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EU-revisorerne offentliggør et baggrundspapir om EU's 
vagthund på forsikringsmarkedet 
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort et baggrundspapir om Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og dens bidrag til at sikre tilsyn og finansiel stabilitet i EU's forsikringssektor. 
Baggrundspapirer offentliggøres efter meddelelser om igangværende revisioner og 
giver oplysninger om disse. Baggrundspapirer er en informationskilde for personer med 
interesse i de politikker og/eller programmer, der revideres. 

Dagens baggrundspapir giver en oversigt over forsikringsmarkedet i Europa og det regelsæt, der 
gælder for dette marked. Det indeholder også afsnit om EIOPA's struktur og operationelle miljø, 
om myndighedens ressourcer og om omfanget af dens aktiviteter.  

Forsikringsbranchen udgør en stor del af EU's finansielle sektor og forvalter ifølge EIOPA aktiver 
med en samlet værdi svarende til ca. to tredjedele af EU's årlige BNP. Branchen bidrager til at 
skabe økonomisk vækst og sikre finansiel stabilitet ved at påtage sig risici og mobilisere 
opsparinger. Hvis forsikringsselskaberne ikke spillede denne rolle, kunne det potentielt forstyrre 
den finansielle sektors funktion og dermed indvirke negativt på realøkonomien og forbrugernes 
velfærd. 

"Formålet med denne revision er at undersøge EIOPA's bidrag til at skabe en fælles tilsynskultur 
på forsikringsområdet og fremme tilsynskonvergens i Den Europæiske Union. Dette har meget 
stor betydning, hvis vi vil beskytte forbrugerne af finansielle tjenesteydelser bedre og sikre lige 
vilkår for forsikringsselskaberne i de forskellige medlemsstater," siger Rimantas Šadžius, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. 

I forbindelse med revisionen vil der blive foretaget ekspertanalyser vedrørende stresstestning, 
gennemført spørgeundersøgelser rettet mod nationale myndigheder og forsikringsselskaber og 
aflagt besøg hos forsikringssammenslutninger og andre interessenter. Revisionsberetningen 
forventes offentliggjort før udgangen af 2018. 
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Bemærkninger til redaktører 

Finanskrisen i 2008 viste, at Den Europæiske Union endnu ikke var i stand til at sikre et effektivt 
samarbejde og en effektiv koordinering mellem de nationale finansielle tilsynsmyndigheder, og at 
den heller ikke kunne sikre en ensartet anvendelse af EU-regelsættet i de forskellige 
medlemsstater. For at forbedre det finansielle tilsyn på EU-niveau blev der efter 1. januar 2011 
oprettet tre europæiske tilsynsmyndigheder. Den ene var Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA). EIOPA's hovedmål er bl.a. at sikre et 
effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau i hele EU, at beskytte forbrugerne bedre, at 
bekæmpe systemiske risici, at genoprette tilliden til det finansielle system og at styrke kontrollen 
med grænseoverskridende koncerner. 

 


