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EU:s revisorer offentliggör ett bakgrundsdokument om 
försäkringsmarknadens tillsynsorgan 
Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort ett bakgrundsdokument om 
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och dess bidrag till 
tillsynen över och den finansiella stabiliteten i EU:s försäkringssektor. 
Bakgrundsdokument offentliggörs när revisioner har aviserats och innehåller 
information om beslutade granskningsuppgifter. De är en källa till information för dem 
som är intresserade av den politik och/eller de program som granskas. 

I detta bakgrundsdokument ges en översikt över försäkringsmarknaden i Europa och den rättsliga 
ram som reglerar den. Det innehåller även avsnitt om Eiopas organisation och operativa miljö, 
anslagna resurser och verksamhetsområde.  

Försäkringsindustrin utgör en betydande del av EU:s finanssektor och förvaltar tillgångar som, 
enligt Eiopa, värderas till cirka två tredjedelar av EU:s årliga BNP. Den bidrar till ekonomisk tillväxt 
och finansiell stabilitet genom att ta på sig risker och mobilisera inlåning. Om försäkringsbolagen 
inte lyckas spela denna roll skulle det kunna störa verksamheten inom den finansiella sektorn och 
därmed inverka negativt på realekonomin och konsumenternas välstånd. 

”Syftet med revisionen är att undersöka Eiopas bidrag till en gemensam tillsynskultur och till 
främjandet av en enhetlig tillsyn i Europeiska unionen. Det är ytterst viktigt om vi vill ge 
konsumenter av finansiella tjänster ett bättre skydd och se till att försäkringsbolagen i 
medlemsstaterna har samma förutsättningar, säger Rimantas Šadžius, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för revisionen. 

Revisionen kommer att inbegripa analyser gjorda av experter på stresstester, enkäter riktade till 
nationella myndigheter och försäkringsbolag samt besök hos försäkringsförbund och andra 
intressenter. Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras före slutet av 2018. 
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Meddelande till redaktörer 

Den finansiella krisen 2008 visade att Europeiska unionen (EU) ännu inte var lämpligt rustad för 
att säkerställa ändamålsenligt samarbete och ändamålsenlig samordning mellan nationella 
finansiella tillsynsorgan eller konsekvent tillämpning av EU:s rättsliga ram i alla medlemsstater. 
Tre europeiska tillsynsorgan inrättades efter den 1 januari 2011 för att förbättra den finansiella 
tillsynen på EU-nivå. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) var ett av 
dem. Eiopas främsta mål är bland annat att säkerställa en ändamålsenlig och konsekvent 
reglering och tillsyn i hela EU, förbättra konsumentskyddet, motverka systemrisker, återställa 
förtroendet för det finansiella systemet och stärka kontrollen över gränsöverskridande 
försäkringsgrupper. 

 


