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ES revidenti ir publicējuši informatīvo dokumentu par 
iestādi, kas uzrauga apdrošināšanas tirgu 
Eiropas Revīzijas palāta šodien ir publicējusi informatīvo dokumentu par Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI) un par tās devumu ES apdrošināšanas 
nozares uzraudzībā un finanšu stabilitātē. Informatīvos dokumentus publicē pēc 
revīzijas izziņošanas, un tie sniedz informāciju par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti 
pašlaik strādā. Tie ir informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo 
politikas virzienu un/vai programmām. 

Šodien publicētais dokuments ietver pārskatu par apdrošināšanas tirgu Eiropā un tam 
piemērojamo tiesisko regulējumu. Tajā ir arī iedaļas par EAAPI organizāciju un darbības vidi, 
piešķirtajiem resursiem un darbības jomu.  

Apdrošināšanas nozare veido nozīmīgu ES finanšu sektora daļu un saskaņā ar EAAPI pārvalda 
aktīvus, kuru vērtība ir aptuveni divas trešdaļas no Eiropas Savienības gada IKP. Tā sekmē 
ekonomisko izaugsmi un finanšu stabilitāti, uzņemoties riskus un mobilizējiet ietaupījumus. Ja 
apdrošināšanas uzņēmumi nepildītu šos pienākumus, tad finanšu sektora darbība varētu būt 
traucēta un tam būtu negatīva ietekme uz reālo ekonomiku un patērētāju labklājību. 

“Šīs revīzijas mērķis ir pārbaudīt EAAPI devumu kopējā apdrošināšanas uzraudzības kultūrā un 
veicināt uzraudzības konverģenci Eiropas Savienībā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies labāk 
aizsargāt finanšu pakalpojumu patērētājus un nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus 
apdrošināšanas uzņēmumiem visās dalībvalstīs,” teica par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas 
palātas loceklis Rimantas Šadžius. 

Revīzijā paredzēts iekļaut ekspertu analīzi attiecībā uz spriedzes testiem, aptaujas valstu iestādēm 
un apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas asociāciju un citu ieinteresēto personu 
apmeklējumus. Revīzijas ziņojumu paredzēts publicēt līdz 2018. gada beigām. 
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Piezīme izdevējiem 

2008. gada finanšu krīze parādīja, ka Eiropas Savienība nebija pienācīgi sagatavojusies, lai 
nodrošinātu efektīvu kooperāciju un koordināciju starp valstu finanšu uzraudzības iestādēm vai 
konsekventi piemērotu ES tiesisko regulējumu visās dalībvalstīs. Lai uzlabotu finanšu uzraudzību 
Eiropas līmenī, pēc 2011. gada 1. janvāra tika izveidotas trīs Eiropas uzraudzības iestādes. Viena 
no tām bija Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI). Starp tās galvenajiem 
mērķiem ir nodrošināt efektīvu un konsekventu regulēšanas un uzraudzības līmeni visā ES, 
uzlabot patērētāju aizsardzību, novērst sistēmiskos riskus, atjaunot uzticēšanos finanšu sistēmai 
un stiprināt pārrobežu apdrošināšanas grupu uzraudzību. 

 


