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SÚHRN VÝROČNEJ SPRÁVY

PETER BRAUMÜLLER

PREDSLOV PODPREDSEDU

S potešením predstavujem túto správu o aktivitách orgánu EIOPA za rok 2020.
Tomuto roku dominovala pandémia COVID-19 s veľkým dopadom na prácu úradu. Naše
kroky siahali od zavedenia okamžitých opatrení, ktoré umožnili sektoru zamerať sa na
vlastnú kontinuitu podnikania a povinnosti voči poistencom a príjemcom poistného plnenia, až po poskytovanie informácií priamo spotrebiteľom o tom, čo by mali očakávať
od svojej poisťovne.
Pandémia zdôraznila dôležitosť otázok ochrany spotrebiteľa. Toto zostáva prioritou orgánu EIOPA a v priebehu roka sme vydali vyhlásenie, ktoré objasňuje očakávania orgánov
dohľadu týkajúce sa dohľadu nad produktmi a požiadaviek na správu a riadenie v kontexte COVID-19. Neskôr sme definovali náš prístup k dozoru nad produktovým dohľadom
a riadením. Toto je len jeden aspekt práce, ktorú sme vykonali na zabezpečenie ochrany
spotrebiteľov počas celého roka.
Z hľadiska perspektívy dohľadu sa celkovo zdá, že regulačné rámce vytvorené na zabezpečenie stability sektorov počas pandémie fungovali tak, ako sa to vyžadovalo. Kapitálové rezervy založené na riziku vybudované podľa smernice Solventnosť II pomohli
poisťovateľom vydržať počiatočné vážne trhové otrasy, ktoré prekonávali počas krízy
COVID-19.
Pri publikovaní nášho stanoviska k smernici Solventnosť II na konci roka sa nám podarilo
zozbierať informácie o vplyve pandémie COVID-19 na poisťovníctvo a konečné stanovisko odrážalo vyvážený prístup zohľadňujúci náročné časy.
Z hľadiska finančnej stability sa v roku 2020 naše úsilie sústredilo na monitorovanie
a zmierňovanie účinkov pandémie COVID-19. Príklady našej práce v tejto oblasti zahŕňali
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naše vyhlásenie o rozdeľovaní dividend a politikách variabilného odmeňovania v kontexte pandémie COVID-19, náš prehľad rizík a pravidelné monitorovanie a podávanie správ
o finančnej stabilite.
Dosiahli sme pokrok v oblasti dôchodkov, a to najmä finalizáciou nariadenia pre celoeurópsky dôchodkový produkt (PEPP), ako aj pokračovaním našej práce v oblasti informačného panela dôchodkov a systému sledovania dôchodkov. Všetky tri oblasti budú
dôležité pri odstraňovaní rozdielov v dôchodkoch.
Pandémia COVID-19 urýchlila používanie digitálnych technológií spotrebiteľmi a podnikmi. Pokračovali sme v rozširovaní našej práce v tejto oblasti, kde je naším hlavným cieľom
umožniť spotrebiteľom využívať výhody digitálnych inovácií, ale bez ujmy.
Značný pokrok sme dosiahli aj v oblasti udržateľného financovania vrátane podpory rozvoja taxonómie EÚ a celého radu aktivít v oblasti zmeny klímy.
Chcel by som oceniť prínos členov našej správnej rady, ktorí nám pomohli naplniť náš
mandát v roku 2020, a poďakovať našej inštitucionálnej a širšej komunite zainteresovaných strán za konštruktívnu spoluprácu. Chcel by som tiež vyjadriť uznanie predsedovi
Gabrielovi Bernardinovi, ktorý viedol orgán EIOPA v tomto ťažkom roku. Oceňujeme
jeho riadiacu prácu a strategickú víziu.
Pri pohľade do budúcnosti nemožno podceňovať úlohu poisťovní a dôchodkových fondov pri ekonomickom oživení po pandémii COVID-19. Plán obnovy Európskej únie NextGenerationEU je založený na ekologických a digitálnych transformáciách a podpore
únie kapitálových trhov a všetky tri idú ruka v ruke s úlohou sektora poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia. V nadchádzajúcich rokoch budeme preto stavať na našich
úspechoch v roku 2020, aby sme zabezpečili, že sektory poisťovníctva a dôchodkového
zabezpečenia v Európe budú podporovať udržateľnú obnovu, ktorá bude prínosom pre
hospodárstvo, spoločnosť a ľudí.
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FAUSTO PARENTE

PREDSLOV VÝKONNÉHO
RIADITEĽA

Ako každá organizácia aj my sme v roku 2020 museli upraviť spôsob práce, aby sme
zohľadnili okolnosti pandémie. Vďaka našej dobre vybudovanej pracovnej kultúre, flexibilnému prístupu a stabilnému prostrediu informačných technológií sme sa dokázali
rýchlo adaptovať.
Našu hlavnú činnosť sme nasmerovali tak, aby sme mohli rýchlo a nepretržite monitorovať riziká na trhu a podniknúť potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby sektory
poistenia a zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia mohli aj naďalej poskytovať
peňažné dávky pre svojich poistencov a prijímateľov.
Napriek tomu sa nám stále darilo plniť naše organizačné ciele a som rád, že sme dosiahli
všetky kľúčové ukazovatele výkonnosti, pričom sme dodržiavali vysoký štandard v rámci
všetkých štyroch strategických priorít, ako aj našich prierezových tém udržateľnosti financovania a digitalizácie.
Počas celého roka sme sa spoliehali na pripravenosť našich zamestnancov pracovať v náročných podmienkach. Naše vzdelávanie a rozvoj sme prispôsobili online prostrediu, aby
sme našim zamestnancom mohli poskytnúť ďalšie školenia na podporu odolnosti a celkového rozvoja. V tejto súvislosti by som sa rád poďakoval zamestnancom za celoročné
nasadenie.
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V roku 2020 orgán pristúpil na účinné a zodpovedné využívanie zdrojov. Prevádzkový
rozpočet orgánu v roku 2020 predstavoval 29,4 milióna EUR a do konca roka sme využili
100 % viazaných rozpočtových prostriedkov a 82,2 % platobných rozpočtových prostriedkov. Orgán rástol aj v oblasti ľudských zdrojov, ku koncu roka 2020 bolo obsadených 146
pracovných miest.
Orgán EIOPA vykonáva svoje činnosti v úplnom súlade s právnymi predpismi EÚ, pričom
pracuje otvorene a transparentne. V rámci našej povinnosti zodpovedať sa, Európsky
dvor audítorov, Útvar pre vnútorný audit Európskej komisie a náš vlastný interný audítor
každý rok vykonávajú audit našej činnosti. Orgán EIOPA víta spoluprácu so všetkými
európskymi inštitúciami a pravidelne sa zúčastňoval na kontrolných zasadnutiach v Európskom parlamente vrátane vypočutia pred Výborom Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci v októbri 2020.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sme čerpali z úzkej spolupráce s protistranami
v príslušných vnútroštátnych orgánoch a z plodného vzťahu s členom našej správnej rady
a dozornej rady.
Takisto sme pokračovali v získavaní podnetov od širokej škály zainteresovaných strán
s cieľom informovať o našej práci, a to najmä prostredníctvom našich skupín zainteresovaných strán, ako aj na základe konzultácií a podujatí.
Chcel by som tiež oceniť prínos Gabriela Bernardina, a to nielen za jeho riadiacu prácu
v roku 2020, ale aj za jeho odhodlanie rozvíjať orgán EIOPA počas dvoch mandátov ako
predsedu na uznávaný a dobre fungujúci európsky orgán dohľadu.
Ako organizácia sme naďalej odhodlaní fungovať trvalo udržateľným spôsobom a do tohtoročnej správy sme opäť zahrnuli environmentálne vyhlásenie.
Pri pohľade do budúcnosti budeme pokračovať v prispôsobovaní našej práce a spôsobov
práce novému normálu a naďalej sa sústreďujeme na zabezpečenie toho, aby sektory
poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia mohli zohrávať svoju úlohu pri udržateľnej
obnove Európy.
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ZHRNUTIE

COVID-19 je jednou z celosvetovo najničivejších udalostí
storočia a jej dopad bol ďalekosiahly s dôsledkami pre domácnosti a ekonomiky na celom svete. V roku 2020 po
vypuknutí pandémie COVID-19 sa činnosti orgánu EIOPA
zamerali na koordináciu činností dohľadu s cieľom zabezpečiť spoločný a konzistentný prístup k dohľadu vo všetkých členských štátoch. Opatrenia orgánu EIOPA sa od
začiatku sústreďovali na zabezpečenie kontinuity činnosti
v počiatočných štádiách krízy, zabezpečenie stability sektora poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia a na
zmiernenie dopadu na spotrebiteľov.
Na tento účel orgán EIOPA v období vyššej neistoty uverejňoval informácie o bezrizikovej úrokovej sadzbe a tlmiči pre akciové riziko najskôr každý týždeň a potom raz za
dva týždne. Okrem toho orgán EIOPA zverejnil spotrebiteľskú príručku o poistnom krytí počas vypuknutia ochorenia COVID-19, vyhlásenia o uznaní schém smernice
Solventnosť II na základe zaistenia a vykazovaní dohľadu
podľa smernice Solventnosť II v súvislosti s pandémiou
COVID-19. Orgán EIOPA okrem toho zverejnil vyhlásenia o zmierňovaní vplyvu pandémie COVID-19 na sektor
zamestnaneckých dôchodkov a poisťovníctva, ktoré sa
týkajú otázok súvisiacich s kontinuitou podnikania a solventnosťou a kapitálovou pozíciou.
V súlade so svojou zodpovednosťou monitorovať a posudzovať vývoj na trhu orgán EIOPA vykonal niekoľko
cielených hodnotení na podporu svojich poznatkov a rozhodovania v súvislosti s významným vplyvom, ktorý kríza
COVID-19 bude mať na finančné trhy a reálnu ekonomiku. Okrem toho orgán EIOPA dôkladne posúdil situáciu
a jej vplyv v kontexte svojho rámca predchádzania krízam
a krízového riadenia.
Orgán EIOPA riadil svoju prácu agilným spôsobom a pokračoval vo svojom úsilí vykonávať svoj mandát.

POSILŇOVANIE DOHĽADU NAD
VÝKONOM PODNIKANIA A JEHO
REGULÁCIOU
Orgán EIOPA je prostredníctvom svojho nariadenia poverený prevziať vedúcu úlohu pri presadzovaní transparentnosti, jednoduchosti a spravodlivosti na celom vnútornom trhu.

Orgán EIOPA sa naďalej sústreďoval na oblasti, v ktorých
by sa mohol ďalej presadzovať spoľahlivejší regulačný
rámec a zvýšiť informovanosť spotrebiteľov v očakávaní
nadchádzajúcich komplexných legislatívnych revízií, ktoré
Komisia plánuje v súvislosti so smernicou o poskytovaní
poistenia (IDD) a nariadením týkajúcim sa retailových investičných produktov a produktov založených na poistení
(PRIIP).
Orgán EIOPA sa v roku 2020 zameral aj na viacero konkrétnych iniciatív na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov a ich poznatkov v sektore poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia, pričom vydal spotrebiteľskú príručku
pre brexit a vytvoril interaktívnu webovú stránku pre finančné vzdelávanie.
V roku 2020 orgán EIOPA pokračoval v implementácii
komplexného rizikového a preventívneho rámca pre dohľad nad výkonom podnikania prostredníctvom využívania intervenčných právomocí orgánu EIOPA v súvislosti
s produktom, radu nástrojov dohľadu a dozoru vrátane
pokračujúceho monitorovania spotrebiteľských trendov
a trhu a návštev príslušných vnútroštátnych orgánov
(NCA).

KONVERGENCIA SMEROM
K OBOZRETNÉMU DOHĽADU S VYSOKOU
KVALITOU
Ústredným prvkom práce orgánu EIOPA je dosiahnutie
spoločného európskeho prístupu k dohľadu.
Orgán EIOPA v decembri 2020 poskytol stanovisko Európskej komisii, pričom zohľadnil dôležitosť posúdenia
vplyvu súčasnej situácie COVID-19 na preskúmanie smernice Solventnosť II. Okrem toho orgán EIOPA zverejnil interaktívny Súbor pravidiel I smernice Solventnosť II, ľahko
použiteľný online nástroj na potrebu dokumentácie.
V priebehu roka orgán EIOPA pokračoval vo svojich činnostiach dohľadu s aktívnou účasťou na cezhraničných
kolégiách a vytvoril ďalšie platformy cezhraničnej spolupráce s cieľom posilniť silnejšiu a včasnejšiu spoluprácu
medzi vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
v konkrétnych cezhraničných prípadoch, čo umožňuje
rýchlejšiu identifikáciu a hodnotenie rizík v cezhraničnom
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obchode. Do konca roka 2020 bol orgán EIOPA aktívny
v 6 platformách so zapojením 21 vnútroštátnych dozorných orgánoch.
Na medzinárodnom poli orgán EIOPA prispel k rozvoju kapitálových štandardov v oblasti poisťovníctva (ICS)
a holistického rámca pre systémové riziká, ako aj k posúdeniu Európskej komisie, či je poistný rámec Spojeného
kráľovstva rovnocenný so smernicou Solventnosť II. Orgán EIOPA tiež vybavil žiadosti o informácie a odporúčania o pripravenosti znížiť vplyv brexitu na poistencov EÚ.
V roku 2020 orgán EIOPA ukončil recenzné hodnotenie
postupov dohľadu a výsledkov o využívaní proporcionality v súvislosti s pravidelnou správou o dohľade a vykonal
recenzné hodnotenie výmeny informácií týkajúcich sa
autorizácie, notifikácie a dohľadu na priebežnom základe,
ktoré sú zahrnuté v rozhodnutí orgánu EIOPA o spolupráci orgánov dohľadu nad poisťovníctvom.
Napokon orgán EIOPA pokračoval v práci na zabezpečení dôkladnej prípravy a implementácie celoeurópskeho
osobného dôchodkového produktu vypracovaním dokumentu s kľúčovými informáciami (KID) celoeurópskeho
osobného dôchodkového produktu (PEPP) a výkazu dávok PEPP.

POSILNENIE FINANČNEJ
STABILITY SEKTOROV POISTENIA
A DÔCHODKOVÉHO POISTENIA
ZAMESTNANCOV
V roku 2020 v súlade so svojou zodpovednosťou monitorovať a posudzovať vývoj na trhu orgán EIOPA vykonal
niekoľko cielených hodnotení na podporu svojich poznatkov a rozhodovania v súvislosti s významným vplyvom,
ktorý by mala kríza COVID-19 na finančné trhy a reálnu
ekonomiku. Okrem toho orgán EIOPA dôkladne posúdil
situáciu a jej vplyv v kontexte svojho rámca predchádzania krízam a krízového riadenia.
Orgán EIOPA zverejnil vyhlásenie o dohľade o vplyve
prostredia ultranízkych/negatívnych úrokových sadzieb,
v ktorom zdôraznil významný vplyv na sektor poisťovníctva v EÚ pokiaľ ide o alokáciu aktív, riziko reinvestície,
ziskovosť a solventnosť.
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V júni 2020 orgán EIOPA zverejnil na verejnú konzultáciu
druhý diskusný dokument o metodických princípoch záťažového testovania v poisťovníctve s cieľom ďalej obohatiť
súbor nástrojov záťažového testovania o ďalšie prvky, ktoré sa môžu potenciálne použiť v budúcnosti.

PRIEREZOVÉ TÉMY
Orgán EIOPA pokračoval v práci v oblasti udržateľného
financovania podporou akčného plánu Európskej komisie
pre udržateľné financovanie.
V roku 2020 orgán zverejnil prvé podrobné hodnotenie
rizík spojených so zmenou klímy, ako aj dokument o problémoch, ktorý predstavuje možný prístup na zlepšenie
odolnosti spoločnosti voči rizikám systémovej povahy
prostredníctvom vývoja riešení spoločnej odolnosti.
Orgán EIOPA uverejnil diskusný dokument o upisovaní
a oceňovaní neživotného poistenia vo svetle klimatických
zmien ako prácu nadväzujúcu na stanovisko o udržateľnosti v rámci smernice Solventnosť II, kde orgán EIOPA
upozornil, že veľmi častým argumentom pre poisťovne
s neživotným poistením na nezahrnutie rizík súvisiacich
so zmenou klímy je krátkodobý charakter poistenia vo
väčšine zmlúv.
Orgán EIOPA zverejnil aj diskusný dokument o metodológii potenciálneho zahrnutia zmeny klímy do štandardného vzorca pre prírodné katastrofy, v ktorom sa diskutuje
o potrebe, ako aj o možných metodikách na zahrnutie
zmeny klímy do kalibrácie SCR pre prírodné katastrofy.
Pandémia Covid-19 urýchlila digitálnu transformáciu spoločnosti. Orgán EIOPA vykonal práce v rôznych aspektoch
digitalizácie, kybernetickej odolnosti a digitálnych financií.
Orgán EIOPA definoval stratégiu pre technológiu dohľadu (Suptech) s cieľom podporiť používanie technológie
orgánmi dohľadu. Orgán EIOPA prijal aj stratégiu kybernetického upisovania ako súčasť širšieho poslania orgánu
EIOPA podporovať zdravý technologický pokrok v prospech hospodárstva Európskej únie a jej občanov.
Orgán EIOPA uskutočnil v lete 2020 verejnú konzultáciu
s cieľom získať lepší obraz o možnej fragmentácii hodnotového reťazca poistenia v Európskej únii a o súvisiacich
výzvach v oblasti dohľadu a zverejnil diskusný dokument
o hodnotovom reťazci poistenia (zaistenia) a nových obchodných modeloch vyplývajúcich z digitalizácie.

SÚHRN VÝROČNEJ SPRÁVY

ÚČINNÉ A EFEKTÍVNE PLNENIE MANDÁTU
V roku 2020 orgán EIOPA účinne zareagoval na obmedzenia na pracoviskách spôsobené pandémiou COVID-19
a pokračoval v posilňovaní svojich organizačných schopností. Agilné riadenie zdrojov umožnilo v týchto časoch

zrýchlené rozhodovanie, a umožnilo tak orgánu EIOPA
splniť strategické ciele stanovené v ročnom pracovnom
programe na rok 2020 v prostredí pandémie COVID-19.
Všetci zamestnanci a riadiace orgány a pracovné skupiny
orgánu EIOPA pokračovali v práci na diaľku, pričom využívali už zavedené automatické pracovné postupy.
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Oddelenie firemných záležitostí
Susanne Rosenbaum
1 AD
1 CA

1 VNE

Tím pre hodnotenie vplyvu

6 AD

Tím medzinárodného
a udržateľného financovania

3 AD
1 VNE

Tím pre dôchodkovú politiku

4 AD
2 VNE

Jednotka poistných zmlúv

Oddelenie poistných zmlúv
Justin Wray
1 AD
1 CA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Jednotka analýzy
a spracovania údajov
Daniel Perez
11 AD
1 CA

Oddelenie dohľadu 1

Jednotka dohľadu
nad konvergenciou
Giovanni Rago
6 AD
2 AST
2 VNE

6 AD
1 VNE

Jednotka pre vnútorné modely

2 AD
3 VNE

Oddelenie dohľadu 2

6 AD
1 CA
2 VNE

Odbor dohľadu
Patrick Hoedjes
1 AD
1 CA

Oddelenie procesov dohľadu
Ana Teresa Moutinho
1 AD
1 CA

Fausto Parente
1 AD
1 AST

Predseda
Gabriel Bernardino
1 AD
2 AST

Timothy Shakesby
8 TA
2 VNE

Jednotka pre dohľad nad podnikaním

4 AD
1 VNE

Tím zameraný na zásady podnikania

Oddelenie ochrany
spotrebiteľa
Fausto Parente (dočasne)

Účtovníctvo
1 AD

4 AD

Tím pre štúdie a štatistiky

10 AD
1 VNE

Tím pre finančnú stabilitu

2 AD
1 VNE

Tím pre prevenciu krízy

Oddelenie rizík
a finančnej stability
Dimitris Zafeiris
1 AD
1 AST
1 CA

Tím pre vnútorné služby
1 AD
3 CA

Útvar financií
a podnikových služieb
Inga Naumane
3 AD
1 AST
5 CA

Oddelenie ľudských zdrojov
Fatima Diago-Villescas
4 AD
1 AST
3 CA
1 VNE

Oddelenie IT
Philip Kitzmantel
4 AD
5 AST
2 CA
1 VNE

vrátane bezpečnostnej služby, vnútornej
kontroly, plánovania,
výkazníctva, správy dokumentov

Oddelenie firemnej podpory
Danny Janssen
3 AD
1 AST
2 CA
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OBRÁŤTE SA NA EÚ
Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám
nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk
Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:
— prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto
hovory spoplatňovať),
— prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
— e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ
Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke
Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk
Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej
stránke https://op.europa.eu/sk publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných
publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum
(pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).
Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 vo všetkých
úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta
možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.
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