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ÅRSBERETNING — SAMMENFATNING

PETER BRAUMÜLLER

FORORD VED VICEFORMANDEN

Det er mig en fornøjelse at fremlægge beretningen om EIOPA’s aktiviteter i 2020.
Året var domineret af covid-19-pandemien, der havde stor indvirkning på myndighedens
arbejde. Vores aktiviteter gik lige fra at indføre øjeblikkelige foranstaltninger til at sætte
sektoren i stand til at fokusere på sin egen forretningskontinuitet og sine forpligtelser
over for forsikringstagere og begunstigede, til direkte at informere forbrugerne om, hvad
de bør forvente af deres forsikringsselskab.
Pandemien fremhævede vigtigheden af forbrugerbeskyttelsesspørgsmål. Dette er fortsat en prioritet for EIOPA, og i løbet af året fremsatte vi en erklæring, der præciserer de
tilsynsmæssige forventninger vedrørende produkttilsyn og krav til forvaltning i forbindelse med covid-19. Vi fastlagde senere vores tilgang til at overvåge produkttilsyn og
forvaltning. Det er blot ét aspekt af det arbejde, vi har udført for at sikre beskyttelse af
forbrugerne hele året.
De lovgivningsmæssige rammer til sikring af sektorernes stabilitet synes generelt at have
fungeret tilfredsstillende under hele pandemien ud fra et tilsynsperspektiv. De risikobaserede kapitalbuffere, der blev opbygget med Solvens II, hjalp forsikringsselskaberne
med at modstå de indledende svære markedschok i forbindelse med covid-19-krisen.
Ved at offentliggøre vores udtalelse om Solvens II ved årets udgang var vi i stand til at
indsamle oplysninger om covid-19’s konsekvenser for forsikringsbranchen, og den endelige udtalelse afspejlede en afbalanceret tilgang, der tog hensyn til de vanskelige tider.
Med hensyn til finansiel stabilitet var vores indsats i 2020 koncentreret om at overvåge
og afbøde virkningerne af covid-19-pandemien. Som eksempler på vores arbejde på området kan nævnes vores erklæring om udbyttebetaling og politikker for variabel afløn3
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ning i forbindelse med covid-19, vores risikotavle og vores regelmæssige overvågning og
rapportering om finansiel stabilitet.
Vi gjorde fremskridt på pensionsområdet, navnlig med hensyn til at færdiggøre forordningen om det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (PEPP) og fremme vores arbejde med pensionstavlen og systemet til sporing af pensioner. Alle tre vil være vigtige
for at udligne forskelle i pension.
Covid-19-pandemien fremskyndede brugen af digital teknologi blandt forbrugerne og
virksomhederne. Vi fortsatte vores arbejde på dette område, hvor vores overordnede
mål er at give forbrugerne mulighed for at udnytte digital innovation uden skadelige
virkninger.
Vi har også gjort betydelige fremskridt inden for bæredygtig finansiering, herunder støtte til at udvikle EU’s taksonomisystem, foruden en række aktiviteter inden for klimaændringer.
Jeg vil gerne udtrykke anerkendelse af vores bestyrelsesmedlemmers bidrag til, at vi kunne opfylde vores mandat i 2020, og takke vores institutionelle og bredere interessentgruppe for deres konstruktive samarbejde. Jeg vil også gerne hylde Gabriel Bernardino,
der som formand styrede EIOPA gennem dette vanskelige år. Hans lederevner og strategiske visioner påskønnes.
Fremover kan man ikke undervurdere forsikringsselskabernes og pensionsfondenes rolle
i den økonomiske genopretning efter covid-19. Den Europæiske Unions genopretningsplan ”Next Generation EU” bygger på grøn og digital omstilling og fremmer en kapitalmarkedsunion, og alle tre går hånd i hånd med forsikrings- og pensionssektorernes rolle.
I de kommende år vil vi derfor bygge videre på vores resultater i 2020 med henblik på at
sikre, at forsikrings- og pensionssektoren i Europa understøtter en bæredygtig genopretning, der gavner økonomien, samfundet og befolkningen.
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FAUSTO PARENTE

FORORD VED DEN
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Ligesom alle andre organisationer måtte vi i 2020 tilpasse vores arbejdsmetoder til at
tage højde for omstændighederne under pandemien. Vi var i stand til hurtigt at tilpasse
os takket være vores veletablerede arbejdskultur, fleksible holdning og stabile informationsteknologiske rammer.
Vi satte fokus på vores kerneforretning, så vi hurtigt løbende kunne overvåge markedsrisiciene og træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sektorerne for forsikring
og arbejdsmarkedspension fortsat kunne bringe fordele for forsikringstagere og begunstigede.
Ikke desto mindre lykkedes det os fortsat at opfylde vores organisatoriske mål, og jeg er
glad for at se, at vi har opfyldt alle centrale resultatindikatorer ved et levere en høj standard på tværs af alle fire strategiske prioriteter og vores tværgående temaer bæredygtig
finansiering og digitalisering.
I årets løb baserede vi os på vores medarbejderes parathed til at arbejde under vanskelige
omstændigheder. Vi tilpassede vores læring og udvikling til onlinemiljøet, så vi kunne
give vores medarbejdere supplerende uddannelse, der fremmer modstandsdygtighed og
generel udvikling. I den forbindelse vil jeg gerne takke personalet for deres engagement
hele året.
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I 2020 forpligtede tilsynsmyndigheden sig til en effektiv og ansvarlig udnyttelse af ressourcer. Tilsynsmyndighedens driftsbudget for 2020 var på 29,4 mio. EUR, og ved årets
udgang havde vi opnået en gennemførelsesgrad på 100 % af forpligtelsesbevillinger og
82,2 % af betalingsbevillinger. Også med hensyn til menneskelige ressourcer voksede
tilsynsmyndigheden, med 146 stillinger besat ved udgangen af 2020.
EIOPA udfører sine aktiviteter i fuld overensstemmelse med EU’s forordninger og arbejder på en åben og gennemsigtig måde. Som led i vores ansvarlighed er vi underlagt
årlige revisioner, som foretages af Den Europæiske Revisionsret, Europa-Kommissionens
Interne Revisionstjeneste og vores egen interne revisor. EIOPA glæder sig over samarbejdet med alle EU-institutioner og har regelmæssigt deltaget i kontrolmøder i Europa-Parlamentet, herunder i oktober 2020 i en høring for Europa-Parlamentets Økonomi- og
Valutaudvalg.
Ligesom i de foregående år har vi nydt godt af et tæt samarbejde med kolleger i kompetente nationale myndigheder og et frugtbart forhold til medlemmerne af vores styrelsesudvalg og tilsynsråd.
Vi har også fortsat søgt input fra et bredt udvalg af interessenter for at underbygge
vores arbejde, navnlig gennem vores interessentgrupper, men også gennem høringer og
arrangementer.
Jeg vil også gerne udtrykke anerkendelse af Gabriel Bernardinos bidrag, ikke kun for hans
lederskab i 2020, men også hans indsats for at udvikle EIOPA til en anerkendt og velfungerende europæisk tilsynsmyndighed under sine to formandskaber.
Som organisation er vi fortsat fast besluttet på at operere bæredygtigt, og vi har igen
medtaget en miljøredegørelse i denne årsberetning.
Fremadrettet vil vi fortsat tilpasse vores arbejde og arbejdsmetoder til den nye normale
situation, hvor vi fortsat vil fokusere på at sikre, at forsikrings- og pensionssektorerne kan
udfylde deres rolle i en bæredygtig genopretning i Europa.
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RESUMÉ

Covid-19 har været en af århundredets mest ødelæggende begivenheder på verdensplan, og dens virkninger har
været vidtrækkende, med konsekvenser for husholdninger og økonomier i hele verden. I 2020 efter udbruddet
af covid-19-pandemien har EIOPA’s aktiviteter været fokuseret på at koordinere tilsynsmyndighedernes tiltag for at
sikre en fælles og konsekvent fremgangsmåde ved tilsyn
i alle medlemsstater. EIOPA’s foranstaltninger var fra starten fokuseret på at sikre forretningskontinuitet i krisens
tidlige faser, sikre stabilitet både i forsikrings- og pensionssektoren og afbøde konsekvenserne for forbrugerne.

og forbrugerbevidstheden øget i forventning om Kommissionens planlagte omfattende revision af direktivet
om forsikringsdistribution (IDD), og forordningen om
sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er).

Med henblik herpå offentliggjorde EIOPA oplysninger om
den risikofrie rente- og kapitalbuffer, først ugentligt, og
derefter to gange om ugen i perioden med øget usikkerhed. Desuden offentliggjorde EIOPA en forbrugervejledning om forsikringsdækning under covid-19-udbruddet
og erklæringer om anerkendelse i henhold til Solvens II
af ordninger baseret på genforsikring, og rapportering
i henhold til Solvens II om tilsyn i forbindelse med covid-19. Derudover offentliggjorde EIOPA erklæringer dels
om afbødning af konsekvenserne af covid-19 for sektoren
for arbejdsmarkedspension og forsikring, dels om forretningskontinuitet, solvens og kapital.

I 2020 fortsatte EIOPA med at gennemføre sin omfattende risikobaserede og forebyggende ramme for udførelse
af tilsyn med god forretningsskik med brug af EIOPA’s
beføjelser til at gribe ind over for produkter, en række
værktøjer til overvågning og tilsyn, herunder løbende
overvågning af forbrugertendenser og marked, og besøg
hos nationale kompetente myndigheder.

I overensstemmelse med sit ansvar for at overvåge og vurdere markedsudviklingen foretog EIOPA flere målrettede
vurderinger for at støtte sin indsigt og beslutningstagning
på baggrund af covid-19-krisens væsentlige konsekvenser
for de finansielle markeder og realøkonomien. Desuden
vurderede EIOPA nøje situationen og dens konsekvenser i sammenhæng med sin ramme for kriseforebyggelse
og -styring.

EIOPA fokuserede desuden på en række særlige initiativer i 2020 med henblik på at øge forbrugernes kendskab
til og indsigt i forsikrings- og pensionssektoren, udstede
en forbrugervejledning om Brexit, og udvikle en interaktiv
webside om finansiel viden.

KONVERGENS I RETNING AF
FORSIGTIGHEDSTILSYN AF HØJ KVALITET
Det er vigtigt for EIOPA’s arbejde, at der opnås en fælles
europæisk tilgang til tilsyn.
EIOPA afgav sin udtalelse til Europa-Kommissionen i december 2020 og tog heri hensyn til betydningen af at
vurdere konsekvenserne af den nuværende covid-19-situation for Solvens II-gennemgangen. Desuden offentliggjorde EIOPA Solvens II’s interaktive regelsæt, Rulebook
I,, der er et brugervenligt online dokumentationsværktøj.

EIOPA har gennem sin oprettelsesforordning mandat til
at indtage en ledende rolle i at fremme gennemsigtighed,
enkelhed og retfærdighed på det indre marked.

I årets løb fortsatte EIOPA sine tilsynsaktiviteter med aktiv deltagelse i grænseoverskridende tilsynskollegier, og
oprettede yderligere grænseoverskridende samarbejdsplatforme for at fremme et stærkere og mere rettidigt
samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder
om konkrete grænseoverskridende sager. Dette vil give
mulighed for hurtigere at identificere og vurdere risici
i forbindelse med grænseoverskridende virksomhed. Ved
udgangen af 2020 var EIOPA aktiv på 6 platforme med
inddragelse af 21 nationale tilsynsmyndigheder.

EIOPA fortsatte med at fokusere på områder, hvor et
mere forsvarligt regelsæt kan tænkes yderligere fremmet

På den internationale front bidrog EIOPA til udviklingen
af Insurance Capital Standard (ICS) (standarden for for-

EIOPA forvaltede sit arbejde fleksibelt og fortsatte bestræbelserne på at gennemføre sit mandat.

FREMME AF TILSYN MED VIRKSOMHEDER
OG REGULERING
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sikringsselskabers kapital) og Holistic Framework on Systemic Risks (helhedsrammen for systemiske risici) samt
til Europa-Kommissionens vurdering af, hvorvidt Det Forenede Kongeriges forsikringsramme er i overensstemmelse med Solvens II. EIOPA fremsatte også anmodninger
om oplysninger og fremsatte henstillinger om parathed til
at mindske konsekvenserne af Brexit for EU’s forsikringstagere.
I 2020 afsluttede EIOPA fagfællebedømmelsen af tilsynspraksis og -resultater ved brug af proportionalitet i forbindelse med den periodiske tilsynsrapport. EIOPA foretog
fagfællebedømmelsen af de bestemmelser om udveksling af oplysninger vedrørende tilladelse, anmeldelse og
løbende tilsyn, som er indeholdt i EIOPA’s afgørelse om
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne for forsikring.
Endelig arbejdede EIOPA videre på at sikre korrekt udarbejdelse og gennemførelse af det paneuropæiske personlige pensionsprodukt ved at udarbejde dokumentet med
central investorinformation om det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (PEPP) og PEPP-oversigten.

STYRKELSE AF DEN FINANSIELLE
STABILITET I SEKTORERNE
FOR FORSIKRING OG
ARBEJDSMARKEDSPENSIONER
I overensstemmelse med sit ansvar for at overvåge og
vurdere markedsudviklingen foretog EIOPA i 2020 flere
målrettede vurderinger for at støtte sin indsigt og beslutningstagning på baggrund af de mulige betydelige konsekvenser af covid-19-krisen på de finansielle markeder og
realøkonomien. Desuden vurderede EIOPA nøje situationen og dens konsekvenser i sammenhæng med sin ramme for kriseforebyggelse og -styring.
EIOPA offentliggjorde en tilsynserklæring om virkningerne af det ultralave/negative renteniveau og fremhævede
de betydelige konsekvenser for forsikringssektoren i EU
med hensyn til allokering af aktiver, geninvesteringsrisiko,
rentabilitet og solvens.
I juni 2020 udsendte EIOPA det andet debatoplæg om
metodologiske principper for stresstest af forsikring til
offentlig høring med henblik på supplere stresstestværktøjerne med yderligere elementer til potentiel fremtidig
anvendelse.

TVÆRGÅENDE TEMAER
EIOPA fortsatte sit arbejde inden for bæredygtig finansiering ved at støtte Europa-Kommissionens handlingsplan
for bæredygtig finansiering.
I 2020 offentliggjorde myndigheden sin første detaljerede
vurdering af risici i forbindelse med overgangen knyttet
til klimaændringerne samt et oplæg, der præsenterer en
mulig tilgang til at forbedre samfundets modstandsdygtighed over for systemiske risici ved at udvikle fælles løsninger for modstandsdygtighed.
EIOPA offentliggjorde et debatoplæg om skadesforsikring og prissætning i lys af klimaændringerne som opfølgning på udtalelsen om bæredygtighed i rammerne
af Solvens II; EIOPA bemærkede heri, at den kortsigtede
karakter af de fleste forsikringskontrakter meget ofte bruges som argument for, at skadesforsikringsselskaber ikke
inkluderer klimarelaterede risici.
EIOPA offentliggjorde desuden et debatoplæg om metoden til eventuelt at inkludere klimaændringer i standardformuleringen om naturkatastrofer, og drøftede behovet
for og mulige metoder til at medtage klimaændringer
i justeringen af solvenskapitalkrav med henblik på naturkatastrofer.
Covid-19-pandemien fremskyndede den digitale omstilling af samfundet. EIOPA arbejdede med forskellige
aspekter af digitalisering, cyberrobusthed og digital finansiering. EIOPA opstillede en strategi for tilsynsteknologi
(SupTech) med den målsætning at fremme tilsynsmyndighedernes brug af teknologi. EIOPA har også taget en strategi for cyberforsikring i brug som led i EIOPA’s bredere
mission med at fremme forsvarlige teknologiske fremskridt til gavn for økonomien og borgerne i EU.
EIOPA gennemførte en offentlig høring i løbet af sommeren 2020 for at få et bedre billede af den mulige fragmentering af EU’s værdikæde på forsikringsområdet og
relaterede udfordringer på tilsynsområdet, og EIOPA
offentliggjorde et debatoplæg om værdikæden for (gen)
forsikring og om nye forretningsmodeller, der følger af digitaliseringen.

EFFEKTIV OG VIRKNINGSFULD
OPFYLDELSE AF MANDATET
I 2020 reagerede EIOPA effektivt på covid-19-begrænsningerne på arbejdspladserne og fortsatte styrkelsen af sine
organisatoriske kapaciteter. Gennem sin smidige ressour-
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ceforvaltning kunne EIOPA fremskynde beslutningstagningen i denne periode og derved opfylde sine strategiske
målsætninger i henhold til det årlige arbejdsprogram for
2020 i covid-19-miljøet. Alle EIOPA’s medarbejdere, ledelsesorganer og arbejdsgrupper fortsatte varetagelsen af
deres opgaver gennem fjernarbejde takket være de automatiske arbejdsgange, der allerede var på plads.
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Afdelingen for virksomhedsanliggender
Susanne Rosenbaum
1 AD
1 KA

1 UNE

Gruppen for konsekvensanalyse

6 AD

Gruppen for international
og bæredygtig finansiering

3 AD
1 UNE

Gruppen for pensionspolitik

4 AD
2 SNE

Gruppen for forsikringspolitik

Afdelingen for politik
Justin Wray
1 AD
1 KA

ORGANISATIONSDIAGRAM

Enheden for dataanalyse
og databehandling
Daniel Perez
11 AD
1 KA

Tilsynsenhed 1

Enheden for tilsynsmæssig
konvergens
Giovanni Rago
6 AD
2 AST
2 UNE

6 AD
1 UNE

Enheden for interne modeller

2 AD
3 UNE

Tilsynsenhed 2

6 AD
1 KA
2 UNE

Tilsynsafdelingen
Patrick Hoedjes
1 AD
1 KA

Afdelingen for tilsynsprocedurer
Ana Teresa Moutinho
1 AD
1 KA

Fausto Parente
1 AD
1 AST

Formand
Gabriel Bernardino
1 AD
2 AST

Timothy Shakesby
8 KA
2 UNE

Enheden for tilsyn med
forretningsførelse

4 AD
1 UNE

Gruppen for virksomhedspolitik

Afdelingen for
forbrugerbeskyttelse
Fausto Parente (fungerende)

Regnskab
1 AD

4 AD

Gruppen for undersøgelser og statistik

10 AD
1 UNE

Gruppen for finansiel stabilitet

2 AD
1 UNE

Kriseforebyggelsesgruppen

Afdelingen for risici
og finansiel stabilitet
Dimitris Zafeiris
1 AD
1 AST
1 KA

Administrationsgruppen
1 AD
3 KA

Enheden for finansiering
og administration
Inga Naumane
3 AD
1 AST
5 KA

HR-enheden
Fatima Diago-Villescas
4 AD
1 AST
3 KA
1 UNE

IT-enheden
Philip Kitzmantel
4 AD
5 AST
2 KA
1 UNE

Herunder hører afdelingerne for sikkerhed,
intern kontrol og planlægning,
Rapportering, dokument styring

Afdelingen for virksomhedsstøtte
Danny Janssen
3 AD
1 AST
2 KA
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SÅDAN KONTAKTER DU EU
Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på:
https://europa.eu/european-union/contact_da
Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:
— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)
— på følgende nummer: +32 22999696 eller
— pr. e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_da

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU
Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet:
https://europa.eu/european-union/index_da
EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://op.europa.eu/da/
publications. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct
eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).
EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EUsprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan
downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.
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