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Οι ελεγκτές της ΕΕ δημοσιεύουν ενημερωτικό έγγραφο με 
αντικείμενο τον φύλακα της ασφαλιστικής αγοράς 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει σήμερα ενημερωτικό έγγραφο σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και τη 
συμβολή της στην εποπτεία και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του 
ασφαλιστικού τομέα της ΕΕ. Τα ενημερωτικά έγγραφα καταρτίζονται μετά την 
εξαγγελία του σχετικού ελέγχου και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ελεγκτικό 
έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αποτελούν πηγή πληροφόρησης για όσους 
ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή/και τα υπό έλεγχο προγράμματα. 

Το σημερινό έγγραφο περιέχει επισκόπηση της ασφαλιστικής αγοράς της ΕΕ και του 
κανονιστικού της πλαισίου. Περιλαμβάνει επίσης ενότητες που αφορούν την οργάνωση και το 
επιχειρησιακό περιβάλλον της EIOPA, τους πόρους που διατίθενται για τη λειτουργία της και το 
πεδίο των δραστηριοτήτων της.  

Ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τμήμα του χρηματοοικονομικού τομέα της ΕΕ και 
διαχειρίζεται ενεργητικό που, σύμφωνα με την ΕIOPA, ανέρχεται στα δύο τρίτα περίπου του 
ετήσιου ΑΕγχΠ της ΕΕ. Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα μέσω της ανάληψης κινδύνων και της κινητοποίησης της αποταμίευσης. Στην 
περίπτωση που οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ανταποκριθούν στον ρόλο αυτό, μπορεί να 
διαταραχθεί η λειτουργία του χρηματοοικονομικού τομέα και, κατά συνέπεια, να επηρεαστεί 
αρνητικά η πραγματική οικονομία και η ευημερία των καταναλωτών. 

«Ο παρών έλεγχος αποσκοπεί να εξετάσει τη συμβολή της EIOPA στη διαμόρφωση μιας κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας στον ασφαλιστικό τομέα και στην προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι ύψιστης σημασίας αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους 
καταναλωτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση των 
ασφαλιστικών εταιρειών στα κράτη μέλη», δήλωσε ο Rimantas Šadžius, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. 

http://www.eca.europa.eu/
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Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει ανάλυση από εμπειρογνώμονες στον τομέα των προσομοιώσεων 
ακραίων καταστάσεων, έρευνα σε επίπεδο εθνικών αρχών και ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς 
και επισκέψεις σε ασφαλιστικές ενώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έκθεση ελέγχου 
αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από το τέλος του 2018. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 κατέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν ήταν ακόμη 
επαρκώς εξοπλισμένη ώστε να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμό 
των εθνικών οργάνων χρηματοοικονομικής εποπτείας ή τη συνεπή εφαρμογή του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές συστάθηκαν μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2011 για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής εποπτείας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Μία εξ αυτών ήταν η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 
(EIOPA). Κύριοι στόχοι της EIOPA είναι, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση αποτελεσματικής και 
συνεπούς ρύθμισης και εποπτείας σε όλη την ΕΕ, η καλύτερη προστασία των καταναλωτών, η 
καταπολέμηση των συστημικών κινδύνων, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο 
χρηματοοικονομικό σύστημα και η ενίσχυση της επίβλεψης διασυνοριακών ασφαλιστικών 
ομίλων. 

 


