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Supravegherea sectorului asigurărilor în UE prinde contur,
dar subzistă provocări semnificative, arată Curtea de
Conturi Europeană
Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, Autoritatea Europeană de
Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a avut o contribuție importantă la crearea unei culturi
comune în materie de supraveghere și la stabilitatea financiară a sectorului asigurărilor. Cu toate
acestea, există în continuare o serie de provocări semnificative care trebuie să fie abordate de
EIOPA însăși, de supraveghetorii naționali și de legiuitori, arată Curtea. Acestea includ o
supraveghere mai robustă a activităților de asigurare transfrontaliere, supravegherea modelelor
interne utilizate de societățile de asigurare și propria guvernanță a EIOPA.
EIOPA a fost instituită în 2011, ca parte a reformării modului de supraveghere a piețelor financiare
după criza din 2007-2008. Responsabilitățile sale principale sunt asigurarea unei supravegheri de
înaltă calitate, eficace și coerente a sectorului pensiilor și asigurărilor în întreaga UE. Acest lucru se
realizează împreună cu supraveghetorii naționali (autoritățile naționale competente) pentru a asigura
un nivel uniform de protecție pentru titularii de polițe de asigurare și pentru contribuabili. Împreună
cu alte autorități europene de supraveghere, cadrul instituțional și mandatul EIOPA fac în prezent
obiectul unei revizuiri cuprinzătoare de către Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliu.
Curtea a evaluat acțiunile întreprinse de EIOPA între 2015 și 2017 pentru a asigura convergența între
sistemele naționale de supraveghere a asigurărilor în UE, caracterul adecvat al resurselor de care
dispune EIOPA, precum și guvernanța acesteia. Curtea a analizat, de asemenea, simularea de criză în
sectorul asigurărilor desfășurată la nivel european în 2016, dată fiind importanța acesteia pentru
identificarea potențialelor riscuri pentru stabilitatea financiară în sectorul asigurărilor.
„Autoritățile europene de supraveghere sunt esențiale pentru a evita orice intrare în dificultate a
piețelor financiare care ar putea influența negativ economia reală și bunăstarea consumatorilor”, a
declarat domnul Rimantas Šadžius, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport.
„Prin urmare, este esențial ca revizuirea legislației aflată în curs să țină seama de lecțiile învățate din
examinarea de către Curte a activității EIOPA, în special în ceea ce privește caracterul adecvat al
resurselor și al guvernanței acesteia, precum și cooperarea EIOPA cu autoritățile naționale pentru a
asigura o supraveghere corespunzătoare a activităților transfrontaliere.”
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi
Europeană.
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.
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Curtea a constatat că acțiunile întreprinse de EIOPA pentru asigurarea coerenței în supravegherea
efectuată de autoritățile naționale erau întemeiate pe o analiză aprofundată. EIOPA a identificat
deficiențe semnificative în calitatea și în performanța practicilor de supraveghere din statele
membre. Autoritatea nu a urmărit însă în mod sistematic punerea în aplicare a recomandărilor sale.
În activitatea sa de supraveghere a activităților de asigurări transfrontaliere, EIOPA se confruntă cu
deficiențe sistemice, arată Curtea. Legislația și practicile actuale nu asigură același nivel de
supraveghere, de transparență și de protecție pentru toți consumatorii din UE. De asemenea, Curtea
remarcă diferențe semnificative în ceea ce privește strictețea cu care autoritățile naționale
supraveghează modelele interne utilizate de societățile de asigurare pentru a-și calcula riscurile.
EIOPA a răspuns la aceste probleme, însă, în multe cazuri, accesul limitat la informații a îngreunat
considerabil eforturile sale de a îmbunătăți coerența.
În opinia Curții, simularea de criză în sectorul asigurărilor desfășurată la nivelul UE în 2016 a fost bine
organizată. Procesul de validare și agregare a datelor a fost adecvat și precis. Scenariile au fost
eficace în abordarea principalelor riscuri identificate pentru acest sector. Cu toate acestea, auditorii
au identificat deficiențe în modul în care scenariile au fost calibrate și justificate. În plus,
recomandările formulate de EIOPA după simularea de criză aveau un caracter prea general.
În sfârșit, raportul evidențiază probleme legate de guvernanța și de resursele EIOPA. Acțiunile sale
depind într-o mare măsură de autoritățile naționale care efectuează supravegherea sectorului
asigurărilor în statele membre, iar acestea nu îi oferă întotdeauna un sprijin suficient. Mai mult decât
atât, autoritățile naționale joacă un rol decisiv în principalul organism de conducere al EIOPA, fapt
care poate compromite independența EIOPA în evaluarea eficacității activității acestora. Nu în ultimul
rând, având în vedere complexitatea sarcinilor EIOPA, personalul de supraveghere pare să fie
insuficient.
Pentru a îmbunătăți eficacitatea EIOPA, profitând și de reformarea în curs a autorităților europene de
supraveghere, Curtea recomandă EIOPA:
•

să se concentreze mai mult asupra instrumentelor sale de supraveghere și să le monitorizeze;

•
să remedieze, în cooperare cu Comisia Europeană și cu colegiuitorii, deficiențele sistemice în
materie de supraveghere a societăților transfrontaliere și să remedieze limitările privind accesul la
informații referitoare la supravegherea modelelor interne;
•
să îmbunătățească concepția scenariilor de simulare de criză, să sporească transparența
metodologiei acestora, să emită recomandări mai relevante și să promoveze publicarea rezultatelor
individuale;
•

să crească numărul resurselor umane alocate sarcinilor de supraveghere.

Note către editori
Sistemul european de supraveghere financiară cuprinde trei autorități europene de supraveghere:
Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), precum și Comitetul european
pentru risc sistemic (CERS). Argumentul invocat pentru înființarea acestor autorități a fost acela de a
asigura o cooperare mai strânsă și schimburi de informații între supraveghetorii naționali (denumiți și
„autorități naționale competente”), de a facilita adoptarea la nivelul UE a unor soluții pentru
problemele transfrontaliere și de a promova aplicarea și interpretarea consecventă a normelor.
EIOPA acționează ca organ consultativ independent pentru Comisia Europeană, pentru Parlament și
pentru Consiliu. Responsabilitățile EIOPA în cadrul pieței europene a asigurărilor se împart în patru
mari categorii: reglementare, supraveghere și convergență în materie de supraveghere, stabilitate
financiară și protecția consumatorilor.
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate
și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează Curtea în
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aceste rapoarte sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază
beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE.
Raportul special nr. 29/2018, intitulat „EIOPA a avut o contribuție importantă la supravegherea și la
stabilitatea sectorului asigurărilor, dar subzistă provocări semnificative”, este disponibil în 23 de limbi
ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
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