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Одиторите на ЕС ще извършат проверка на агенцията, 
която „пази“ и наблюдава застрахователния пазар 
Европейската сметна палата провежда одит на агенцията, извършваща надзор на 
застрахователния пазар на ЕС — EIOPA (Европейски орган за застраховане 
и професионално пенсионно осигуряване). Одиторите ще се фокусират върху две ключови 
области на дейност на EIOPA — надзора на застрахователния пазар, по-специално 
дейностите за насърчаване на сближаването на надзорните практики, както и теста за 
устойчивост по целта на EIOPA за осигуряване на финансова стабилност. 

EIOPA е един от трите Европейски надзорни органа, създадени в началото на финансовата 
криза от 2008 г. Неговите основни цели са да осигури ефективно и последователно ниво на 
регулиране и надзор на застрахователния и пенсионния пазар в рамките на ЕС; да защитава 
потребителите по-добре; да се бори със системния риск; да възстанови доверието във 
финансовата система; както и да засили надзора над трансграничните групи. 

„Застрахователният пазар в ЕС разполага с приблизително 11 трилиона евро в активи, 
а в някои страни от ЕС застрахователите притежават активи, възлизащи на много 
повече от 100 % от съответния БВП. Ефективният надзор на EIOPA е от изключително 
значение за защитата на интересите на потребителите и за осигуряване на доверието 
им в застрахователния пазар,“ заяви Римантас Шаджус — членът на Европейската сметна 
палата, отговарящ за изготвянето на доклада. 

Одитът ще включва експертен анализ в областта на тестовете за устойчивост, както 
и проучвания, насочени към национални органи и застрахователни дружества и посещения 
на застрахователни асоциации и други заинтересовани страни. 

Одитът на EIOPA е задача с висок приоритет от годишната работна програма на одиторите за 
2018 г. и се очаква докладът да бъде публикуван преди края на 2018 г. 

Бележки към редакторите 

EIOPA започва да функционира през 2011 г. като приемник на Комитета на европейските 
надзорни органи в областта на застраховането и професионалните пенсии. Тази агенция е 
независим надзорен орган към Комисията, Парламента и Съвета на Европейския съюз. Тя е 
една от Европейските агенции, които изпълняват специфични правни, технически или научни 
задачи и предоставят експертни съвети, основани на данни, с цел подпомагане 
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разработването на обосновани политики и закони на равнище ЕС и на национално равнище. 
EIOPA действа в областта на застрахователните предприятия, презастрахователните 
предприятия, финансовите конгломерати, институциите за професионално пенсионно 
осигуряване и застрахователните посредници. 

 

 


