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L-Awdituri tal-UE se jeżaminaw l-għassiesa tas-suq tal-
assigurazzjoni 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu tal-għassiesa tas-suq tal-assigurazzjoni tal-UE, 
l-EIOPA (l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol). L-awdituri se jiffukaw 
fuq żewġ oqsma ewlenin tal-attivitajiet tal-EIOPA: is-superviżjoni tas-suq tal-assigurazzjoni, 
b’mod partikolari l-azzjoni meħuda għall-promozzjoni tal-konverġenza superviżorja; u l-eżerċizzju 
tat-test tal-istress taħt l-objettiv tal-EIOPA li tiżgura l-istabbiltà finanzjarja. 

L-EIOPA hija waħda mit-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej li twaqqfu wara l-kriżi finanzjarja tal-
2008. L-objettivi prinċipali tagħha huma li tiżgura livell effettiv u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u 
superviżjoni tas-swieq tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet madwar l-UE; li tipproteġi aħjar lill-
konsumatur; li tiġġieled ir-riskju sistemiku; li terġa’ tibni l-fiduċja fis-sistema finanzjarja; u li 
ssaħħaħ is-sorveljanza ta’ gruppi transkonfinali. 

“Is-suq tal-assigurazzjoni fl-UE għandu assi ta’ madwar EUR 11-il miljun u f’xi pajjiżi tal-UE, l-
assiguraturi għandhom assi totali li jammontaw għal ħafna aktar minn 100 % tal-PDG rispettivi 
tagħhom. Superviżjoni effettiva mill-EIOPA hija ta’ importanza kruċjali għall-protezzjoni tal-interessi 
tal-konsumaturi u biex tiġi żgurata l-fiduċja tagħhom fis-suq tal-assigurazzjoni,” qal Rimantas 
Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. 

L-awditu se jinkludi analiżi esperta fil-qasam tal-ittestjar tal-istress, kif ukoll stħarriġ immirat lejn l-
awtoritajiet nazzjonali u l-kumpanija tal-assigurazzjoni, u żjarat lil assoċjazzjonijiet ta’ assigurazzjoni 
u partijiet interessati oħra. 

L-awditu tal-EIOPA huwa kompitu ta’ prijorità għolja fil-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-awdituri 
għall-2018, u għalhekk huwa mistenni li r-rapport jiġi ppubblikat qabel tmiem l-2018. 

Nota lill-Edituri 

L-EIOPA bdiet topera fl-2011 u ssostitwiet lill-Kumitat tas-Sorveljanti tal-Assigurazzjonijiet u tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej. Hija korp konsultattiv indipendenti għall-Kummissjoni, il-
Parlament u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Hija waħda mill-Aġenziji tal-UE li twettaq kompiti legali, 
tekniċi jew xjentifiċi speċifiċi u li tagħti pariri bbażati fuq l-evidenza biex tgħin fit-tiswir ta’ politiki u 
liġijiet infurmati fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali. L-EIOPA taġixxi fl-oqsma tal-impriżi tal-
assigurazzjoni, l-impriżi tar-riassigurazzjoni, il-konglomerati finanzjarji, l-istituzzjonijiet għall-
provvista ta' rtirar okkupazzjonali u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni. 

 
 


