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ES revidenti pārbauda apdrošināšanas tirgus uzraudzību 
Eiropas Revīzijas palāta pašlaik revidē ES apdrošināšanas tirgus uzraugu, proti, Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI). Revidenti galveno uzmanību pievērsīs divām 
EAAPI darbības jomām, pirmkārt, tiks pārbaudīta apdrošināšanas tirgus uzraudzība, īpaši 
uzraudzības konverģences veicināšanas pasākumi, un, otrkārt, tiks pārbaudīti spriedzes testi, 
kurus veic atbilstoši EAAPI mērķim nodrošināt finanšu stabilitāti. 

EAAPI ir viena no trim Eiropas uzraudzības iestādēm, ko izveidoja pēc 2008. gada finanšu krīzes. 
Iestādes galvenie mērķi ir nodrošināt apdrošināšanas un pensiju tirgus efektīvu un konsekventu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni visā ES, labāk aizsargāt patērētājus, novērst sistēmisko risku, 
atjaunot uzticēšanos finanšu sistēmai un nostiprināt pārrobežu grupu uzraudzību. 

“ES apdrošināšanas tirgus tur aktīvus apmēram 11 triljonu EUR vērtībā, un dažās ES valstīs 
apdrošinātāju turējumā esošie kopējie aktīvi krietni pārsniedz 100 % no viņu valsts IKP. Ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai EAAPI veiktā uzraudzība būtu efektīva un lai tādējādi būtu aizsargātas patērētāju 
intereses un panākta viņu uzticēšanās apdrošināšanas tirgum,” saka par šo ziņojumu atbildīgais 
Eiropas Revīzijas palātas loceklis Rimantas Šadžius. 

Revīzijā paredzēts aplūkot ekspertu analīzi attiecībā uz spriedzes testiem, adresēt aptaujas valstu 
iestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām un apmeklēt apdrošināšanas asociācijas un citas 
ieinteresētās personas. 

EAAPI revīzija ir augstas prioritātes uzdevums ERP 2018. gada darba programmā, un paredzams, ka 
ziņojumu publicēs līdz 2018. gada beigām. 

Piezīmes izdevējiem 

EAAPI sāka darboties 2011. gadā, kad tā aizstāja Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
uzraudzītāju komiteju. EAAPI ir neatkarīga konsultatīva struktūra, kas sniedz padomus Komisijai, 
Parlamentam un ES Padomei. Šī iestāde ir viena no ES aģentūrām, kurām ir uzticēti īpaši juridiski, 
tehniski vai zinātniski uzdevumi un kuras sniedz pierādījumos balstītus padomus, kas savukārt 
palīdz izstrādāt informācijā balstītu ES vai valsts līmeņa politiku un tiesību aktus. EAAPI darbības 
jomas ir apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošināšanas sabiedrības, finanšu konglomerāti, par 
aroda pensiju uzkrājumiem atbildīgās iestādes un apdrošināšanas starpnieki. 

 
 


