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Is-superviżjoni tal-assigurazzjoni tal-UE qed tieħu sura,
iżda għad fadal xi sfidi sinifikanti, jgħidu l-Awdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni
u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) tat kontribut importanti għal kultura superviżorja komuni u
għall-istabbiltà finanzjarja fis-settur tal-assigurazzjoni. L-awdituri jgħidu li, minkejja dan, għad fadal
għadd ta’ sfidi sinifikanti li jridu jiġu indirizzati mill-Awtorità nfisha, mis-superviżuri nazzjonali u milleġiżlaturi. Dawn jinkludu sorveljanza aktar robusta tan-negozji transkonfinali tal-assigurazzjoni,
superviżjoni tal-mudelli interni użati mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-governanza proprja talEIOPA.
L-EIOPA ġiet stabbilita fl-2011 bħala parti mir-riforma tas-superviżjoni tas-swieq finanzjarji wara l-kriżi
tal-2007-2008. Ir-responsabbiltajiet ewlenin tagħha huma li tiżgura superviżjoni ta’ kwalità għolja,
effettiva u konsistenti tas-settur tal-pensjonijiet u l-assigurazzjoni fl-UE kollha. Dan irid isir flimkien
mas-superviżuri nazzjonali (Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti) sabiex jiġi żgurat livell uniformi ta’
protezzjoni għad-detenturi ta’ polza tal-assigurazzjoni u għall-kontribwenti. Flimkien ma’ Awtoritajiet
Superviżorji Ewropej (ASE) oħra, il-qafas istituzzjonali u l-mandat tagħha bħalissa qed issirilhom
reviżjoni komprensiva mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.
L-awdituri vvalutaw l-azzjonijiet li l-EIOPA ħadet bejn l-2015 u l-2017 biex tiżgura l-konverġenza bejn
is-sistemi superviżorji nazzjonali fis-settur tal-assigurazzjoni ġewwa l-UE, u vvalutaw ukoll ladegwatezza tar-riżorsi tagħha, u l-governanza tagħha. Huma analizzaw ukoll it-Test tal-Istress li sar
fl-2016 fis-settur tal-Assigurazzjoni ġewwa l-Ewropa kollha, minħabba l-importanza tiegħu biex
jidentifika riskji potenzjali għall-istabbiltà finanzjarja f’dan is-settur.
“L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej għandhom rwol essenzjali f’li jevitaw kull falliment fis-swieq
finanzjarji li jista’ jaffettwa b’mod negattiv l-ekonomija reali u l-benessri tal-konsumaturi”, qal
Rimantas Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Għalhekk
huwa essenzjali li fir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni li qed issir bħalissa jittieħed kont tat-tagħlimiet meħuda
mill-iskrutinju tagħna tal-EIOPA, b’mod partikolari rigward l-adegwatezza tar-riżorsi u l-governanza
tagħha, kif ukoll il-kooperazzjoni tagħha ma’ awtoritajiet nazzjonali biex tiġi żgurata superviżjoni
xierqa tan-negozju transkonfinali”.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti
Ewropea tal-Awdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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L-awdituri sabu li l-azzjonijiet tal-EIOPA biex tiżgura superviżjoni konsistenti fost l-awtoritajiet
nazzjonali kienu bbażati fuq analiżi soda. L-EIOPA fil-fatt identifikat difetti sinifikanti fil-kwalità u lprestazzjoni ta’ prattiki superviżorji fid-diversi Stati Membri. Madankollu, l-Awtorità ma tatx segwitu
sistematiku għar-rakkomandazzjonijiet tagħha.
L-awdituri jsostnu li, fis-superviżjoni tagħha tan-negozju transkonfinali tal-assigurazzjoni, l-EIOPA qed
issib dgħufijiet sistemiċi. Il-leġiżlazzjoni u l-prattika attwali ma jiżgurawx l-istess livell ta’ superviżjoni,
trasparenza u protezzjoni għall-konsumaturi kollha tal-UE. Bl-istess mod, l-awdituri josservaw
differenzi sinifikanti f’kemm l-awtoritajiet nazzjonali jissorveljaw bir-reqqa l-mudelli interni li jintużaw
mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni biex jikkalkulaw ir-riskji tagħhom. L-EIOPA tabilħaqq irreaġixxiet għal
dawn il-problemi, iżda f’ħafna każijiet, l-aċċess limitat għall-informazzjoni xekkel b’mod konsiderevoli
l-isforzi tagħha biex ittejjeb il-konsistenza.
L-awdituri jgħidu li t-Test tal-Istress li sar fl-2016 fis-settur tal-Assigurazzjoni ġewwa l-UE kollha kien
organizzat tajjeb. Il-proċess tiegħu għall-validazzjoni u l-aggregazzjoni tad-data kien xieraq u preċiż.
Ix-xenarji li ntużaw kienu effettivi fl-indirizzar tar-riskji prinċipali identifikati għas-settur. Madankollu,
l-awdituri sabu nuqqasijiet fil-mod kif ix-xenarji ġew ikkalibrati u ġġustifikati. Barra minn hekk, irrakkomandazzjonijiet li l-EIOPA ħarġet wara t-test tal-istress kienu ġenerali wisq.
Fl-aħħar nett, ir-rapport jissottolinja problemi fil-governanza u fir-riżorsi tal-EIOPA. L-azzjonijiet tagħha
jiddependu ħafna fuq l-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu superviżjoni tal-assigurazzjoni fl-Istati
Membri, li mhux dejjem jipprovdu biżżejjed appoġġ. Barra minn hekk, l-awtoritajiet nazzjonali
għandhom rwol deċiżiv fil-korp governattiv prinċipali tal-EIOPA, li jista’ jikkomprometti l-indipendenza
tal-EIOPA meta tkun qed tevalwa l-effettività tax-xogħol tagħhom. Finalment, minħabba l-kumplessità
kbira tal-kompiti tal-EIOPA, l-għadd ta’ persunal superviżorju jidher li huwa limitat wisq.
Biex titjieb l-effettività tal-EIOPA, filwaqt li jsir ukoll użu mir-reviżjoni li qed issir bħalissa talAwtoritajiet Superviżorji Ewropej, l-awdituri jirrakkomandaw li l-EIOPA:
•

tiffoka aħjar l-għodod superviżorji tagħha u tiżgura li jingħataw segwitu;

•
tindirizza, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u mal-koleġiżlaturi, id-dgħufijiet
sistemiċi fis-superviżjoni ta’ kumpaniji transkonfinali u tindirizza l-limitazzjonijiet fl-aċċess għallinformazzjoni rigward is-superviżjoni tal-mudelli interni;
•
ittejjeb it-tfassil tax-xenarji tat-testijiet tal-istress, iżżid it-trasparenza tal-metodoloġija
tagħhom, toħroġ rakkomandazzjonijiet aktar rilevanti u tippromwovi l-pubblikazzjoni ta’ riżultati
individwali;
•

iżżid l-għadd ta’ membri tal-persunal assenjati għal kompiti superviżorji.

Noti lill-Edituri
Is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja tinkludi tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej: lAwtorità Bankarja Ewropea (EBA), l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA), u l-Awtorità
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA), kif ukoll il-Bord Ewropew dwar irRiskju Sistemiku (BERS). Ir-raġuni għall-istabbiliment ta’ dawn l-awtoritajiet kienet li jiġu żgurati
kooperazzjoni aktar mill-qrib u skambji ta’ informazzjoni bejn is-superviżuri nazzjonali (li jissejħu
wkoll Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti), li tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet tal-UE għal
problemi transkonfinali, u li jiġu avvanzati l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni konsistenti tar-regoli.
L-EIOPA taġixxi bħala korp konsultattiv indipendenti għall-Kummissjoni Ewropea, għall-Parlament u
għall-Kunsill. Ir-responsabbiltajiet tagħha fi ħdan is-suq Ewropew tal-assigurazzjoni jaqgħu taħt erba’
kategoriji kbar: ir-regolamentazzjoni, is-superviżjoni u l-konverġenza superviżorja, l-istabbiltà
finanzjarja, u l-protezzjoni tal-konsumaturi.
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil
partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-industrija
u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
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rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju taxxogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE.
Ir-Rapport Speċjali Nru 29/2018 “L-EIOPA tat kontribut importanti għas-superviżjoni u l-istabbiltà fissettur tal-assigurazzjoni, iżda għad fadal xi sfidi sinifikanti” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA
(eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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