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ES auditoriai nagrinės draudimo rinkos sergėtojos veiklą 
Europos Audito Rūmai rengia auditą tema ES draudimo rinkos sergėtoja Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija (EIOPA). Auditoriai visų pirma nagrinės dvi pagrindines EIOPA 
veiklas: draudimo rinkos priežiūrą, visų pirma veiksmus, kurių imtasi skatinant priežiūros 
konvergenciją; ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kurį EIOPA vykdė siekdama užtikrinti 
finansinį stabilumą. 

EIOPA yra viena iš trijų Europos priežiūros institucijų, įsteigtų reaguojant į 2008 metų finansinę 
krizę. Jos pagrindiniai tikslai yra užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų draudimo ir pensijų rinkų 
reguliavimą ir priežiūrą visoje ES; geriau apsaugoti vartotojus; šalinti sisteminę riziką; atkurti 
pasitikėjimą finansine sistema; ir sugriežtinti tarpvalstybinių grupių priežiūrą. 

„ES draudimo rinka apima 11 trilijonų eurų vertės turtą, o kai kuriose ES šalyse draudikų turimas 
turtas sudaro daug daugiau nei atitinkamas jų šalies BVP. Veiksminga EIOPA vykdoma priežiūra yra 
nepaprastai svarbi saugant vartotojų interesus ir užtikrinti pasitikėjimą draudimo rinka,“ – teigia už 
ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius – 

Audito metu bus atlikta ekspertų analizė testavimo nepalankiausiomis sąlygomis srityje, taip pat 
bus atliktos apklausos, skirtos nacionalinėms institucijoms ir draudimo bendrovėms bei aplankytos 
draudėjų asociacijos ir kitos suinteresuotosios šalys. 

2018 m. auditorių Darbo programoje EIOPA auditui suteiktas didelės svarbos užduoties prioritetas, 
todėl ataskaitą planuojama paskelbti iki 2018 metų pabaigos. 

Pastabos leidėjams 

EIOPA savo veiklą pradėjo 2011 m. – ji pakeitė Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros 
institucijų komitetą. Tai nepriklausomas Europos Sąjungos Komisijos, Parlamento ir Tarybos 
patariamasis organas. Ji yra ES agentūra, atliekanti konkrečias teisines, technines ir mokslines 
užduotis ir teikianti įrodymais pagrįstas konsultacijas, padedančias rengti žiniomis pagrįstą politiką 
ir įstatymus ES ir nacionaliniu lygmenimis. EIOPA veikia srityse, susijusiose su draudimo bei 
perdraudimo įmonėmis, finansiniais konglomeratais, įstaigomis, atsakingomis už profesinių pensijų 
skyrimą, ir draudimo tarpininkais. 

 
 


