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Audiitorite sõnul ELi kindlustusjärelevalve areneb, kuid 
olulised probleemid püsivad  
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve (EIOPA) andnud olulise panuse ühisesse järelevalvekultuuri ja finantsstabiilsuse 
tagamisse kindlustussektoris. Siiski peavad EIOPA ise, liikmesriikide järelevalveasutused ja 
seadusandjad lahendama mitmed olulised probleemid, ütlevad audiitorid. Need hõlmavad 
tõhusamat järelevalvet piiriüleste kindlustusseltside üle, kindlustusseltside poolt kasutatavate 
sisemudelite järelevalvet ning EIOPA enda juhtimist. 

EIOPA asutati 2011. aastal osana finantsturgude järelevalve reformist pärast 2007.–2008. aasta kriisi. 
Tema põhiülesanne on tagada kogu ELi pensioni- ja kindlustussektori kvaliteetne, tõhus ja järjepidev 
järelevalve. Seda tehakse koos riiklike järelevalveasutustega (riikide pädevad asutused), et tagada 
kindlustusvõtjate ja maksumaksjate võrdne kaitse. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu 
vaatavad praegu põhjalikult läbi EIOPA ja teiste Euroopa järelevalveasutuste institutsioonilist 
raamistikku ja volitusi. 

Audiitorid hindasid EIOPA tegevust ELi riiklike kindlustusjärelevalvesüsteemide ühtlustamise 
tagamisel aastatel 2015–2017, selle ressursside piisavust ja juhtimist. Samuti analüüsiti 2016. aasta 
üle-euroopalist kindlustussektori stressitesti, lähtudes selle olulisusest kindlustussektori 
finantsstabiilsust ohustavate võimalike riskide kindlakstegemisel. 

„Euroopa järelevalveasutused on olulised, et vältida finantsturgude mis tahes tõrkeid, mis võivad 
negatiivselt mõjutada reaalmajandust ja tarbijate heaolu,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa 
Kontrollikoja liige Rimantas Šadžius. „Seega on oluline, et õigusaktide käimasoleva läbivaatamise 
käigus võetaks arvesse EIOPA auditeerimisel saadud kogemusi, eelkõige mis puudutab selle 
ressursside piisavust, juhtimist ning koostööd riiklike ametiasutustega, et tagada nõuetekohane 
järelevalve piiriülese äritegevuse üle“. 

Audiitorid leidsid, et EIOPA tegevus riiklike ametiasutuste vahelise ühtlustatud järelevalve tagamisel 
põhines usaldusväärsel analüüsil. EIOPA tegi kindlaks olulised puudused järelevalvetavade kvaliteedis 
ja tulemuslikkuses kõigis liikmesriikides. Siiski ei kontrollinud EIOPA süstemaatiliselt oma soovituste 
täitmist.  

Audiitorid märkisid, et EIOPA-l esineb piiriülese kindlustustegevuse järelevalves süsteemseid puudusi. 
Kehtivad õigusaktid ja tavad ei taga kõigile ELi tarbijatele samal tasemel järelevalvet, läbipaistvust ja 
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kaitset. Samuti täheldavad audiitorid olulisi erinevusi selles, kui rangelt riiklikud ametiasutused 
teostavad järelevalvet sisemudelite üle, mida kindlustusandjad kasutavad oma riskide arvutamiseks. 
EIOPA on nendele küsimustele vastanud, kuid paljudel juhtudel on piiratud juurdepääs teabele 
oluliselt takistanud jõupingutusi ühtlustatuse parandamiseks.  

Audiitorid leidsid, et 2016. aasta kogu ELi hõlmav kindlustussektori stressitest oli hästi korraldatud. 
Selle andmete valideerimise ja koondamise protsess oli asjakohane ja täpne. Stsenaariumid olid 
tõhusad sektori peamiste riskide kõrvaldamisel. Kuid audiitorid leidsid puudusi stsenaariumide 
kalibreerimisel ja põhjendamisel. Lisaks andis EIOPA pärast stressitesti liiga üldsõnalised soovitused. 

Aruandes rõhutatakse ka EIOPA juhtimise ja vahenditega seotud probleeme. EIOPA tegevus sõltub 
olulisel määral liikmesriikide kindlustusjärelevalvega tegelevatest asutustest, kes ei paku alati piisavat 
tuge. Lisaks on riiklikel ametiasutustel otsustav roll EIOPA peamises juhtorganites, mis võib seada ohtu 
EIOPA sõltumatuse ametiasutuste töö tulemuslikkuse läbivaatamisel. Võttes arvesse EIOPA 
ülesannete keerukust, näib järelevalvepersonali hulk olevat liiga piiratud. 

EIOPA tõhususe parandamiseks, ja kasutades ära Euroopa järelevalveasutuste käimasolevat 
läbivaatamist, soovitavad audiitorid EIOPA-l 

• keskenduda rohkem oma järelevalvevahenditele ja teha nende üle järelkontrolli;  
• tegeleda koostöös Euroopa Komisjoni ja kaasseadusandjatega süsteemsete puudustega piiriüleste 
ettevõtete järelevalves ning käsitleda juurdepääsu piiranguid sisemudelite järelevalvega seotud 
teabele; 

• parandada stressitestide stsenaariumide ülesehitust, suurendada nende metoodika läbipaistvust, 
anda rohkem asjakohaseid soovitusi ja edendada konkreetsete tulemuste avaldamist;  

• suurendada järelevalveülesannete täitmiseks määratud töötajate arvu. 

 

Toimetajatele 

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem koosneb kolmest Euroopa järelevalveasutusest (Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA), Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)) ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogust (ESRB). 
Nende asutuste loomise eesmärk oli tagada tihedam koostöö ja teabevahetus riiklike 
järelevalveasutuste vahel (mida nimetatakse ka riikide pädevateks asutusteks), et hõlbustada ELi 
lahenduste vastuvõtmist piiriülestele probleemidele ning edendada eeskirjade järjepidevat 
kohaldamist ja tõlgendamist. 
EIOPA tegutseb Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu sõltumatu nõuandva organina. 
Tema ülesanded Euroopa kindlustusturul jagunevad nelja laia kategooriasse: reguleerimine, 
järelevalve ja järelevalve ühtsus, finantsstabiilsus ja tarbijakaitse.  

Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning ka 
teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade sidusrühmad ja 
tsiviilühiskonna esindajad. Valdav osa kontrollikoja aruannetes esitatud soovitustest viiakse ka ellu. 
Täidetud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike jaoks. 

Eriaruanne nr 29/2018: „Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) on aidanud 
oluliselt kaasa kindlustussektori järelevalvele ja stabiilsusele, kuid lahendamata on veel mitmeid 
tõsiseid probleeme“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 
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