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Revizori EU-a objavili su dokument s pregledom osnovnih 
informacija o nadzornom tijelu za tržište osiguranja 
Europski revizorski sud danas je objavio dokument s pregledom osnovnih informacija o 
Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), 
kao i o njegovu doprinosu nadzoru i financijskoj stabilnosti u sektoru osiguranja u EU-u. 
Dokumenti s pregledom osnovnih informacija objavljuju se nakon najave revizije i u 
njima se iznose informacije u vezi s tekućim revizijskim zadatcima. Služe kao izvor 
informacija za sve zainteresirane za relevantnu politiku i/ili programe obuhvaćene 
revizijom. 

U danas objavljenom dokumentu donosi se pregled tržišta osiguranja u Europi i regulatornog 
okvira kojim se ono uređuje. Dokument sadržava i dijelove o ustroju i operativnom okruženju 
EIOPA-e, resursima koji su joj dodijeljeni te opsegu njezinih aktivnosti.  

Sektor osiguranja čini važan dio financijskog sektora EU-a te se u okviru njega upravlja imovinom 
čija procijenjena vrijednost, prema EIOPA-i, odgovara iznosu od dvije trećine godišnjeg BDP-a u 
EU-u. EIOPA doprinosi gospodarskom rastu i financijskoj stabilnosti, i to na način da preuzima 
rizike i potiče uštede. Ako društva za osiguranje ne odigraju uspješno svoju ulogu, moglo bi se 
narušiti funkcioniranje financijskog sektora, što bi imalo negativne posljedice za realno 
gospodarstvo i dobrobit potrošača. 

„Cilj je ove revizije ispitati doprinos EIOPA-e zajedničkoj kulturi nadzora nad tržištem osiguranja i 
poticanju usklađenog nadzora u Europskoj uniji. Navedeno je od iznimne važnosti ako želimo 
bolje zaštititi korisnike financijskih usluga i zajamčiti društvima za osiguranje jednake uvjete na 
razini svih država članica”, istaknuo je Rimantas Šadžius, član Europskog revizorskog suda 
zadužen za ovu reviziju. 

Revizija će se sastojati od stručne analize u području testiranja otpornosti na stres, kao i od 
provođenja upitnika među nacionalnim tijelima i društvima za osiguranje te posjeta udruženjima 
osiguravatelja i drugim dionicima. Objava revizijskog izvješća očekuje se prije kraja 2018. godine. 
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Napomene za urednike 

Financijska kriza koja je izbila 2008. godine pokazala je da Europska unija (EU) još nije bila 
odgovarajuće pripremljena da bi zajamčila djelotvornu suradnju i koordinaciju među nacionalnim 
tijelima za financijski nadzor, kao ni dosljednu primjenu pravnog okvira EU-a u svim državama 
članicama. Od 1. siječnja 2011. uspostavljena su tri europska nadzorna tijela kako bi se poboljšao 
financijski nadzor na europskoj razini. Jedno je od tih tijela Europsko nadzorno tijelo za osiguranje 
i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA). Glavni su ciljevi tog tijela, među ostalim, zajamčiti 
djelotvorno i postojano uređenje i nadzor u cijelom EU-u, pružiti bolju zaštitu potrošačima, 
otkloniti sistemske rizike, vratiti povjerenje u financijski sustav i pojačati nadzor nad 
prekograničnim grupama osiguravatelja. 

 


