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L-Awdituri tal-UE jippubblikaw Dokument ta’ Sfond dwar 
l-awtorità superviżorja tas-suq tal-assigurazzjoni 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri llum ippubblikat Dokument ta’ Sfond dwar l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) u l-kontribut tagħha 
għas-superviżjoni u l-istabbiltà finanzjarja fis-settur tal-assigurazzjoni tal-UE. 
Dokumenti ta’ Sfond jinħarġu wara li jitħabbru l-awditi u jipprovdu informazzjoni dwar 
kompiti tal-awditjar li jkunu għaddejjin. Huma sors ta’ informazzjoni għal dawk 
interessati fil-politika u/jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati. 

Id-Dokument tal-lum jagħti ħarsa ġenerali lejn is-suq tal-assigurazzjoni fl-Ewropa u l-qafas 
regolatorju li jirregolah. Hemm ukoll taqsimiet dwar l-organizzazzjoni u l-ambjent operazzjonali 
tal-EIOPA, ir-riżorsi allokati għaliha, u l-ambitu tal-attivitajiet tagħha.  

L-industrija tal-assigurazzjoni tifforma parti sinifikanti mis-settur finanzjarju tal-UE, billi 
timmaniġġja assi li, skont l-EIOPA, għandhom valur ta’ madwar żewġ terzi tal-PDG annwali tal-UE. 
Hija tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u l-istabbiltà finanzjarja billi tassumi r-responsabbiltà 
għar-riskji u timmobilizza t-tfaddil. Jekk il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jonqsu milli jaqdu dan ir-
rwol, dan jista’ potenzjalment ifixkel l-operat tas-settur finanzjarju, u jirriżulta f’effett negattiv fuq 
l-ekonomija reali u l-benessri tal-konsumaturi. 

“L-għan ta’ dan l-awditu huwa li jeżamina l-kontribut tal-EIOPA għal kultura komuni ta’ 
superviżjoni fil-qasam tal-assigurazzjoni u għall-promozzjoni ta’ konverġenza superviżorja fl-
Unjoni Ewropea. Dan huwa ta’ importanza kbira jekk nixtiequ nipproteġu aħjar lill-konsumaturi 
ta’ servizzi finanzjarji u niżguraw kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji tal-assigurazzjoni fl-Istati 
Membri kollha”, qal Rimantas Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għall-awditu. 

L-awditu se jinkludi analiżi esperta fil-qasam tal-ittestjar tal-istress, kif ukoll stħarriġ immirat lejn 
l-awtoritajiet nazzjonali u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni, u żjarat lil assoċjazzjonijiet tal-
assigurazzjoni u partijiet interessati oħra. Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat 
qabel tmiem l-2018. 

http://www.eca.europa.eu/
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Nota lill-Edituri 

Il-kriżi finanzjarja tal-2008 wriet li l-Unjoni Ewropea (UE) kienet għadha mhijiex imħejjija b’mod 
adegwat biex tiżgura kooperazzjoni u koordinazzjoni effettivi bejn il-korpi nazzjonali għas-
sorveljanza finanzjarja, u l-applikazzjoni konsistenti tal-qafas legali tal-UE fl-Istati Membri kollha. 
Tliet awtoritajiet superviżorji Ewropej ġew stabbiliti wara l-1 ta’ Jannar 2011 biex itejbu s-
sorveljanza finanzjarja fil-livell Ewropew. Waħda minnhom kienet l-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA). L-għanijiet prinċipali tal-EIOPA jinkludu li 
tiżgura livell effettiv u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni fl-UE kollha, ittejjeb il-
protezzjoni tal-konsumatur, tiġġieled kontra r-riskji sistemiċi, terġa’ tibni l-fiduċja fis-sistema 
finanzjarja, u ssaħħaħ is-sorveljanza ta’ gruppi transkonfinali tal-assigurazzjoni. 

 


