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Luxemburg den 15 november 2018

Tillsynen över EU:s försäkringssektor tar form, men viktiga
utmaningar återstår, säger revisorerna.
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har på ett viktigt sätt bidragit till
en gemensam tillsynskultur och finansiell stabilitet i försäkringssektorn, enligt en ny rapport från
Europeiska revisionsrätten. Men det återstår ett antal stora utmaningar som måste hanteras av
myndigheten själv, av nationella tillsynsmyndigheter och av lagstiftare, säger revisorerna.
Utmaningarna gäller bland annat en mer robust kontroll av gränsöverskridande
försäkringsverksamhet, tillsyn över de interna modeller som försäkringsföretag använder och
Eiopas egna styrning.
Eiopa inrättades 2011 som en del av reformen av tillsynen över finansmarknaderna efter krisen
2007–2008. Myndighetens centrala ansvar är att säkerställa en högkvalitativ, ändamålsenlig och
enhetlig tillsyn över pensions- och försäkringssektorn i hela EU. Uppgifterna utförs tillsammans med
nationella tillsynsmyndigheter (behöriga nationella myndigheter) för att garantera en enhetlig
skyddsnivå för försäkringstagare och skattebetalare. Eiopas institutionella ram och mandat, liksom
andra europeiska tillsynsmyndigheter, är för närvarande föremål för en heltäckande översyn som
görs av Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet.
Revisorerna bedömde Eiopas åtgärder mellan 2015 och 2017 för att säkerställa enhetlig tillsyn mellan
nationella system för försäkringstillsyn i EU, om myndigheten hade tillräckliga resurser och hur den
styrs. De analyserade också det stresstest för försäkringssektorn som genomfördes i hela EU 2016
eftersom det har stor betydelse för att identifiera potentiella risker avseende finansiell stabilitet i
försäkringssektorn.
”Europeiska tillsynsmyndigheter är centrala för att undvika att de finansiella marknaderna fallerar,
något som skulle kunna inverka negativt på realekonomin och konsumenternas välstånd”, sade
Rimantas Šadžius, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Vid den
pågående översynen av lagstiftningen är det därför av yttersta vikt att lärdomarna från vår
granskning av Eiopa beaktas, i synnerhet de som gäller tillräckliga resurser och styrning, liksom
samarbetet med nationella myndigheter för att säkerställa att tillsynen över gränsöverskridande
verksamhet är korrekt”.
Revisorerna fann att Eiopas åtgärder för att säkerställa konsekvent tillsyn av nationella myndigheter
baserades på sunda analyser, och Eiopa identifierade också allvarliga svagheter i tillsynsrutinernas
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SV
kvalitet och utförande i olika medlemsstater. Men myndigheten följde inte systematiskt upp sina
rekommendationer.
Vid tillsynen över gränsöverskridande försäkringsverksamhet påträffar Eiopa systembrister, påpekar
revisorerna. Nuvarande lagstiftning och praxis garanterar inte att alla konsumenter i EU har samma
nivå på tillsyn, transparens och skydd. Revisorerna såg också att det rådde stora skillnader i hur strikt
nationella myndigheter övervakar de interna modeller som försäkringsbolag använder för att
beräkna sina risker. Eiopa reagerade på dessa problem, men i många fall var den begränsade
tillgången till information ett stort hinder för ansträngningarna att förbättra konsekvensen.
Det stresstest av försäkringssektorn som genomfördes 2016 i hela EU var välorganiserat, säger
revisorerna. Processen för validering och sammanställning av uppgifter var lämplig och korrekt.
Scenarierna hanterade ändamålsenligt de huvudsakliga risker som identifierats för sektorn.
Revisorerna fann dock brister som gällde hur scenarierna hade kalibrerats och motiverats. Vidare var
de rekommendationer som Eiopa utfärdade till följd av stresstestet alltför allmänt hållna.
I rapporten belyses slutligen problem som gäller Eiopas styrning och resurser. Myndighetens åtgärder
bygger i hög grad på nationella myndigheters tillsyn i medlemsstaterna som ibland inte tillhandahåller
tillräckligt stöd. De nationella myndigheterna spelar dessutom en avgörande roll i Eiopas främsta
styrande organ, vilket kan försvaga Eiopas oberoende vid granskningar av ändamålsenligheten i deras
arbete. Med tanke på att Eiopas uppgifter är mycket komplicerade förefaller antalet anställda som
arbetar med tillsynsuppgifter vara alltför lågt.
För att förbättra Eiopas ändamålsenlighet, och även utnyttja den pågående översynen av europeiska
tillsynsmyndigheter, rekommenderar revisorerna att Eiopa
•

förbättrar inriktningen på sina tillsynsverktyg och följer upp dem,

•
samarbetar med kommissionen och medlagstiftarna för att ta itu med systembrister i
tillsynen över gränsöverskridande företag och komma till rätta med den begränsade tillgången till
information om interna modeller,
•
förbättrar utformningen av stresstestscenarier, gör metoden mer transparent, utfärdar
relevantare rekommendationer och främjar offentliggörande av enskilda stresstestresultat,
•

ökar antalet anställda som arbetar med tillsynsuppgifter.

Meddelande till redaktörer
Det europeiska systemet för finansiell tillsyn består av tre europeiska tillsynsmyndigheter: Europeiska
bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), liksom Europeiska
systemrisknämnden (ESRB). Myndigheterna inrättades för att säkra närmare samarbete och
informationsutbyte mellan nationella tillsynsmyndigheter (även kallade behöriga nationella
myndigheter), göra det lättare att tillämpa EU-lösningar på gränsöverskridande problem och främja
en enhetlig tillämpning och tolkning av reglerna.
Eiopa fungerar som ett oberoende rådgivande organ för Europeiska kommissionen,
Europaparlamentet och rådet. Myndighetens ansvar inom den europeiska försäkringsmarknaden
delas upp i fyra breda kategorier: reglering, tillsyn och enhetlighet i tillsynen, finansiell stabilitet och
konsumentskydd.
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för andra
intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare för det
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civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det visar att vårt
arbete gagnar EU:s medborgare.
Särskild rapport nr 29/2018 Eiopa bidrog på ett viktigt sätt till tillsyn och stabilitet i
försäkringssektorn, men viktiga utmaningar återstår finns på revisionsrättens webbplats
(eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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