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EU:n tarkastajat julkaisevat vakuutusmarkkinoiden 
valvojaa koskevan taustakatsauksen 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut taustakatsauksen, jossa 
käsitellään Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista (EIOPA) sekä kyseisen 
viranomaisen panosta EU:n vakuutussektorin valvonnassa ja rahoitusvakaudessa. 
Taustakatsaukset julkaistaan tarkastuksista annettavien ilmoitusten jälkeen, ja niissä 
annetaan tietoa meneillään olevista tarkastustehtävistä. Taustakatsaukset toimivat 
tietolähteenä tarkastuskohteena olevista toimintapolitiikoista ja/tai ohjelmista 
kiinnostuneille tahoille. 

Tänään julkaistussa taustakatsauksessa esitetään yleiskuva Euroopan vakuutusmarkkinoista ja 
niiden sääntelykehyksestä. Katsaus sisältää myös osioita, joissa kuvataan EIOPAn organisaatiota 
ja toimintaympäristöä sekä sille osoitettuja resursseja ja sen toiminta-alaa.  

Vakuutusala muodostaa merkittävän osan EU:n rahoitussektorista ja hallinnoi varoja, joiden 
määrä vastaa EIOPAn mukaan noin kahta kolmasosaa EU:n vuotuisesta BKT:sta. Vakuutusala 
edistää talouskasvua ja rahoitusvakautta ottamalla kantaakseen riskejä ja aktivoimalla säästöjä. 
Jos vakuutusyhtiöt eivät hoitaisi näitä tehtäviään, rahoitussektorin toimintaa saattaisi häiriintyä, 
mikä puolestaan vaikuttaisi haitallisesti reaalitalouteen ja kuluttajien hyvinvointiin. 

”Tarkastuksessa tutkitaan, miten EIOPA edistää vakuutusalan yhteistä valvontakulttuuria ja 
valvonnan lähentämistä Euroopan unionissa. Nämä ovat äärimmäisen tärkeäitä osatekijöitä, 
mikäli haluamme suojella rahoituspalvelujen käyttäjiä entistä paremmin ja varmistaa 
vakuutusyhtiöille tasapuoliset toimintaedellytykset kaikissa jäsenvaltioissa”, toteaa 
tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Rimantas Šadžius. 

Tarkastukseen sisältyy stressitestejä koskeva asiantuntija-analyysi sekä kansallisille viranomaisille 
ja vakuutusyhtiöille osoitettuja kyselyitä. Lisäksi tarkastajat tekevät tarkastuskäyntejä 
vakuutusalan järjestöjen ja muiden sidosryhmien luo. Tarkastuskertomus on määrä julkaista 
ennen vuoden 2018 loppua. 
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Toimittajille tiedoksi 

Vuoden 2008 finanssikriisi osoitti, ettei Euroopan unioni (EU) ollut vielä riittävällä tavalla 
varautunut huolehtimaan vaikuttavasta yhteistyöstä ja koordinoinnista kansallisten 
finanssivalvontaelinten välillä eikä EU:n säännöskehyksen yhdenmukaisesta soveltamisesta 
kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopan kolme finanssivalvontaviranomaista perustettiin 1. tammikuuta 
2011 jälkeen tarkoituksena kehittää finanssivalvontaa Euroopan tasolla. Yksi niistä on Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA). Sen päätavoitteisiin kuuluvat tehokkaan ja 
yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan tason varmistaminen EU:ssa, kuluttajien suojelun 
parantaminen, järjestelmäriskien torjuminen, rahoitusjärjestelmään kohdistuvan luottamuksen 
palauttaminen ja rajat ylittävää toimintaa harjoittaviin vakuutusyritysryhmittymiin kohdistuvan 
valvonnan lujittaminen. 

 


