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Одиторите на ЕС публикуват информационен 
документ относно структурата, извършваща надзор на 
застрахователния пазар 
Европейската сметна палата публикува днес информационен документ относно 
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 
(EIOPA) и неговия принос за надзора и финансовата стабилност 
в застрахователния сектор на ЕС. Информационните документи се публикуват 
след обявяването на нов одит и предоставят информация относно текущи одитни 
задачи. Те са насочени към лицата, заинтересовани от конкретната политика 
и/или одитираните програми. 

Документът представя преглед на застрахователния пазар в Европа, както и на свързаната 
с него регулаторна рамка. Разглеждат се също и организацията и работната среда на EIOPA, 
разпределените за него ресурси, както и обхвата на неговите дейности.  

Застрахователният сектор представлява значителна част от финансовия сектор на ЕС. Той 
управлява активи, които според EIOPA са на стойност приблизително две трети от годишния 
БВП на ЕС. Той допринася за икономическия растеж и за финансовата стабилност като 
поема рискове и мобилизира спестявания. В случай че застрахователните дружества не 
успеят да изпълнят ролята си, това може потенциално да засегне функционирането на 
финансовия сектор и да има отрицателен ефект върху реалната икономика 
и благосъстоянието на потребителите 

„Настоящият одит има за цел да провери приноса на EIOPA за установяването на обща 
култура на надзор на застрахователния сектор, както и да насърчи сближаването на 
надзорните практики в Европейския съюз. Това е от изключително значение за 
защитата на интересите на потребителите на финансовите услуги и за осигуряване 
на условия на равнопоставеност за застрахователните дружества на територията на 
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държавите членки,“ заяви Римантас Шаджус — членът на Европейската сметна палата, 
отговарящ за изготвянето на доклада. 

Одитът ще включва експертен анализ в областта на тестовете за устойчивост, както 
и проучвания, насочени към национални органи и застрахователни дружества и посещения 
на застрахователни асоциации и други заинтересовани страни. Очаква се одитният доклад 
по тази тема да бъде публикуван преди края на 2018 г. 

 

Бележки към редакторите 

Финансовата криза от 2008 г. показа, че Европейският съюз (ЕС) все още не е достатъчно 
добре подготвен, за да осигури ефективно сътрудничество и координация между 
националните финансови надзорни органи или последователно прилагане на правната 
рамка на ЕС на територията на всички държави членки. След 1 януари 2011 г. са създадени 
три европейски надзорни органа с цел подобряване на финансовия надзор на ниво ЕС. 
Един от тях е Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 
(EIOPA). Неговите основни цели са да осигури ефективно и последователно ниво на 
регулиране и надзор в рамките на ЕС, да подобри защитата на потребителите, да се бори 
със системните рискове, да възстанови доверието във финансовата система и да засили 
надзора над трансграничните застрахователни групи. 

 


