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ES auditoriai skelbia informacinį dokumentą apie 
draudimo rinkos sergėtoją 
Europos Audito Rūmai šiandien paskelbė informacinį dokumentą apie Europos 
draudimo ir profesinių pensijų instituciją (EIOPA) ir jos indėlį į finansinę priežiūrą ir 
finansinį stabilumą ES draudimo sektoriuje. Informaciniai dokumentai teikiami 
paskelbus apie auditus, juose pateikiama informacija apie vykdomų auditų užduotis. 
Šie pranešimai yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika ir / arba 
audituojamomis programomis. 

Šios dienos pranešime pateikiama ES draudimo rinkos ir jai taikomo reglamentavimo pagrindo 
apžvalga. Jame taip pat yra skirsniai apie EIOPA organizacinę ir veiklos aplinką, jai skirtus išteklius 
ir veiklos apimtį.  

Draudimo pramonė yra svarbi ES finansinio sektoriaus dalis, kurios valdomas turtas, EIOPA 
vertinimu, sudaro apie du trečdalius ES metinių bendrųjų vidaus pajamų. Prisiimdamas riziką ir 
mobilizuodamas santaupas, draudimas prisideda prie ekonominio augimo ir finansinio stabilumo. 
Jei draudimo bendrovės šio vaidmens neatliktų, galėtų sutrikti finansų sektoriaus veikimas, o tai 
turėtų neigiamą poveikį realiajai ekonomikai ir vartotojų gerovei. 

„Šiuo auditu siekiama išnagrinėti, koks yra EIOPA indėlis į bendrą draudimo priežiūros kultūrą ir į 
priežiūros konvergencijos stiprinimą Europos Sąjungoje. Tai nepaprastai svarbu, jei norime geriau 
apsaugoti finansinių paslaugų vartotojus ir užtikrinti draudimo bendrovėms vienodas veiklos 
sąlygas visose valstybėse narėse“,– pareiškė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys 
Rimantas Šadžius. 

Audito metu bus atlikta ekspertų analizė testavimo nepalankiausiomis sąlygomis srityje, taip pat 
bus atliktos apklausos, skirtos nacionalinėms institucijoms ir draudimo bendrovėms bei 
aplankytos draudėjų asociacijos ir kitos suinteresuotosios šalys. Audito ataskaitą numatoma 
paskelbti iki 2018 m. pabaigos. 

http://www.eca.europa.eu/
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Pastabos leidėjams 

2008 m. finansų krizė parodė, kad Europos Sąjunga (ES) dar nebuvo tinkamai pasirengusi 
užtikrinti veiksmingą nacionalinių finansų priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą 
ar nuoseklų ES teisinio pagrindo taikymą visose valstybėse narėse. Siekiant pagerinti finansų 
priežiūrą ES lygmeniu, po 2011 m. sausio 1 d. buvo įsteigtos trys ES priežiūros institucijos. Viena iš 
jų buvo Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA). EIOPA pagrindiniai tikslai yra 
užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų draudimo ir pensijų rinkų reglamentavimo ir priežiūros lygį visoje 
ES; geriau apsaugoti vartotojus; šalinti sistemines rizikas; atkurti pasitikėjimą finansine sistema; ir 
sugriežtinti tarpvalstybinių draudimo grupių priežiūrą. 

 


