

Tegevdirektor 

Vastutab asutuse juhtimise ja iga-aastase tööprogrammi rakendamise ning 
eelarve täitmise eest; valmistab ette juhatuse tööd, koostab eelarve ja 
tööprogrammi. 

Kvaliteedikontrolli komitee 

Koosseis 

Asutuse eesistuja asendusliige ja kaks juhatuse liiget. Tegevdirektor osaleb 
vaatlejana.  

Ülesanded 

Asutuse sisekorra ja otsuste asjakohase rakendamise tagamine ja hindamine. 

Välisaudit 

Euroopa Kontrollikoda. 

Siseaudit 

Euroopa Komisjoni siseauditi talitus. 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 

Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal. 

2014. aastal 
asutuse käsutusse 
antud ressursid 
(sulgudes 
2013. aasta 

Lõplik eelarve 

Lõplikud eelarveassigneeringud: 21 595 704 (18 767 470) eurot 

Ametikohtade loetelu 
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andmed) Koosseisulised töötajad: 87 (80) ametikohta ametikohtade loetelus, millest 
täidetud: 87 (80) 

Ametikohtade loetelu täidetud 100 % (100 %)  

Lepinguliste töötajate ametikohti: eelarves planeeritud 37, täidetud 33 (22/19) 

Lähetatud riiklike ekspertide ametikohti: eelarves planeeritud 21 (12), millest 
täidetud: 14 (11) 

Kokku: 134 (110) töötajat  

2014. aasta tooted  

ja teenused 

Reguleerimisülesanded 

– Solventsus II kohta valmistati ette 18 rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõud. 

– Ligikaudu 500 Solventsus II-ga seotud suunise alased konsultatsioonid ja 
suuniste lõpuleviimine. 

– Iga rakendusliku tehnilise standardi eelnõu ja ja suuniste kogumi 
mõjuhindamine. 

– Konsultatsioon teemal, kuidas täidab asutus oma seadusjärgset 
kohustust avaldada paljude vääringute riskivaba intressimäär. 

– Täiendatud aastaaruanne piiriüleste tööandjapensioni kogumisasutuste 
kohta. 

– Konsultatsioonidokument tööandjapensioni kogumisasutuste solventsuse 
kohta. 

– Raport ELi ühtse personaalpensionide turu kohta. 
– Töö kuue vastastikuse eksperdihinnanguga 2014. aastal. 
– Bermuda, Jaapani ja Šveitsi kindlustusraamistiku samaväärsust 

käsitlevate aruannete läbivaatamine. 
– Arvukalt dialooge oluliste kolmandate riikidega, sh USA ja Hiinaga. 
– Ametisaladuse hoidmist ja lünkade analüüsi käsitlevad aruanded Mani 

saare, Kanada, Albaania, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, 
Montenegro ja Türgi kohta.  

Järelevalveülesanded 

– 77 kindlustusgrupi järelevalvekolleegiumide koosolekutel ja/või 
telefonikonverentsidel osalemine. 

– 83 kindlustusgrupi (sh selliste kolleegiumide, mille suhtes rakendatakse 
proportsionaalset lähenemisviisi) 127 koosolekul osalemine. 

– Kokku 144 koosolekupäeva. 
– Proportsionaalset lähenemisviisi rakendati 15 kolleegiumi suhtes. 
– 23 kindlustusgruppi valmistavad ette SII direktiivi artikli 231 kohast 

sisemudeli kasutamise taotlust, püüdes saavutada ühisotsust vajavatel 
juhtudel taotluse heakskiitmine direktiivi jõustumise päeval. 

– Kuues riiklikus pädevas asutuses leiti suurepäraseid näiteid konsensuse 
saavutamise viisidest. Näited on juba avaldatud või avaldatakse EIOPA 
veebisaidi piiratud juurdepääsuga osas praktiliste lahenduste ja 
näidetena.  

– Jätkus sisemudeli kasutamise taotlemise ettevalmistusprotsess 
(üksikasjalik planeerimine, vaheetapid, arutelu kitsaskohtade üle), mis 
hõlmab selleks otstarbeks moodustatud kolleegiume, saavutamaks 
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sisemudeli kasutamise heakskiitmine SII direktiivi jõustumise päeval.  
– Kahe kindlustusgrupi järelevalve teostajate ürituse korraldamine. 
– Valmistati ette ettepanek kooskõlastuskokkulepete kollektiivseks 

allkirjastamise tõhusaks korraks. 
– Levitati kolleegiumide 2015.–2016. aasta tegevuskava. 
– Vahe- ja aastalõpuaruanne kolleegiumide toimimise ja 2014. aasta 

tegevuskava täitmise kohta. 
– Helsinki Plus nimekirja pidev ajakohastamine EIOPA veebisaidi piiratud 

juurdepääsuga osa kohta. 
– Ajakohastati ja avaldati EIOPA nimekiri kindlustusgruppidest, mille jaoks 

on moodustatud järelevalvekolleegium. 
– Avaldati järelevalvekolleegiumide tegevussuunised, mis sisaldavad 

kooskõlastuskokkuleppe näidist ja hädaolukorra lahendamise plaani. 
– Avalikuks konsultatsiooniks avaldati suunised kolleegiumisisese 

järjepideva teabevahetuse kohta. 
– Peeti kohtumisi nelja järelevalveasutusega; neist kahega filiaalide 

järelevalve alal saadud kogemuste teemal ja ühega sel teemal, kuidas ta 
rakendab asutusesisest ühtlustatud lähenemisviisi kolleegiumide suhtes, 
mille juht ja liige ta on.  

– Töötati välja sisemudelite taotluse ühtne pakett ja edendati selle 
kasutamist EIOPA arvamuse abil.  

– Veebisaidi liikmetele mõeldud osas avaldati viis sisemudeli hindamise hea 
tava teatist.  

– Riiklike pädevate asutuste jaoks koostati sisemudeli ühisotsuste praktiline 
juhend, mis sisaldas heakskiitmisprotsessi kuue kuu pikkust 
näidisajakava. 

– Viidi läbi mitu riiki hõlmav võrdlusanalüüs sisemudelite tururiski kohta. 

Tarbijakaitse ja finantsalane uuendustegevus 

– Ühine konsultatsioonidokument ristmüügi kohta. 
– Ühine aruteludokument põhiteabedokumentide (KIDs) kohta. 
– Konsultatsioonidokument kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste 

investeerimistoodete põhiteabedokumentide määruse kohaste 
toodetesse sekkumise õiguste kohta. 

– Konsultatsioonidokument kindlustusandjate poolse toodete järelevalve ja 
juhtimiskorra suuniste ettepaneku kohta. 

– Konsultatsioonidokument huvide konflikti kohta kindlustuspõhiste 
toodete (PRIIPs) otsemüügi ja vahendatud müügi puhul. 

– Aruteludokument huvide konflikti kohta kindlustuspõhiste 
investeerimistoodete (PRIIPs) otsemüügi ja vahendatud müügi puhul. 

– Kolmas tarbimissuundumuste aruanne. 
– Ühe-minuti-juhend: kaebuste menetlemise suunised kindlustusseltsidele. 
– Aruanne maksete kindlustust käsitleva EIOPA arvamuse teemal riiklikelt 

pädevatelt asutustelt saadud tagasiside kohta. 
– Erapensioni toodete ELi ühisturu suunas: EIOPA esialgne aruanne 

(järelevalve ja tarbijakaitse). 
– Aruanne probleemidest, mis halvendavad tööandjapensioni skeemi 

liikmete ja soodustatud isikute olukorda ning võivad vajada EIOPA 
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poolsete meetmete võtmist.  
– Aruanne Test-Achats'd puudutava kohtuotsuse ülevõtmisest siseriiklikes 

õigusaktides. 

Ühiskomitee 

– Avaldati kaks ühisaruannet ELi finantssüsteemi valdkonnaüleste riskide ja 
kitsaskohtade kohta, mida esitleti märtsis ja septembris toimunud 
nõukogu majandus- ja rahanduskomitee (EFC-FST) ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu koosolekutel ning mis avaldati Euroopa 
järelevalveasutuste veebisaitidel. 

– Avaldati ühissuunised finantskonglomeraatide järelevalvetavade 
järjepidevuse kohta, mis töötati välja vastavalt finantskonglomeraatide 
direktiivi (direktiiv 2002/87/EÜ) artikli 11 lõikele 1. 

– Euroopa Komisjonile esitati riskikontsentratsiooni ja grupisiseste 
tehingute regulatiivse tehnilise standardi ühine kavand vastavalt 
finantskonglomeraatide direktiivi artikli 21a lõikele 1a. 

– Ühiskomitee avaldas oktoobris kindlakstehtud finantskonglomeraatide 
2014. aasta ajakohastatud nimekirja. Nimekirjas on 71 
finantskonglomeraati, mille puhul asub kontserni eesotsas olev üksus 
ELi/EMPs. 

– Anti tuge apellatsiooninõukogule, mis tegi 2014. aastal otsuse kahe 
edasikaebuse kohta ja lõpetas ühe 2013. aastal algatatud edasikaebuse 
juhtumi. 

Ühine järelevalvekultuur 

– Kolm valdkondadevahelist seminari. 
– 17 riiklikele pädevatele asutustele korraldatud seminari. 

Finantsstabiilsus 

– 2 kaks korda aastas ilmuvat finantsstabiilsuse aruannet (sh temaatilised 
artiklid). 

– Reservide ja preemiate modelleerimise kvantitatiivsete vahendite 
väljatöötamine. 

– Kvartalipõhise riskinäidiku koostamine. 
– Kogu Euroopat hõlmava kindlustussektori stressitesti (sh vähese tootluse 

mudeli) lõpuleviimine. 
– Soovituste esitamine riiklikele pädevatele asutustele järelevalve 

tegemiseks vastavalt stressitesti tulemustele.  
– Ettevalmistav uuring stressitesti tegemiseks tööandjapensioni 

kogumisasutuste sektoris. 
– Ülevaadatud ja uuendatud aasta kindlustusstatistika avaldamine. 

Kriisiohje 

– Protsessi rakendamine, mille käigus järjepidevalt arvesse võtta vajadust 
EIOPA ennetusmeetmeteks, et käsitleda negatiivseid suundumusi ja riske. 

– Likviidsuse vahetustehingute, tootluse otsingute, tulevase kasumi 
rahalise väärtuse arvestamise ja küberriski uuringute lõpuleviimine. 

– EIOPA kriisiohjeraamistiku laiendamine tööandjapensioni 
kogumisasutuste sektorile. 

– EIOPA arvamuse avaldamine riiklike pädevate asutuste kriisiennetuseks, -
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ohjeks ja lahendamiseks valmisoleku usaldusväärsete põhimõtete kohta. 
– Globaalsete süsteemselt oluliste kindlustusandjate (GSII) foorumi 

loomine, mille abil tagada GSIIde puhul nõutavate järelevalvemeetmete 
ühine ELi lähenemisviis. 

Välissuhted 

– 10 koosolekut, sh üks ühiskoosolek järelevalvenõukogu, IRSG ja OPSG-ga, 
10 ametlikku arvamust ja tagasisidearuannet avalike dokumentide kohta, 
kaks omaalgatuslikku dokumenti ja kaks vastust mitteametlike 
konsultatsioonide raames. 

– 21 regulatsiooni ja järelevalvet käsitlevat dialoogi kolmandate riikide 
järelevalveasutuste ning järelevalveorganisatsioonidega Austraaliast ja 
Aasiast, Ladina- ja Põhja-Ameerikast, Lõuna-Aafrikast, Islandilt ja 
Šveitsist.  

– Aktiivne osalemine Rahvusvahelise Kindlustusjärelevalve Assotsiatsiooni 
(IAIS) täitevkomitees, tehnika- ja finantsstabiilsuse komitees, solventsuse 
ja kindlustusmatemaatika alakomitees ning IAISi aastakonverentsil. 
Asutus kooskõlastas valikuprotsessi kokku kuue Lääne-Euroopale ning 
Kesk- ja Ida-Euroopale ja Taga-Kaukaasiale kuuluva koha täitmiseks IAISi 
täitevkomitees. 

– Oluline panus IAISi töösse globaalsete kindlustuskapitali standardite 
väljatöötamisel kapitaliarengu ja reaaltingimustes katsetamise 
töörühmade kaudu. Pidev suhtlus EIOPA liikmetega tõhusama 
kooskõlastuse edendamiseks. 

– ELi-USA kindlustusprojekt: ajakohastati edasise tegevuse 
strateegiadokumenti, et kajastada senist arengut ja uusi eesmärke, 
toimusid regulaarsed juhtkomitee kohtumised, tehniliste komiteede töö 
edenes plaanipäraselt ja toimus avalik üritus Amsterdamis. 

– Samaväärsus: Mani saare ja Kanada (edasi)kindlustusskeemide lünkade 
analüüs. Bermuda, Jaapani ja Šveitsi 2011. aasta samaväärsuse 
hinnangute ülevaatamine. Läbivaadatud aruannete avalik konsultatsioon 
avaldati 2014. aasta lõpus. Ametisaladuste hoidmise hindamise 
lõpuleviimine neljas Kesk- ja Ida-Euroopa riigis (Albaania, endine 
Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Türgi). Toimus 10 
EIOPA samaväärsuse alast koosolekut. 

– EIOPA ja Maailmapanga vahel sõlmitud tegevusalase vastastikuse 
mõistmise memorandumi elluviimine muu hulgas järgmiste väljundite 
kaudu: ühisseminari korraldamine riskipõhise järelevalve teemal, 
keskendudes Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele; globaalse 
kindlustusjärelevalve konverentsi ühine korraldamine; mitme EIOPA ja 
Maailmapanga vahelise kõrgetasemelise kohtumise korraldamine. 

Konverentsid / muud avalikud üritused 2014. aastal 

– Viis konverentsi ja üritust (globaalse kindlustusjärelevalve (GIS) 
konverents, avalikud üritused kindlustusvahenduse direktiivi 1.5 ja 
personaalpensionide teemal, EIOPA aastakonverents ja teine Euroopa 
järelevalveasutuste ühine tarbijakaitsepäev. 

Allikas: asutuse edastatud lisa. 
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11. EIOPA tunnistab, et 2013. aastast 2014. aastasse ning 2014. aastast 2015. aastasse tehtud ülekannete 

protsent III jaotises oli suur; selle põhjus oli tegevuse mitmeaastane iseloom ja keerukas ajakava (eelkõige 

Solventsus II ajakava, mille ettevalmistav etapp algab 2015. aastal ja täielik rakendamine toimub 2016. aastal). 

Lisaks tuli EIOPA 2015. aasta eelarve olulise vähenemise tõttu ümber korraldada 2014. aasta eelarve, et 

kasutada olemasolevaid vahendeid 2015. aastal tulemuslikult ja tõhusalt ning minimeerida eelarvekärbete 

mõju toimuvatele IT-projektidele, mille tõttu suurenes eelarve III jaotisesse ülekandmiste arv. Ülekantud 

kulukohustused on IT-rakenduskava jätkuva täitmise jaoks seadusjärgse ajakava alusel äärmiselt tähtsad. Võib 

eeldada, et järgmisel aastal ülekandmiste protsent väheneb, sest EIOPA IT-suutlikkus on saavutatud, mis 

vähendab suurte summade III jaotisesse ülekandmise vajaduse range miinimumini.  

12. EIOPA teab, et osa 2015. aasta tegevusest on kaetud suhteliselt suures ulatuses 2014. aastast ülekantud 

assigneeringutega. Selle põhjus on vajadus rahastada keerukat ja mitmeaastast IT-kava, mis tagaks 

Solventsus II nõuetekohase rakendamise. IT-kava rakendatakse suures osas 2016. aastal ja seetõttu piiratakse 

tulevikus ülekandmiste tase range miinimumini, kooskõlas aastasuse põhimõttega. Et paremini korraldada 

aasta eelarvevahendeid, on lisaks läbi vaadatud EIOPA eelarve- ja hankemenetlused, et tagada nende täielik 

lõimimine EIOPA üldistesse kavandamis- ja koordineerimismenetlustesse aasta tööprogrammi raames. 
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