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EU:s revisorer granskar försäkringsmarknadens tillsynsorgan 
Europeiska revisionsrätten gör en granskning av EU:s tillsynsorgan för försäkringsmarknaden, Eiopa 
(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten). Revisorerna kommer att rikta in sig på två 
huvudområden i Eiopas verksamhet: tillsynen över försäkringsmarknaden, framför allt de åtgärder som 
vidtagits för att främja enhetlighet i tillsynen, och genomförandet av stresstester inom ramen för Eiopas 
mål att bevara den finansiella stabiliteten. 

Eiopa är en av tre europeiska tillsynsmyndigheter som inrättades i efterdyningarna av den finansiella krisen 
2008. Dess viktigaste mål är att säkerställa en hög grad av effektiv och konsekvent reglering och tillsyn av 
försäkrings- och pensionsmarknaderna i hela EU, att ge konsumenter bättre skydd, att motverka 
systemrisker, att återställa förtroendet för det finansiella systemet och att stärka kontrollen av 
gränsöverskridande företagsgrupper. 

”Försäkringsmarknaden i EU har omkring 11 biljoner euro i tillgångar och i vissa EU-länder uppgår 
försäkringsbolagens samlade tillgångar till långt mer än 100 procent av respektive lands BNP. Effektiv 
tillsyn från Eiopas sida är avgörande för att skydda konsumenternas intressen och se till att förtroendet för 
försäkringsmarknaden upprätthålls”, sade Rimantas Šadžius, den ledamot av Europeiska revisionsrätten 
som ansvarar för granskningen. 

Granskningen kommer att inbegripa analyser gjorda av experter på stresstester, enkäter riktade till 
nationella myndigheter och försäkringsbolag samt besök hos försäkringsförbund och andra intressenter. 

Granskningen av Eiopa är en högprioriterad uppgift i revisorernas arbetsprogram för 2018 och rapporten 
beräknas offentliggöras före slutet av 2018. 

Meddelande till redaktörer 

Eiopa inledde sin verksamhet 2011 och ersatte kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över 
försäkringar och tjänstepensioner. Myndigheten fungerar som ett oberoende rådgivande organ för 
kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Den är en av de EU-byråer som utför 
specifika rättsliga, tekniska eller vetenskapliga uppgifter och ger evidensbaserade råd för att bidra till 
utformningen av väl underbyggd politik och lagstiftning i EU och på nationell nivå. Eiopas 
verksamhetsområde omfattar försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, finansiella konglomerat, 
tjänstepensionsinstitut och försäkringsförmedlare. 

 
 


