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Curtea de Conturi Europeană va examina supraveghetorul 
pieței asigurărilor 
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la supraveghetorul pieței asigurărilor 
de la nivelul UE – EIOPA (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale). Curtea se 
va concentra pe două domenii principale de activitate ale EIOPA: supravegherea pieței 
asigurărilor, cu accent pe acțiunile întreprinse pentru promovarea convergenței în materie de 
supraveghere, și exercițiul de teste de rezistență realizat în legătură cu obiectivul EIOPA de 
a garanta stabilitatea financiară. 

EIOPA este una dintre cele trei autorități europene de supraveghere înființate în urma crizei 
financiare din 2008. Printre obiectivele sale principale se numără garantarea unui nivel eficace și 
consecvent de reglementare și supraveghere a piețelor de asigurări și de pensii din întreaga UE, 
o mai bună protecție a consumatorilor, combaterea riscului sistemic, reconstruirea încrederii în 
sistemul financiar și consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere. 

„Piața asigurărilor din UE deține active în valoare de circa 11 mii de miliarde de euro, iar în unele 
țări din UE, valoarea totală a activelor deținute de asiguratori depășește cu mult 100 % din PIB-ul 
țărilor respective. Asigurarea unei supravegheri eficace de către EIOPA are o importanță crucială 
pentru protecția intereselor consumatorilor și pentru garantarea încrederii lor în piața asigurărilor”, 
a declarat domnul Rimantas Šadžius, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest 
audit. 

Auditul va include analize de specialitate în domeniul testelor de rezistență, precum și sondaje 
realizate în rândul autorităților naționale și al societăților de asigurări și vizite de audit efectuate la 
asociații ale asiguratorilor și la alte părți interesate. 

Sarcina de audit cu privire la EIOPA are o prioritate ridicată în Programul anual de activitate pentru 
2018 al Curții și, prin urmare, se preconizează că raportul va fi publicat înainte de sfârșitul 
anului 2018. 

Notă către editori 

EIOPA și-a început activitatea în 2011 și a înlocuit Comitetul european al inspectorilor pentru 
asigurări și pensii ocupaționale. Această autoritate este un organism independent consultativ 
pentru Comisie, Parlament și Consiliul Uniunii Europene. EIOPA este una dintre agențiile UE care 
desfășoară sarcini juridice, tehnice sau științifice specifice și oferă consiliere bazată pe dovezi în 
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vederea elaborării în cunoștință de cauză a politicilor și a legislației la nivelul UE și la nivel național. 
În domeniul ei de competență intră întreprinderile de asigurare, întreprinderile de reasigurare, 
conglomeratele financiare, instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale și intermediarii de 
asigurări. 

 

 


