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Curtea de Conturi Europeană publică o notă de informare cu 
privire la supraveghetorul pieței asigurărilor 
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi o notă de informare cu privire la Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și la contribuția acesteia la 
supraveghere și la stabilitatea financiară în sectorul asigurărilor din UE. Notele de 
informare se publică după anunțarea auditului cu aceeași temă și oferă informații cu 
privire la activitățile de audit aferente aflate în curs. Aceste documente sunt o sursă de 
informații pentru cei interesați de politica și/sau de programele care sunt auditate. 

Nota de informare publicată astăzi oferă o imagine de ansamblu cu privire la piața asigurărilor în 
Europa și la cadrul de reglementare aferent acestei piețe. Documentul conține, de asemenea, 
secțiuni referitoare la modul de organizare și la mediul operațional al autorității, la resursele alocate 
acesteia și la sfera activităților sale.  

Industria asigurărilor reprezintă o parte importantă a sectorului financiar din UE, gestionând active 
care, potrivit EIOPA, sunt estimate la aproximativ două treimi din PIB-ul anual al UE. Această industrie 
contribuie la creșterea economică și la stabilitatea financiară prin asumarea unor riscuri și prin 
mobilizarea economiilor. Un eventual eșec al companiilor de asigurări în acest rol ar putea perturba 
funcționarea sectorului financiar, având astfel un efect negativ asupra economiei reale și asupra 
bunăstării consumatorilor. 

„Acest audit își propune să examineze contribuția EIOPA la o cultură comună a supravegherii în 
domeniul asigurărilor și la promovarea convergenței în materie de supraveghere în Uniunea 
Europeană. Aceste aspecte sunt de importanță capitală dacă ne dorim să protejăm mai bine 
consumatorii de servicii financiare și să asigurăm condiții de concurență echitabile pentru companiile 
de asigurări în ansamblul statelor membre”, 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 companiilor de asigurări și vizite de audit efectuate la 
asociații ale asiguratorilor și la alte părți interesate. Se estimează că raportul rezultat în urma 
auditului va fi publicat înainte de sfârșitul anului 2018. 
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Notă către editori 

Criza financiară din 2008 a arătat că Uniunea Europeană (UE) nu era încă echipată corespunzător 
pentru a asigura o cooperare și o coordonare eficace între organismele de supraveghere financiară de 
la nivel național sau pentru a garanta o aplicare uniformă a cadrului juridic al UE în toate statele 
membre. Trei autorități europene de supraveghere au fost înființate după 1 ianuarie 2011 cu scopul 
de a îmbunătăți supravegherea financiară la nivel european. Una dintre acestea era Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA). Printre obiectivele principale ale EIOPA se 
numără asigurarea unui nivel eficace și consecvent de reglementare și supraveghere în UE, o mai 
bună protecție a consumatorilor, combaterea riscurilor sistemice, reconstruirea încrederii în sistemul 
financiar și consolidarea supravegherii grupurilor transfrontaliere de asigurări. 

 


