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Az Európai Számvevőszék háttér-tájékoztatót tesz közzé a 
biztosítási piacok felügyeleti hatóságáról 
Az Európai Számvevőszék a mai napon háttér-tájékoztatót tett közzé az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságról (EIOPA) és arról, hogy az hogyan járul 
hozzá az uniós biztosítási ágazat felügyeletéhez és pénzügyi stabilitásának 
biztosításához. Az egyes ellenőrzések bejelentését követően közzétett háttér-
tájékoztatók az adott, folyamatban lévő ellenőrzéseket mutatják be. Céljuk a vizsgált 
szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. 

A ma megjelenő tájékoztató az európai biztosítási piacról és az arra irányadó szabályozási 
keretről ad áttekintést. Ismerteti az EIOPA szervezeti felépítését, működési környezetét, forrásait 
és tevékenységi körét is. 

A biztosítási ágazat az uniós pénzügyi szektor fontos eleme: az EIOPA szerint az ágazat által kezelt 
vagyon eléri az Unió éves GDP-jének mintegy kétharmadát. Az ágazat a kockázatok átvállalása és 
a megtakarítások mobilizálása révén elősegíti a gazdasági növekedést és a pénzügyi stabilitást. Ha 
azonban a biztosítók nem látják el megfelelően ezt a feladatot, az adott esetben zavarokat 
okozhat a pénzügyi szektor működésében, ami kedvezőtlenül hathat a reálgazdaságra és a 
fogyasztók jólétére. 

„Ellenőrzésünk azt vizsgálja, hogy az EIOPA hogyan járul hozzá a közös biztosításfelügyeleti 
kultúrához és az európai felügyeleti konvergencia megszilárdításához. Ez rendkívül fontos ahhoz, 
hogy megfelelő védelmet tudjunk nyújtani a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő 
fogyasztóknak, és egyenlő versenyfeltételeket biztosíthassunk a különböző tagállamokban 
működő biztosítótársaságoknak” – jelentette ki Rimantas Šadžius, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. 

Az ellenőrzés során a számvevők elvégzik a stressztesztelés szakértői elemzését, felméréseket 
végeznek a tagállami hatóságok és a biztosítótársaságok körében, és interjúkat készítenek a 
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biztosítóegyesületekkel és más érdekeltekkel. Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 
még 2018-ban sor kerül. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

A 2008-as pénzügyi válság során kiderült, hogy az Európai Unió (EU) még nem volt kellően 
felkészülve a tagállami pénzügyi felügyeleti szervek közötti eredményes együttműködés és 
koordináció biztosítására, illetve arra, hogy az összes tagállamban garantálni tudja az uniós jogi 
keret következetes alkalmazását. 2011. január 1-jével három európai felügyeleti hatóságot hoztak 
létre az uniós szintű pénzügyi felügyelet megerősítésére: ezek egyike az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA). Az EIOPA fő célja az eredményes és egységes szintű 
szabályozás és felügyelet biztosítása Unió-szerte, a fogyasztóvédelem javítása, a rendszerszintű 
kockázatok elleni küzdelem, a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom helyreállítása és a nemzetközi 
biztosítói csoportok felügyeletének megerősítése. 

 


