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A ASTA ARUANDE KOKKUVÕTE

PETER BRAUMÜLLER

EESISTUJA ASETÄITJA EESSÕNA

Mul on hea meel tutvustada EIOPA 2020. aasta tegevusaruannet.
Aastat iseloomustas COVID-19 pandeemia, millel oli suur mõju EIOPA tööle. Meie tegevus ulatus alates koheste meetmete kehtestamisest, et võimaldada sektoril keskenduda
talitluspidevusele ning kohustustele kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute ees, kuni
tarbijatele vahetult teabe pakkumiseni selle kohta, mida nad peaksid oma kindlustusandjalt ootama.
Pandeemia tõstis esile tarbijakaitseküsimuste tähtsuse. See jääb EIOPA jaoks esmatähtsaks ning aasta jooksul esitasime aruande, milles selgitatakse toodete järelevalve ja juhtimise nõudeid COVID-19 pandeemia ajal. Hiljem määratlesime oma lähenemisviisi toodete järelevalve ja juhtimise kontrollile. See on vaid üks aspekt tööst, mida tegime tarbijate
kaitse tagamiseks kogu aasta vältel.
Järelevalve seisukohast tundub, et sektorite stabiilsuse tagamiseks loodud õigusraamistikud on kogu pandeemia ajal toiminud üldjoontes nõuetekohaselt. Solventsus II-ga loodud riskipõhised kapitalipuhvrid aitasid kindlustusandjatel toime tulla esialgsete tõsiste
turušokkidega, mida COVID-19 kriisi ajal kogeti.
Avaldades aasta lõpus arvamuse Solventsus II kohta, oli meil võimalik koguda teavet
COVID-19 mõju kohta kindlustussektorile. Lõplikus arvamuses kajastus keerukaid aegu
arvesse võttev tasakaalustatud lähenemisviis.
Finantsstabiilsuse puhul keskendusid meie jõupingutused 2020. aastal COVID-19 pandeemia mõju jälgimisele ja leevendamisele. Näited meie töö kohta selles valdkonnas
hõlmasid meie avaldust dividendide jaotamise ja muutuvtasu poliitika kohta COVID-19
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tingimustes, riskinäidikut ning korrapärast finantsstabiilsuse jälgimist ja sellekohast aruandlust.
Tegime edusamme pensionide valdkonnas, eelkõige viisime lõpule üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse, samuti jätkasime tööd pensionide näidiku ja pensionide
jälgimise süsteemi valdkonnas. Kõik kolm on olulised pensionierinevuste kõrvaldamisel.
COVID-19 pandeemia kiirendas digitehnoloogia kasutamist tarbijate ja ettevõtjate seas.
Jätkasime tööd selles valdkonnas, kus meie üldeesmärk on võimaldada tarbijal saada kasu
digitaalsest innovatsioonist, kuid ilma tarbijat kahjustamata.
Tegime ka märkimisväärseid edusamme kestliku rahanduse valdkonnas, sealhulgas ELi
taksonoomia väljatöötamise toetamisel, ning mitmesugustes kliimamuutustega seotud
tegevustes.
Tahan tunnustada meie juhatuse liikmete panust EIOPA mandaadi täitmisel 2020. aastal
ning tänada meie institutsioonilist ja laiemat sidusrühmade kogukonda konstruktiivse koostöö eest. Samuti soovin avaldada austust eesistujale Gabriel Bernhardinole, kes juhtis
EIOPA-t läbi selle raske aasta. Tema juhtimisoskused ja strateegiline visioon on kõrgelt
hinnatud.
Tulevikku vaadates ei saa alahinnata kindlustusandjate ja pensionifondide rolli majanduse
taastumisel COVID-19 pandeemiast. Euroopa Liidu taasterahastu kava põhineb rohe- ja
digiüleminekul ning edendab kapitaliturgude liitu ning kõik kolm valdkonda arvestavad
kindlustus- ja pensionisektorite rolliga. Lähiaastatel tugineme seetõttu oma 2020. aasta
saavutustele, tagamaks, et Euroopa kindlustus- ja pensionisektor toetab kestlikku taastumist, mis toob kasu majandusele, ühiskonnale ja inimestele.
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FAUSTO PARENTE

TEGEVDIREKTORI EESSÕNA

Sarnaselt teistele organisatsioonidele pidime 2020. aastal kohandama oma tööviisi, et
võtta arvesse pandeemiaga seotud asjaolusid. Suutsime kiiresti kohaneda tänu oma väljakujunenud töökultuurile, paindlikule suhtumisele ja stabiilsele infotehnoloogia keskkonnale.
Tegime oma põhitegevuses pöörde, et saaksime kiiresti ja pidevalt jälgida riske turul ning
võtta vajalikke meetmeid selleks, et kindlustus- ja tööandjapensionide sektor saaks jätkuvalt tuua kasu kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele.
Sellele vaatamata õnnestus meil jätkuvalt täita oma organisatsioonilisi eesmärke ning
mul on hea meel näha, et oleme saavutanud kõik peamised tulemusnäitajad, omandades
kõrge standardi kõigi meie nelja strateegilise prioriteedi, samuti valdkondadevaheliste
kestliku rahanduse ja digiülemineku teemade puhul.
Kogu aasta jooksul tuginesime oma töötajate valmisolekule töötada keerulistes tingimustes. Kohandasime oma töötajate õppimise ja arendamise internetikeskkonnaga, et saaksime neile pakkuda täiendavat koolitust vastupanuvõime ja üldise arengu soodustamiseks.
Sellega seoses tahan tänada töötajaid nende pühendumuse eest kogu aasta vältel.
EIOPA kasutas 2020. aastal ressursse tõhusalt ja vastutustundlikult. EIOPA 2020. aasta
tegevuseelarve oli 29,4 miljonit eurot ja aasta lõpuks olime täitnud 100 % kulukohustuste
assigneeringutest ja 82,2 % maksete assigneeringutest. EIOPAs kasvas ka töötajate arv,
2020. aasta lõpus oli täidetud 146 ametikohta.
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EIOPA viib oma toiminguid läbi täielikus vastavuses ELi määrustega, tegutsedes avatud ja
läbipaistval viisil. Osana meie aruandekohustusest auditeerivad EIOPAt igal aastal Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Komisjoni siseauditi talitus ja meie enda siseaudiitor. EIOPA
väljendab heameelt koostöö üle kõigi Euroopa institutsioonidega. Amet osales regulaarselt Euroopa Parlamendi kontrollikoosolekutel, sealhulgas novembris 2020 toimunud
kuulamisel Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni ees.
Nagu varasematelgi aastatel, oli meil kasulik ja tihe koostöö riiklike pädevate asutuste
kolleegidega ning viljakas suhtlus meie juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmetega.
Oma tegevuse teadlikuma aluse jaoks otsisime jätkuvalt teavet mitmesugustelt sidusrühmadelt, eelkõige oma sidusrühmakogude ning konsultatsioonide ja ürituste kaudu.
Samuti tahan tunnustada Gabriel Bernhardinot mitte üksnes tema juhtimistegevuse eest
2020. aastal, vaid ka selle eest, et oma kahe ametiaja jooksul eesistujana pühendus ta
EIOPA arendamisele tunnustatud ja hästi toimivaks Euroopa järelevalveasutuseks.
Organisatsioonina oleme jätkuvalt pühendunud säästvale tegutsemisele ja taas kord oleme lisanud selle aasta aruandesse keskkonnaaruande.
Tulevikku vaadates jätkame oma töö ja tööviiside kohandamist uue normaalsusega, kuna
keskendume jätkuvalt selle tagamisele, et kindlustus- ja pensionisektor saaks täita oma
rolli Euroopa kestlikus taastumises.
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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE

COVID-19 on olnud ülemaailmselt üks sajandi häirivamaid sündmusi ning selle mõju on olnud kaugeleulatuv,
mõjutades nii leibkondi kui ka majandust kogu maailmas.
Pärast COVID-19 pandeemia puhkemist 2020. aastal keskenduti EIOPA tegevuses järelevalveasutuste tegevuse
kooskõlastamisele, et tagada ühtne ja järjepidev järelevalvekäsitus kõigis liikmesriikides. EIOPA tegevus keskendus
algusest peale talitluspidevuse tagamisele kriisi varases
staadiumis, tagades nii kindlustus- kui ka pensionisektori
stabiilsuse ning tarbijatele avalduva mõju leevendamise.
Sel eesmärgil avaldas EIOPA suurema ebakindluse perioodil teavet riskivaba intressimäära ja omakapitali nõude peatamise kohta esialgu kord nädalas, seejärel kord
kahe nädala tagant. Lisaks avaldas EIOPA tarbijateatmiku
kindlustuskatte kohta COVID-19 puhangu ajal, aruanded
edasikindlustusel põhinevate skeemide tunnustamise
kohta Solventsus II raames ning Solventsus II aruandluse
COVID-19 kontekstis. Lisaks avaldas EIOPA aruanded COVID-19 mõju leevandamise kohta tööandjapensionidele
ja kindlustussektorile, milles käsitletakse talitluspidevuse
ning maksevõime ja kapitalipositsiooniga seotud küsimusi.
Kooskõlas oma kohustusega jälgida ja hinnata turusuundumusi, viis EIOPA läbi mitu sihipärast hindamist, et toetada oma arusaamist ja otsuste tegemist, arvestades
märkimisväärset mõju, mida COVID-19 kriis võib avaldada
finantsturgudele ja reaalmajandusele. Lisaks hindas EIOPA hoolikalt olukorda ja selle mõju seoses oma kriisiennetuse ja -ohje raamistikuga.
EIOPA juhtis oma tööd vilkalt ja jätkas jõupingutusi enda
mandaadi täitmiseks.

ÄRITEGEVUSE JÄRELEVALVE JA
REGULEERIMISE EDENDAMINE
EIOPA on oma määrusega volitatud võtma juhtrolli läbipaistvuse, lihtsuse ja õigluse edendamisel kogu siseturul.
EIOPA jätkas keskendumist valdkondadele, kus saaks
veelgi edendada usaldusväärsemat õigusraamistikku ja
suurendada tarbijate teadlikkust, ning ootas eesseisvaid
komisjoni kavandatud põhjalikke õigusaktide läbivaatamisi seoses kindlustustoodete turustamise direktiivi ning

kombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoodete määrusega.
EIOPA käivitas 2020. aastal ka mitu konkreetset algatust,
et suurendada tarbijate teadlikkust ja arusaamist kindlustus- ja pensionisektoris: andis välja Brexiti tarbijateatmiku
ning töötas välja interaktiivse veebilehe finantshariduse
kohta.
EIOPA jätkas 2020. aastal põhjaliku riskipõhise ja ennetava raamistiku rakendamist äritegevuse järelevalveks,
kasutades EIOPA finantstoodetesse sekkumise volitusi,
mitmesuguseid järelevalve- ja kontrollivahendeid, sealhulgas jätkuvat tarbimissuundumuste ja turujärelevalve
alast tööd, ning külastusi liikmesriikide pädevatesse asutustesse.

KVALITEETSE USALDATAVUSNÕUETE
TÄITMISE JÄRELEVALVE SUUNAS LIIKUMISE
JUHTIMINE
EIOPA tegevuses on kesksel kohal Euroopa ühise järelevalvekäsituse saavutamine.
EIOPA esitas oma arvamuse Euroopa Komisjonile
2020. aasta detsembris, võttes arvesse seda, kui oluline
on hinnata praeguse COVID-19 olukorra mõju Solventsus II läbivaatamisele. Lisaks avaldas EIOPA Solventsus II
interaktiivse I reeglistiku, mis on kasutajasõbralik dokumenteerimisvahend internetis.
EIOPA jätkas aasta jooksul kontrollitegevust, osaledes
aktiivselt piiriülestes kolleegiumides, ning lõi täiendavad
piiriülesed koostööplatvormid, et muuta liikmesriikide
konkurentsiasutuste koostöö konkreetsete piiriüleste juhtumite puhul tihedamaks ja kiiremaks, võimaldades piiriülese äritegevuse riske kiiremini tuvastada ja hinnata. EIOPA tegutses 2020. aasta lõpuks kuuel platvormil, millesse
oli kaasatud 21 riiklikku järelevalveasutust.
Rahvusvahelisel tasandil aitas EIOPA kaasa kindlustuskapitali standardi ja süsteemsete riskide tervikliku raamistiku väljatöötamisele ning Euroopa Komisjoni hinnangule
selle kohta, kas Ühendkuningriigi kindlustusraamistik on
Solventsus II-ga samaväärne. EIOPA esitas ka teabenõu-
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deid ja soovitusi valmisoleku kohta vähendada Brexiti
mõju ELi kindlustusvõtjatele.
EIOPA lõpetas 2020. aastal vastastikuse eksperdihinnangu järelevalvetavade ja proportsionaalsuse kasutamise
tulemuste kohta seoses regulaarse järelevalvearuandega.
Samuti tegi ta vastastikuse eksperdihinnangu tegevusloa
andmist, teavitamist ja järelevalvet hõlmava pideva teabevahetuse sätete kohta, mis sisalduvad EIOPA otsuses
kindlustusjärelevalveasutuste koostöö kohta.
Viimaks tegi EIOPA tööd selle nimel, et tagada üleeuroopalise personaalse pensionitoote nõuetekohane ettevalmistamine ja rakendamine, töötades välja üleeuroopalise
personaalse pensionitoote põhiteabedokumendi ja üleeuroopalise personaalse pensionitoote hüvitise teatise.

KINDLUSTUS- JA
TÖÖANDJAPENSIONISEKTORI
FINANTSSTABIILSUSE TUGEVDAMINE
EIOPA viis 2020. aastal kooskõlas oma kohustusega jälgida ja hinnata turusuundumusi läbi mitu sihipärast hindamist, et toetada oma arusaamist ja otsuste tegemist,
arvestades märkimisväärset mõju, mida COVID-19 kriis
võib avaldada finantsturgudele ja reaalmajandusele. Lisaks hindas EIOPA hoolikalt olukorda ja selle mõju seoses
oma kriisiennetuse ja -ohje raamistikuga.
EIOPA avaldas järelevalvearuande ülimadalate/negatiivsete intressimäärade keskkonna mõju kohta, rõhutades
märkimisväärset mõju ELi kindlustussektorile vara jaotuse, reinvesteerimise riski, kasumlikkuse ja maksevõime
tähenduses.
EIOPA avaldas 2020. aasta juunis teise aruteludokumendi
kindlustuse stressitestimise metodoloogiliste põhimõtete kohta avalikuks konsultatsiooniks, et veelgi rikastada
stressitesti töövahendeid täiendavate elementidega, mida
saaks tulevikus kasutada.

VALDKONDADEVAHELISED TEEMAD
EIOPA jätkas tööd kestliku rahanduse valdkonnas, toetades Euroopa Komisjoni kestliku rahanduse tegevuskava.
EIOPA avaldas 2020. aastal oma esimese üksikasjaliku hinnangu kliimamuutustega seotud üleminekuriskide kohta
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ning samuti aruteludokumendi, milles esitatakse võimalik
lähenemisviis ühiskonna vastupanuvõime parandamiseks
süsteemse iseloomuga riskide suhtes, töötades välja ühised vastupanuvõime lahendused.
EIOPA avaldas aruteludokumendi kahjukindlustuse ja hinnakujunduse kohta kliimamuutuste taustal, mis on ühtlasi
jätk arvamusele jätkusuutlikkuse kohta Solventsus II raames, milles EIOPA märkis, et kahjukindlustusandjate väga
levinud argument kliimamuutustega seotud riskide lisamata jätmisel on enamiku lepingute pakutava kindlustuse
lühiajaline olemus.
EIOPA avaldas ka aruteludokumendi, milles käsitletakse
metoodikat kliimamuutuste võimaliku lisamise kohta loodusõnnetuse standardvalemisse ning arutatakse vajadust
ja võimalikke metoodikaid kliimamuutuste lisamiseks loodusõnnetuse solventsuskapitalinõude kalibreerimisse.
COVID-19 pandeemia kiirendas ühiskonna digiüleminekut. EIOPA tegi tööd digiülemineku, kübervastupidavusvõime ja digirahanduse eri aspektidega. EIOPA määratles
järelevalvetehnoloogia strateegia, mille eesmärk on
edendada tehnoloogia kasutamist järelevalveasutustes.
Samuti võttis EIOPA vastu kübervaldkonna kindlustuse
strateegia, mis on osa EIOPA laiemast missioonist edendada usaldusväärset tehnoloogilist arengut Euroopa Liidu
majanduse ja selle kodanike hüvanguks.
EIOPA korraldas 2020. aasta suvel avaliku konsultatsiooni, et saada parem ülevaade Euroopa Liidu kindlustuse
väärtusahela võimalikust killustatusest ja sellega seotud
järelevalveprobleemidest, ning avaldas aruteludokumendi
(edasi)kindlustuse väärtusahela ja digiüleminekust tulenevate uute ärimudelite kohta.

MANDAADI TÕHUS JA TULEMUSLIK
TÄITMINE
EIOPA reageeris 2020. aastal tõhusalt COVID-19 piirangutele töökohal ja jätkas oma organisatsioonilise suutlikkuse tugevdamist. Oma ressursside kiire haldamine
võimaldas praegusel ajal kiirendada otsuste tegemist, mis
andis EIOPA-le võimaluse täita COVID-19 tingimustes
oma 2020. aasta tööprogrammis sätestatud strateegilised eesmärgid. Kõik EIOPA töötajad ning juhtorganid ja
töörühmad jätkasid kaugtööd, saades kasu juba olemasolevatest automaatsetest töövoogudest.

Organisatsioonisuhete osakond
Susanne Rosenbaum
1 AD
1 CA

1 SNE

Mõjuhindamise rühm

6 AD

Rahvusvahelise ja kestliku
rahanduse rühm

3 AD
1 SNE

Pensionipoliitika rühm

4 AD
2 SNE

Pensionipoliitika rühm

Poliitikaosakond
Justin Wray
1 AD
1 CA

ORGANISATSIOONISKEEM

Andmeanalüüsi ja protsesside
rühm
Daniel Perez
11 AD
1 CA

1. kontrollitalitus

Järelevalvelise ühtsuse rühm
Giovanni Rago
6 AD
2 AST
2 SNE

6 AD
1 SNE

Sisemudelite rühm

2 AD
3 SNE

2. kontrollitalitus

6 AD
1 CA
2 SNE

Kontrolliosakond
Patrick Hoedjes
1 AD
1 CA

Järelevalvemenetluste osakond
Ana Teresa Moutinho
1 AD
1 CA

Fausto Parente
1 AD
1 AST

Eesistuja
Gabriel Bernardino
1 AD
2 AST

Timothy Shakesby
8 TA
2 SNE

Äritegevuse kontrolli rühm

4 AD
1 SNE

Äritegevuse poliitika rühm

Tarbijakaitse osakond
Fausto Parente (ajutiselt)

Raamatupidamine
1 AD

4 AD

Uuringute ja statistika rühm

10 AD
1 SNE

Finantsstabiilsuse rühm

2 AD
1 SNE

Kriisiennetuse rühm

Riskide ja finantsstabiilsuse
osakond
Dimitris Zafeiris
1 AD
1 AST
1 CA

Üldteenuste rühm
1 AD
3 CA

Finants- ja hanketalitus
Teenuste talitus
Inga Naumane
3 AD
1 AST
5 CA

Personalitalitus
Fatima Diago-Villescas
4 AD
1 AST
3 CA
1 SNE

IT-talitus
Philip Kitzmantel
4 AD
5 AST
2 CA
1 SNE

Sh turvalisus, sisekontroll, planeerimine,
aruandlus, dokumendi- haldus

Üldtoe osakond
Danny Janssen
3 AD
1 AST
2 CA
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VÕTA ÜHENDUST ELIGA
Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate:
https://europa.eu/european-union/contact_et
Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust
võtta:
— helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
— helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
— e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE
Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil:
https://europa.eu/european-union/index_et
ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil:
https://op.europa.eu/et/publications
Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku
teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).
ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1952. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis
ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele.
Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.
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