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Revizorji EU so objavili informativni dokument o 
nadzorniku zavarovalniškega trga 
Evropsko računsko sodišče je danes objavilo informativni dokument o Evropskem 
organu za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) in njegovem prispevku k nadzoru 
in finančni stabilnosti zavarovalniškega sektorja v EU. Informativni dokumenti z 
informacijami o potekajočih revizijskih nalogah se objavijo po napovedih revizij in so vir 
informacij za vse, ki jih zanimajo politike in/ali programi, ki jih revidira Sodišče. 

Danes objavljeni dokument vsebuje pregled zavarovalniškega trga v EU in veljavnega 
regulativnega okvira za ta sektor, obsega pa tudi razdelke o organizaciji in operativnem okolju 
Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, sredstvih, ki so mu dodeljena, in obsegu 
njegovih dejavnosti.  

Zavarovalništvo predstavlja pomemben del finančnega sektorja EU in po podatkih organa EIOPA 
upravlja sredstva, ki po ocenah znašajo okoli dve tretjini letnega BDP EU. Zavarovalniški sektor s 
prevzemanjem tveganj in mobilizacijo prihrankov prispeva h gospodarski rasti in finančni 
stabilnosti. Če zavarovalnice ne bi opravljale te naloge, bi lahko bilo okrnjeno delovanje 
finančnega sektorja, kar bi imelo negativne posledice za realno gospodarstvo in dobrobit 
potrošnikov. 

„S to revizijo želimo preučiti, kako je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine 
prispeval k skupni kulturi zavarovalniškega nadzora in spodbujanju konvergence nadzora v 
Evropski uniji. To je osrednjega pomena, če želimo bolje zaščititi potrošnike finančnih storitev in 
zagotoviti enake pogoje delovanja za zavarovalnice v vseh državah članicah,“ je dejal član 
Evropskega računskega sodišča Rimantas Šadžius, ki je pristojen za to revizijo. 

Revizija bo zajemala strokovno analizo na področju obremenitvenih testov, anketiranje 
nacionalnih organov in zavarovalnic ter obiske zavarovalniških združenj in drugih deležnikov. 
Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno pred koncem leta 2018. 
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Pojasnila za urednike 

Finančna kriza leta 2008 je pokazala, da Evropska unija takrat še ni imela ustreznih orodij za 
zagotavljanje uspešnega sodelovanja in usklajevanja med nacionalnimi organi za finančni nadzor 
niti dosledne uporabe pravnega okvira EU v vseh svojih državah članicah. Za izboljšanje 
finančnega nadzora na ravni EU so bili po 1. januarju 2011 ustanovljeni trije evropski nadzorni 
organi, med njimi tudi Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine. Njegovi glavni cilji so 
zagotavljanje uspešne in stalne ravni regulacije in nadzora po vsej EU, boljša zaščita potrošnikov, 
boj proti sistemskim tveganjem, povrnitev zaupanja v finančni sistem ter okrepitev nadzora nad 
čezmejnimi zavarovalniškimi skupinami. 

 


