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SAMMANFAT TNING AV ÅRSR APPORT

PETER BRAUMÜLLER

FÖRORD AV VICE ORDFÖRANDEN

Det gläder mig att få presentera denna rapport om Eiopas verksamhet under 2020.
Året präglades av covid-19-pandemin, som fick stora konsekvenser för myndighetens arbete. Våra insatser omfattade allt från att utforma omedelbara åtgärder för att ge sektorn möjlighet att fokusera på sin egen driftskontinuitet och sina skyldigheter gentemot
försäkringstagare och förmånstagare, till att informera konsumenter direkt om vad de
kan förvänta sig av sina försäkringsbolag.
Pandemin visade tydligt vikten av konsumentskydd, vilket fortsättningsvis prioriteras
i Eiopas arbete. Under året publicerade vi ett uttalande med ett förtydligande om tillsynsmyndighetens förväntningar på produkttillsyns- och styrningskrav i samband med
covid-19. Efter detta definierade vi vår syn på kontrollen av produkttillsyn och styrning.
Detta är bara en aspekt av vårt arbete för att skydda konsumenterna under året.
Ur ett tillsynsperspektiv verkar de regelverk som skapats för att säkerställa sektorernas
stabilitet allmänt ha fungerat som önskat under pandemin. De riskbaserade kapitalbuffertar som byggdes upp genom Solvens II hjälpte försäkringsgivarna att stå emot de
initiala marknadsstörningar som covid-19-krisen gav upphov till.
När vi offentliggjorde vårt utlåtande om Solvens II vid årets slut kunde vi samla in information om hur covid-19 hade påverkat försäkringsbranschen och vårt slutliga utlåtande
speglade en balanserad bild med hänsyn till de svåra omständigheterna.
Beträffande finansiell stabilitet fokuserade våra insatser 2020 på att övervaka och minska covid-19-pandemins effekter. Exempel på vårt arbete inom detta område är vårt uttalande om utdelning och rörliga ersättningar i samband med covid-19, våra riskindikatorer
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(Risk Dashboard) samt regelbunden tillsyn och rapportering om den finansiella stabiliteten.
Vi har gjort framsteg på pensionsområdet, främst genom slutförandet av bestämmelserna för paneuropeiska privata pensionsprodukter, eller PEPP-produkter, samt fortsatt vårt
arbete för pensionsindikatorer och en spårningstjänst för pensioner. Alla tre kommer att
bli viktiga för att minska pensionsklyftorna.
Covid-19-pandemin ökade konsumenternas och företagens användning av digital teknik.
Vi fortsatte vårt arbete på området, där vårt övergripande mål är att ge konsumenterna
möjlighet att dra nytta av digitala innovationer, men utan att ta skada.
Vi har även gjort stora framsteg inom hållbar ekonomi, bland annat bidragit till utformningen av EU:s taxonomi och en mängd aktiviteter kopplade till klimatförändringar.
Jag vill lyfta fram våra styrelseledamöters insatser för att hjälpa oss att utföra vårt uppdrag 2020 samt tacka våra institutionella och övriga intressenter för deras konstruktiva
samarbete. Jag vill även lovorda vår ordförande Gabriel Bernardino, som har lett Eiopa
genom detta svåra år. Hans ledaregenskaper och strategiska visioner är mycket uppskattade.
Framöver ska försäkringsgivarnas och pensionsfondernas roll i den ekonomiska återhämtningen efter covid-19 inte underskattas. Europeiska unionens återhämtningsplan
Next Generation EU bygger på gröna omställningar och digitalisering samt utveckling
av en kapitalmarknadsunion. Alla tre går hand i hand med försäkrings- och pensionssektorernas roller. Under kommande år kommer vi därför att bygga vidare på vårt arbete
från 2020 för att säkerställa att Europas försäkrings- och pensionssektorer bidrar till en
hållbar återhämtning som kommer ekonomi, samhälle och människor tillgodo.
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FAUSTO PARENTE

FÖRORD AV VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖREN

Vi blev som alla andra organisationer tvungna att anpassa våra arbetssätt under 2020
för att ta hänsyn till pandemirelaterade omständigheter. Tack vare vår väletablerade arbetskultur, flexibla inställning och stabila it-miljö kunde vi anpassa oss snabbt.
Vi förändrade vår kärnverksamhet så att vi snabbt och kontinuerligt kunde övervaka
marknadsriskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att försäkrings- och
tjänstepensionssektorerna kunde fortsätta ge förmåner till försäkringstagare och förmånstagare.
Trots detta lyckades vi även leverera med avseende på organisationens mål. Jag är nöjd
med att vi har nått alla våra nyckeltal och levererat en hög standard inom alla fyra strategiska prioritetsområden liksom våra tvärgående teman med hållbar ekonomi och digitalisering.
Under året förlitade vi oss på personalens beredskap att jobba under svåra omständigheter. Vi anpassade undervisning och utveckling till onlinemiljön så att vi kunde erbjuda
personalen ytterligare utbildning för att bidra till deras resiliens och övergripande utveckling. Jag vill i detta hänseende tacka personalen för deras engagemang under året.
Under 2020 utnyttjade myndigheten sina resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
Myndighetens driftsbudget för 2020 var 29,4 miljoner euro och vid årets slut hade Eio-
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pa uppnått en genomförandegrad för åtagandebemyndiganden på 100 procent och på
82,2 procent för betalningsbemyndiganden. Myndigheten utvidgades även på personalsidan och hade 146 anställda vid slutet av 2020.
Eiopa genomför sin verksamhet i full överensstämmelse med EU:s bestämmelser och
arbetar öppet och transparent. Som en del av vår redovisningsskyldighet är vi föremål för
årliga revisioner av Europeiska revisionsrätten, kommissionens tjänst för internrevision
och vår egen internrevisor. Eiopa välkomnar samarbete med alla EU-institutioner och
deltog regelbundet i granskningsmöten vid Europaparlamentet, inklusive en utfrågning
i oktober 2020 inför Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.
Liksom tidigare år har vi haft nytta av ett nära samarbete med motparter hos nationella
behöriga myndigheter och en fruktbar relation med medlemmarna i vår styrelse och
tillsynsstyrelse.
Vi fortsatte också att begära in synpunkter från en rad olika berörda parter som underlag
för vårt arbete, framför allt genom våra intressentgrupper och även genom samråd och
evenemang.
Vidare vill jag lyfta fram Gabriel Bernardinos insatser, inte bara för hans ledarskap under
2020 utan även för hans engagemang för att under sina två mandat på ordförandeposten
ha utvecklat Eiopa till en välkänd och välfungerande europeisk tillsynsmyndighet.
Som organisation strävar vi fortsättningsvis efter att verka på hållbara sätt och beskriver
även denna gång miljöarbetet i årets rapport.
Framledes kommer vi att fortsätta att anpassa vårt arbete och våra arbetssätt till den
nya vardagen medan vi fortsätter våra insatser för att säkerställa att försäkrings- och
pensionssektorerna kan bidra i sina roller för en hållbar återhämtning i Europa.
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SAMMANFATTNING

Covid-19 har varit en av århundradets mest omvälvande händelser globalt och har lett till långtgående effekter för både hushåll och ekonomier världen över. Efter
covid-19-pandemins utbrott under 2020 års första hälft
fokuserades Eiopas verksamhet på att samordna tillsynsmyndigheternas åtgärder för att säkerställa gemensam
och konsekvent tillsyn i alla medlemsstater. Till en början
inriktades Eiopas åtgärder på att säkerställa driftskontinuiteten under krisens inledande skeden, säkerställa stabiliteten i både försäkrings- och pensionssektorn samt
minska konsekvenserna för konsumenterna.
Eiopa publicerade i detta syfte information om den riskfria räntan och dämpningsinstrumentet för eget kapital,
till en början varje vecka och senare varannan vecka, under perioden med högre osäkerhet. Dessutom publicerade Eiopa en konsumenthandbok om försäkringsskydd
under covid-19-utbrottet, utlåtanden om redovisning av
system som bygger på återförsäkring enligt Solvens II
samt tillsynsrapportering enligt Solvens II i samband med
covid-19. Vidare publicerade Eiopa utlåtanden om att
minska effekten av covid-19 på tjänstepensioner och försäkringssektorn utifrån problem som rör driftskontinuitet
och solvens samt kapitalställning.
Eiopa utförde även, i enlighet med sitt ansvar att övervaka och bedöma marknadsutvecklingen, flera riktade
undersökningar för att få större förståelse och bättre beslutsunderlag med tanke på de väsentliga konsekvenser
covid-19-krisen har fått för finansmarknaderna och realekonomin. Vidare bedömde Eiopa situationen och dess
konsekvenser utifrån sitt ramverk för att förebygga och
hantera kriser.
Eiopa utförde sitt arbete flexibelt och fortsatte sina ansträngningar för att genomföra sitt uppdrag.

FRAMSTEG MED TILLSYN OCH REGLERING
AV UPPFÖRANDEREGLER
Genom sin inrättandeförordning har Eiopa fått i uppdrag
att ha en ledande roll när det gäller att främja insyn, enkelhet och rättvisa i hela den inre marknaden.

förbättras i väntan på de kommande omfattande lagstiftningsöversyner som planeras av kommissionen beträffande direktivet om försäkringsdistribution (IDD) och
förordningen om paketerade och försäkringsbaserade
investeringsprodukter för icke-professionella investerare
(Priip-produkter).
Eiopa satsade även på en rad specifika initiativ 2020 för
att öka konsumenternas kunskaper om och förståelse av
försäkringar och pensioner genom att publicera en konsumenthandbok för Brexit och utveckla en interaktiv webbplats för finansiell utbildning.
År 2020 fortsatte Eiopa att implementera sitt omfattande riskbaserade och förebyggande ramverk för tillsyn av
företag genom att utnyttja Eiopas behörighet att ingripa i produkter, en rad tillsyns- och övervakningsverktyg,
inklusive fortsatt övervakning av konsumenttrender och
marknader, samt besök till nationella behöriga myndigheter.

I FRAMKANT NÄR DET GÄLLER
KONVERGENS MOT EN
HÖGKVALITETSTILLSYN
Att åstadkomma en gemensam europeisk tillsynsstrategi
är avgörande för Eiopas verksamhet.
Eiopa avgav sitt utlåtande till Europeiska kommissionen
i december 2020, där vikten av att bedöma effekterna av
den aktuella covid-19-situationen på Solvens II-granskningen beaktades. Vidare publicerade Eiopa en interaktiv
regelbok för Solvens II (Interactive Rulebook I), ett användarvänligt onlineverktyg för dokumentation.
Under året fortsatte Eiopa sin tillsynsverksamhet genom
aktivt deltagande i gränsöverskridande utbildning och
skapade ytterligare gränsöverskridande samarbetsplattformar för att lägga grunden för ett starkare och snabbare samarbete mellan behöriga tillsynsmyndigheter kring
konkreta gränsöverskridande ärenden som möjliggör
snabbare identifiering och bedömning av risker i gränsöverskridande ärenden. I slutet av 2020 var Eiopa aktivt på
6 plattformar där 21 nationella tillsynsmyndigheter deltog.

Eiopa har fortsatt att fokusera på områden där bättre regelverk kunde utvecklas och konsumenternas kunskaper
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Internationellt bidrog Eiopa till utvecklingen av kapitalstandarder för försäkringsverksamhet (ICS) och ett holistiskt ramverk för systemrisker samt Europeiska kommissionens bedömning av huruvida Storbritanniens ramverk
motsvarar Solvens II. Eiopa utförde även informationsförfrågningar och rekommendationer om beredskap för att
minska konsekvenserna av Brexit för försäkringstagare
i EU.
Under 2020 slutförde Eiopa sin sakkunnigbedömning
om tillsynsförfaranden och resultatet av användningen
av proportionalitetsprincipen beträffande verksamhetsredogörelser (Regular Supervisory Report) samt en sakkunnigbedömning av bestämmelserna om kontinuerligt
informationsutbyte beträffande auktorisering, underrättelse och tillsyn som ingår i Eiopas beslut om samarbete
för tillsynsmyndigheter i försäkringssektorn.
Slutligen jobbade Eiopa vidare med att säkerställa goda
förberedelser inför och en bra implementering av den
paneuropeiska privata pensionsprodukten genom att ta
fram basfaktadokument (KID) för paneuropeiska privata
pensionsprodukter (PEPP) samt utlåtandet om PEPP-förmåner.

STÄRKA DEN FINANSIELLA
STABILITETEN FÖR FÖRSÄKRINGS- OCH
TJÄNSTEPENSIONSSEKTORERNA
Eiopa utförde även, i enlighet med sitt ansvar att övervaka och bedöma marknadsutvecklingen, flera riktade
bedömningar under 2020 för att få större förståelse och
bättre beslutsunderlag med tanke på de väsentliga konsekvenser covid-19-krisen har fått för finansmarknaderna
och realekonomin. Vidare bedömde Eiopa situationen och
dess konsekvenser utifrån sitt ramverk för att förebygga
och hantera kriser.
Eiopa publicerade ett tillsynsutlåtande om effekten av
den mycket låga/negativa räntemiljön där man lyfte fram
större konsekvenser för försäkringssektorn i EU beträffande tillgångsfördelning, återförsäkringsrisk, lönsamhet
och solvens.
I juni 2020 publicerade Eiopa sitt andra diskussionsunderlag om metodprinciper för stresstester i försäkringssektorn för offentligt samråd, med siktet inställt på att utvidga verktygslådan för stresstester med ytterligare element
som potentiellt kan användas i framtiden.

8

ÖVERGRIPANDE TEMAN
Eiopa fortsatte sitt arbete inom hållbar ekonomi genom
att stödja Europeiska kommissionens handlingsplan för
en hållbar finansmarknad.
Under 2020 publicerade myndigheten sin första detaljerade bedömning av klimatförändringsrelaterade övergångsrisker liksom ett reflektionsdokument med en möjlig
metod att förbättra samhällets resiliens mot systemrisker
genom utvecklingen av gemensamma resilienslösningar.
Vidare publicerade Eiopa ett diskussionsunderlag om skadeförsäkringar och prissättning med tanke på klimatförändringarna som uppföljning på utlåtandet om hållbarhet
för Solvens II. I utlåtandet noterade Eiopa att ett vanligt
argument för att skadeförsäkringar inte ska omfatta risker
kopplade till klimatförändringar är den korta löptiden för
de flesta försäkringsavtal.
Eiopa publicerade även ett diskussionsunderlag om potentiella metoder för att inkludera klimatförändringar
i standardformeln för naturkatastrofer där man tog upp
behovet av samt möjliga metoder för att inkludera klimatförändringar i kalibreringen av solvenskapitalkrav för
naturkatastrofer.
Covid-19-pandemin har påskyndat samhällets digitalisering. Eiopa har arbetat med olika aspekter av digitalisering, cyberresiliens och digital ekonomi samt definierat
en strategi för övervakningsprogram (Suptech) i syfte att
främja tillsynsmyndigheternas användning av teknik. Vidare antog Eiopa en cyberstrategi för försäkringsbranschen
som en del i Eiopas bredare uppdrag att främja tekniska
framsteg som gynnar Europeiska unionens ekonomi och
medborgare.
Eiopa höll ett offentligt samråd sommaren 2020 för att få
en bättre bild av den möjliga fragmenteringen av försäkringsvärdekedjan inom Europeiska unionen och därmed
förknippade tillsynsutmaningar. Vi publicerade även ett
diskussionsunderlag om värdekedjan för (åter)försäkringar och nya affärsmodeller som uppkommer i och med digitaliseringen.
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ATT FULLGÖRA VÅRT UPPDRAG EFFEKTIVT
OCH ÄNDAMÅLSENLIGT
Eiopa hanterade arbetsrestriktionerna i samband med
covid-19 effektivt under 2020 och fortsatte att stärka sin
organisationskapacitet. Tack vare smidig hantering av resurser kunde Eiopa fatta snabbare beslut, vilket i sin tur

gjorde det möjligt för Eiopa att nå sina strategiska mål
enligt det årliga arbetsprogrammet för 2020 trots covid19-miljön. Alla Eiopas medarbetare, ledningsorgan och arbetsgrupper fortsatte att jobba på distans, där de kunde
dra nytta av de automatiserade arbetsflöden som redan
fanns.
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Avdelningen för organisationsinterna frågor
Susanne Rosenbaum
1 AD
1 KA

1 UNE

Gruppen för konsekvensbedömning

6 AD

Gruppen för internationell
och hållbar ekonomi

3 AD
1 UNE

Gruppen för tjänstepensioner

4 AD
2 UNE

Gruppen för försäkringar

Avdelningen för politiska frågor
Justin Wray
1 AD
1 KA

ORGANISATIONSSCHEMA

Enheten för dataanalys och
databehandling
Daniel Perez
11 AD
1 KA

Tillsynsenhet 1

Enheten för tillsynskonvergens
Giovanni Rago
6 AD
2 AST
2 UNE

6 AD
1 UNE

Enheten för interna modeller

2 AD
3 UNE

Tillsynsenhet 2

6 AD
1 KA
2 UNE

Avdelningen för övervakning
Patrick Hoedjes
1 AD
1 KA

Avdelningen för tillsynsprocesser
Ana Teresa Moutinho
1 AD
1 KA

Fausto Parente
1 AD
1 AST

Ordförande
Gabriel Bernardino
1 AD
2 AST

Timothy Shakesby
8 TA
2 UNE

Enheten för företagstillsyn

4 AD
1 UNE

Gruppen för politik avseende
uppföranderegler

Avdelningen för
konsumentskydd
Fausto Parente (provisorisk)

Redovisning
1 AD

4 AD

Gruppen för studier och statistik

10 AD
1 UNE

Gruppen för finansiell stabilitet

2 AD
1 UNE

Gruppen för krisförebyggande

Avdelning för risker och
ekonomisk stabilitet
Dimitris Zafeiris
1 AD
1 AST
1 KA

Gruppen för gemensamma
tjänster
1 AD
3 KA

Finans och företag
Tjänsteenheten
Inga Naumane
3 AD
1 AST
5 KA

Enheten för personalfrågor
Fatima Diago-Villescas
4 AD
1 AST
3 KA
1 UNE

It-enheten
Philip Kitzmantel
4 AD
5 AST
2 KA
1 UNE

Inkl. säkerhet, intern kontroll, planering,
rapportering, dok. hantering

Avdelningen för verksamhetsstöd
Danny Janssen
3 AD
1 AST
2 KA
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KONTAKTA EU
Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor på
https://europa.eu/european-union/contact_sv.
Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:
— Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
— Ring telefonnumret +32 22999696.
— Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-INFORMATION
På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk
(https://europa.eu/european-union/index_sv).
EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer
(https://op.europa.eu/sv/publications). Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta
Europa direkt eller ditt lokala informationskontor (https://europa.eu/european-union/contact_sv).
EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk på
EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).
Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får
laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.
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