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ELi audiitorid avaldasid taustdokumendi kindlustusturu 
järelevalveasutuse kohta 
Euroopa Kontrollikoda avaldas täna taustdokumendi, milles käsitletakse Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvet (EIOPA) ning selle panust ELi 
kindlustusturu järelevalvesse ja finantsstabiilsusesse. Taustdokumendid avaldatakse 
pärast auditi väljakuulutamist ning neis antakse teavet käimasoleva audititöö kohta. 
Taustdokumendid annavad teavet auditeeritavast poliitikast ja/või programmidest 
huvitatutele. 

Käesolev dokument annab ülevaate Euroopa kindlustusturust ja seda reguleerivast 
õigusraamistikust. Dokument käsitleb ka EIOPA ülesehitust, tegevuskeskkonda, asutusele 
eraldatud ressursse ja selle tegevuse ulatust.  

Kindlustussektor moodustab märkimisväärse osa ELi finantssektorist ja tema hallatavate varade 
maht moodustab EIOPA sõnul ligikaudu kaks kolmandikku ELi SKPst. Riske võttes ja sääste 
akumuleerides panustavad kindlustusettevõtted majanduskasvu ja finantsstabiilsusesse. Kui 
kindlusettevõtted oma rolli ei täida, võib see potentsiaalselt häirida finantssektori toimimist ning 
seega negatiivselt mõjutada reaalmajandust ja tarbijate heaolu. 

„Käesoleva auditi eesmärk on uurida EIOPA panust ühisesse kindlustusjärelevalvesse ja Euroopa 
Liidu järelevalve ühtlustamisse. Tegu on äärmiselt olulise teemaga, kui me soovime 
finantsteenuste tarbijaid paremini kaitsta ja tagada kindlusettevõtetele kõigis liikmesriikides 
võrdsed tingimused,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Rimantas Šadžius. 

Audit hõlmab stressitestide valdkonna ekspertanalüüsi, liikmesriikide ametiasutustele ja 
kindlustusettevõtetele saadetud küsimustikke ning kindlustusvaldkonna erialaühingute ja muude 
sidusrühmade külastamist. Auditiaruanne on kavas avaldada 2018. aasta lõpus. 
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Toimetajatele 

2008. aasta finantskriis näitas, et Euroopa Liidul puudus piisav valmisolek selleks, et tagada 
liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus koostöö ja koordinatsioon ning ELi õigusraamistiku 
järjekindel kohaldamine kõigis liikmesriikides. Euroopa tasandi finantsjärelevalve parandamiseks 
loodi peale 1. jaanuari 2011 kolm Euroopa järelevalveasutust. Üks neist oli Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA). EIOPA peamised eesmärgid on tagada kogu ELis tõhus ja 
ühtne reguleerimine ning järelevalve, parandada tarbijakaitset, võidelda süsteemsete riskide 
vastu, taastada usaldus finantssüsteemi vastu ja tugevdada järelevalvet piiriüleste 
kindlustusgruppide üle. 

 


