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PREDSLOV PREDSEDU

S potešením predstavujem tento záznam výsledkov orgánu EIOPA za rok 2019.
V rámci našej misie na podporu spoločného prístupu k dohľadu sme využili celý rad nástrojov dohľadu, ako sú naše
platformy spolupráce, ktoré sme použili na riešenie neudržateľných cezhraničných obchodných modelov.
Počas minulého roka sme posilnili našu prácu v oblasti vykonávania obchodného dohľadu s cieľom chrániť spotrebiteľov
pred nekalými obchodnými postupmi. Bolo to tak aj v prípade cestovného poistenia. Prostredníctvom nášho tematického preskúmania sme určili isté obchodné modely, ktoré predstavujú zvýšené riziko, čo vedie k značným obavám
týkajúcim sa dohľadu. Preto sme pre poisťovateľov a sprostredkovateľov poistenia vydali varovanie s cieľom riešiť vysoké
provízie za produkty cestového poistenia.
Prostredníctvom našej pokračujúcej práce v
oblasti spotrebiteľských trendov sme určili štyri
oblasti, pri ktorých sa vyžaduje ďalšia pozornosť:
životné poistenie predávané spolu s hypotekárnymi úvermi (naše zameranie v roku 2020), produkty investičného životného poistenia, pripoistenie
a vybavovanie poistných udalostí v oblasti poistenia motorových vozidiel.
Prostredie trvalo nízkych úrokových sadzieb bolo
pre poisťovateľov a dôchodkové fondy aj naďalej
výzvou. V oblasti poisťovníctva riešime túto výzvu v rámci nášho preskúmania smernice Solventnosť
II.. Celkovo je rámec smernice Solventnosť II účinný a funguje dobre. Výsledok preskúmania preto považujeme skôr za
evolúciu ako revolúciu.
Okrem nevyhnutnej úpravy kalibrácie rizika úrokovej sadzby je naším cieľom vyvážený vplyv jej návrhov. Jednou
z dôležitých oblastí zamerania je proporcionalita a orgán EIOPA predložil návrhy, ktoré sú zamerané na podstatné
zníženie požiadaviek predkladania informácií podnikom s nízkorizikovým profilom.
Prostredie s nízkymi úrokovými sadzbami predstavuje výzvu aj pre sporiteľov. V roku 2019 sme pokračovali v práci na
modeli výkazov dôchodkových dávok, ktorým sa inštitúciám zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ)
pomôže poskytovať jasné informácie členom dôchodkového systému, a tým sa členom umožní prijímať lepšie informované rozhodnutia o ich dôchodkovom sporení.
V záujme lepšej podpory súkromných sporiteľov pri dosahovaní ich dôchodkových cieľov musíme zohľadniť aj stranu
dopytu, a to najmä v kontexte únie kapitálových trhov. V roku 2019 sme začali pracovať na technických normách a
technickom poradenstve pri vykonávaní celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP) a domnievame sa,
že jednoduché, prenosné produkty s prednostným využívaním digitálnych služieb, ako je PEPP, môžu zohrávať dôležitú
úlohu pri pomoci ľuďom šetriť si na dôchodok.
Hoci digitalizácia prináša veľa príležitostí pre spotrebiteľov, nie je bez rizika. V našom tematickom preskúmaní používania analýzy veľkých dát v oblasti poistenia motorových vozidiel a zdravotného poistenia sa zdôraznili otázky súvisiace
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so spravodlivosťou a etikou. Orgán EIOPA skúma túto skutočnosť podrobnejšie prostredníctvom svojej konzultačnej
expertnej skupiny, ktorá nám pomáha pri rozvoji zásad digitálnej zodpovednosti v oblasti poisťovníctva.
Digitalizácia takisto vedie k zvýšenému počtu kybernetických útokov. V roku 2019 orgán EIOPA ďalej skúmal trh s poistením kybernetických rizík v Európe prostredníctvom dialógu s priemyslom.
V roku 2019 dominovala v správach zmena klímy. Naša práca v tejto oblasti zahŕňala stanovisko k tomu, ako začleniť
riziká súvisiace s klímou do smernice Solventnosť II, a po prvýkrát aj posúdenie environmentálneho, sociálneho a
správneho dosahu v rámci stresového testu v oblasti dôchodkového poistenia zamestnancov. Pri prechode na ekologické hospodárstvo sme pevne presvedčení, že poisťovatelia zohrávajú prostredníctvom svojich investičných a upisovacích činností dôležitú úlohu, pokiaľ ide o prispievanie k prispôsobeniu sa zmene klímy a jej zmierneniu. Rovnako
ako dlhodobí investori môžu zohrávať podobnú úlohu aj dôchodkové fondy.
Zatiaľ čo prírodné katastrofy a kybernetická bezpečnosť predstavujú dva veľmi rozdielne druhy rizika, majú spoločné
črty: venujú málo pozornosti hraniciam a majú potenciál spôsobiť závažné a nákladné narušenie pre domácnosti, podniky a finančný systém. Aby sa tieto globálne výzvy mohli riešiť, orgán EIOPA sa domnieva, že my – orgány dohľadu,
priemysel a subjekty verejného sektora – musíme konať spoločne. Výsledkom zosúladeného prístupu bude silnejšia a
úspešnejšia reakcia.
Naše úspechy v roku 2019 boli takisto výsledkom pokračujúcej podpory zo strany našej rady orgánov dohľadu a európskych inštitúcií a spolupráce s nimi, ako aj nášho prebiehajúceho dialógu so spotrebiteľmi, s priemyslom a ďalšími
zainteresovanými stranami prostredníctvom našich skupín zainteresovaných strán a konzultačných prístupov. V tejto
súvislosti sa teším na pokračujúcu spoluprácu, aby sme mohli plniť svoj mandát.
Pokiaľ ide o budúcnosť, EIOPA bude pokračovať v plnení svojich úloh, ale v prostredí, v ktorom dominuje epidémia
koronavírusu.
V tejto súvislosti sa budeme naďalej zameriavať na ochranu spotrebiteľov a finančnú stabilitu sektorov poisťovníctva a
dôchodkového poistenia, najmä aby sektor zostal odolný, spravodlivý a schopný sa zotavovať. Aby sme tento cieľ dosiahli, budeme naďalej podporovať iniciatívy Európskej komisie zamerané na európsku zelenú dohodu, Európu pripravenú
na digitálny vek a hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí.
Týmto spôsobom zaistíme, aby poistenie a dôchodky boli stredobodom solídneho európskeho finančného sektora,
ktorý následne slúži občanom.

Gabriel Bernardino
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PREDSLOV VÝKONNÉHO RIADITEĽA

Naším cieľom v roku 2019 bolo pôsobiť ako efektívna a účinná organizácia pri plnení svojich zverených úloh. S potešením
môžem konštatovať, že z celkového hľadiska sme tento cieľ splnili a dosiahli všetky kľúčové ukazovatele výkonnosti. Vo
všetkých štyroch strategických prioritách, ako aj v rámci prierezových tém udržateľného financovania a poistných technológií, sme dosiahli vysokú úroveň.
Našu schopnosť konať podporuje odborná, kompetentná a angažovaná pracovná sila. S cieľom podporiť
ďalší rozvoj našich ľudských zdrojov sme pokračovali
vo vykonávaní rámca kompetencií a v jeho začlenení
do rôznych funkcií a postupov. Počet zamestnancov
našej organizácie sa zvýšil zo 158 na 166, pričom takmer 80 % z nich bolo pridelených na hlavné obchodné
činnosti.
Naša schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa priority takisto dopĺňa našu schopnosť dosahovať výsledky.
Z dôvodu neistoty súvisiacej s vystúpením Spojeného
kráľovstva z Európskej únie sa od orgánu vyžaduje, aby
bol stále pripravený operatívne reagovať v prípade, ak
sa nedosiahne politická dohoda o budúcich vzťahoch.
V druhej polovici roku 2019 v nadväznosti na ukončenie preskúmania zo strany európskych orgánov dohľadu orgán EIOPA preskúmal, zmenil a navrhol rokovací poriadok s cieľom zaistiť pripravenosť na prevzatie nových úloh a právomocí
od januára 2020.
Orgán EIOPA uvítal prijatie legislatívneho návrhu týkajúceho sa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu
(PEPP) a okamžite začal pracovať na príprave podporného nariadenia s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie PEPP.
Orgán EIOPA začal pracovať aj na nových postupoch a riešeniach v oblasti informačných technológií, ktoré sú potrebné
na registráciu produktov a zaistenie vnútroštátneho dohľadu.
V priebehu roka orgán pristúpil na účinné a zodpovedné využívanie zdrojov. Prevádzkový rozpočet orgánu v roku 2019
predstavoval 27,1 mil. EUR a do konca roka sme využili 100 % viazaných rozpočtových prostriedkov a 85,6 % platobných
rozpočtových prostriedkov.
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 stretnutiach v Európskom parlamente vrátane vypočutia
pred Výborom Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci v novembri 2019.
V rámci nášho nepretržitého úsilia o efektívnosť orgán EIOPA ďalej vykonával elektronické riešenia, a to najmä v administratívnych postupoch. Ďalší pokrok sa dosiahol pri prechode na systémy Európskej komisie pre riadenie ľudských
zdrojov a riadenie misií.
Orgán spolupracoval aj s ďalšími agentúrami EÚ v oblasti verejného obstarávania s cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu.
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Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sme čerpali z úzkej spolupráce s protistranami vo vnútroštátnych príslušných
orgánoch a z plodného vzťahu s členom našej riadiacej rady a rady orgánov dohľadu.
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.
Ako organizácia sme odhodlaní vykonávať svoju činnosť udržateľným spôsobom a táto správa po prvýkrát obsahuje vyhlásenie o našom environmentálnom manažérstve. Zavedenie elektronických pracovných postupov na zníženie
používania papiera a modernizácie videokonferenčných zariadení s cieľom podporiť účasť na seminároch a podujatiach
na diaľku sú dva príklady opatrení, ktoré sme prijali v roku 2019 s cieľom znížiť vplyv na životné prostredie. Na základe
týchto dvoch opatrení sa naša práca zjednodušila, a to najmä odkedy sme v roku 2020 začali pracovať dlhšie obdobie
z domu.
Pokiaľ ide o budúcnosť, našu prácu a spôsoby práce budeme musieť prispôsobiť novým výzvam: zodpovednosti vyplývajúcej z preskúmania zo strany európskych orgánov dohľadu, narušeniu ekonomiky z dôvodu pandémie koronavírusu a
prispôsobeniu nášho pracoviska prostrediu po koronavíruse.
Chcel by som sa takisto poďakovať aj zamestnancom orgánu EIOPA a kolegom z vnútroštátnych príslušných orgánov,
rady orgánov dohľadu a riadiacej rady za ich cenný prínos k našej práci. Som presvedčený, že vďaka ich pretrvávajúcemu odhodlaniu budeme schopní čeliť uvedeným výzvam. Týmto spôsobom môžeme naďalej podporovať silné a
odolné sektory poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov v Európe, ktoré sú prínosom pre ľudí, podniky
a hospodárstva v celej Európe.

Fausto Parente
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V roku 2019 orgán EIOPA naďalej zohrával zásadnú úlohu
pri dohľade nad poisťovníctvom a dôchodkami v Európe
a úzko spolupracoval s vnútroštátnymi orgánmi, európskymi inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami
s cieľom plniť strategické ciele stanovené vo svojom
ročnom pracovnom programe na rok 2019.
Posilňovanie riadenia výkonu činnosti a dohľadu nad ním
Orgán EIOPA je prostredníctvom svojho nariadenia poverený prevziať vedúcu úlohu pri presadzovaní transparentnosti, jednoduchosti a spravodlivosti na celom vnútornom trhu. Na tento účel je nevyhnutné vytvoriť pevný
regulačný rámec.
V kontexte smernice o distribúcii poistenia (IDD) orgán EIOPA pracoval na viacerých výsledkoch vrátane preskúmania všeobecných osvedčených pravidiel a preskúmania
rozhodnutia o spolupráci príslušných orgánov.
V priebehu roka orgán EIOPA výrazne posilnil svoju prácu
v oblasti dohľadu nad výkonom činnosti. Príkladom je
zavedenie návštev vnútroštátnych dozorných orgánov.
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Orgán EIOPA pokračoval aj vo vykonávaní činností monitorovania trhu, najmä prostredníctvom svojich správ o
spotrebiteľských trendoch.
Z tematického preskúmania otázok súvisiacich s ochranou
spotrebiteľov v oblasti cestovného poistenia vyplynulo, že
niektoré obchodné modely predstavujú zvýšené riziká
správania vrátane štruktúr odmeňovania založených na
veľmi vysokých províziách, čo často vedie k poškodzovaniu spotrebiteľa. V dôsledku tohto preskúmania orgán
EIOPA vydal pre poisťovateľov a sprostredkovateľov poistenia varovanie s cieľom riešiť vysoké provízie súvisiace s
produktmi cestového poistenia.
V roku 2019 orgán EIOPA uverejnil svoju prvú správu
o nákladoch na poistné a dôchodkové produkty a ich
minulej výkonnosti. V správe sa ukázalo, že náklady sa
líšia v závislosti od typu produktu, poistného, kategórie
rizika a jurisdikcie, ale aj z dôvodu rozdielov medzi produktami existujú zásadné výzvy pri porovnávaní výkonnosti.
Konvergencia smerom k obozretnému dohľadu s
vysokou kvalitou
Ústredným prvkom práce orgánu EIOPA je dosiahnutie
spoločného európskeho prístupu k dohľadu.
V roku 2019 orgán EIOPA vykonal veľkú časť práce v rámci preskúmania smernice Solventnosť II v roku 2020. Pre-
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skúmaním sa zabezpečí, že prelomové nariadenie bude
naďalej vhodné na daný účel.

Posilnenie finančnej stability sektorov poistenia a
dôchodkového poistenia zamestnancov

V kontexte vykonávania ustanovení o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia – smernica IZDZ
II, sa orgán EIOPA v rámci svojej práce zameriaval na dosiahnutie proporcionálneho a relevantného uplatňovania
smernice IZDZ II v celej Európe.

Orgán EIOPA pokračoval v identifikácii trendov, potenciálnych rizík a zraniteľných miest, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť dôchodkový sektor a sektor poisťovníctva v
celej Európe. V rámci tejto práce orgán EIOPA počas tohto
roka zverejnil štatistiku poistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov vrátane druhého ročného prehľadu o
poistení, prehľadu rizika na štvrťročnom základe a správy
o finančnej stabilite dvakrát ročne. Kľúčovou výzvou je aj
naďalej prostredie s dlhodobo nízkymi výnosmi.

Orgán EIOPA pracoval aj na vývoji modelových výkazov
dôchodkových dávok s cieľom pomôcť členom získať lepší
prehľad o svojom dôchodkovom fonde a príjmoch, ktoré
by mohli na dôchodku dostávať.
Vo februári 2019 Európsky parlament a členské štáty dosiahli politickú dohodu o návrhu celoeurópskeho osobného
dôchodkového produktu (PEPP). V tejto súvislosti orgán
EIOPA začal v súlade s nariadením o PEPP vyvíjať niekoľko
konkrétnych technických výsledkov súvisiacich s PEPP.
Na medzinárodnej úrovni orgán EIOPA prispel k prijatiu
prvých globálnych rámcov pre dohľad nad medzinárodne
aktívnymi skupinami poisťovní v novembri 2019 vrátane
kapitálovej normy poistenia verzie 2.0 a k zmierneniu
systémového rizika v sektore poisťovníctva. Počas roka
orgán EIOPA pokračoval v budovaní jednotného prístupu k dohľadu a v podporovaní konzistentných postupov
dohľadu prostredníctvom vykonávania svojho konvergenčného plánu dohľadu. Prioritnými oblasťami boli uplatňovanie proporcionality, dohľad nad vnútornými modelmi a dohľad nad cezhraničnou obchodnou činnosťou.
Orgán EIOPA zriadil ďalšie platformy cezhraničnej spolupráce s cieľom posilniť silnejšiu a včasnejšiu spoluprácu
medzi vnútroštátnymi príslušnými orgánmi v konkrétnych
cezhraničných prípadoch, a umožniť tak rýchlejšiu identifikáciu a posúdenie rizík v cezhraničnej obchodnej činnosti.
Orgán EIOPA pracoval aj na dvoch ďalších partnerských preskúmaniach, ktoré sa týkali pravidelnej správy
orgánom dohľadu a spolupráce medzi vnútroštátnymi
príslušnými orgánmi pri cezhraničnej obchodnej činnosti.
V priebehu roka 2019 orgán EIOPA naďalej venoval
veľkú pozornosť vývoju a potenciálnemu vplyvu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie a vyzval
vnútroštátne dozorné orgány, aby minimalizovali ujmu
pre poistníkov a prijímateľov.

V roku 2019 orgán EIOPA uskutočnil aj stresový test v sektore dôchodkového poistenia zamestnancov. Zo zistení
vyplynulo, že nepriaznivý scenár použitý pri teste by
odstránil takmer štvrtinu hodnoty investičného aktíva
vzorky, čo by viedlo k podstatnému zníženiu dávok.
Stresový test po prvýkrát zahŕňal posúdenie environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu. Testom sa
objasnilo súčasné riadenie a zohľadňovanie faktorov ESG
v sektore dôchodkového poistenia zamestnancov.
Celkovo vo vzorke kapitálových investícií existuje vysoká
uhlíková stopa, ktorá súvisí s hospodárstvom EÚ. Okrem
toho sa vo väčšine fondov s účasťou zohľadňujú faktory
ESG, ale len menej ako 20 % vzorky v súčasnosti posudzuje vplyv faktorov ESG na riziká a výnosy.
Orgán EIOPA takisto začal konzultáciu o zriadení Európskej
siete národných garančných schém v poisťovníctve, ktoré
sú dostatočne harmonizované a primerane financované.
Prierezové témy
Orgán EIOPA pokračoval v práci v oblasti udržateľného
financovania. To zahŕňalo aj podporu akčného plánu Európskej komisie o udržateľnom financovaní, ako aj zverejnenie stanoviska týkajúceho sa začlenenia rizík súvisiacich s klímou do smernice Solventnosť II.
V oblastiach poistných technológií, digitalizácie a kybernetickej odolnosti orgán EIOPA vykonával prácu súvisiacu
s rôznymi aspektami digitálneho financovania. To zahŕňalo
externé využívanie cloudu, umelej inteligencie a veľkých
dát s cieľom podporiť konvergenciu dohľadu, uľahčiť
rovnaké podmienky na základe zásady proporcionality a
uplatňovať technologicky neutrálny prístup k finančným
inováciám. V roku 2019 orgán EIOPA v nadväznosti na
tematické preskúmanie využívania analýzy veľkých dát
(BDA) v oblasti poistenia motorových vozidiel a zdravotného poistenia zriadil konzultačnú expertnú skupinu,
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ktorej úlohou je pomáhať orgánu EIOPA pri rozvoji zásad
digitálnej zodpovednosti v oblasti poisťovníctva.
Orgán EIOPA vo svojej správe o kybernetických rizikách
pre poisťovateľov zistil, že digitálne hospodárstvo a
pokrok v oblasti technológií ponúkajú príležitosti pre
kybernetických upisovateľov. Primerané poistné krytie
kybernetických rizík môže byť cenným prínosom pre riadenie kybernetických rizík, ktorým čelia podniky a klienti. Dobre rozvinutý trh s poistením kybernetických rizík
môže zohrávať kľúčovú úlohu pri uľahčovaní transformácie na digitálne hospodárstvo.
Účinné a efektívne plnenie mandátu
V roku 2019 orgán EIOPA aj naďalej pôsobil ako účinná
a efektívna organizácia a súčasne sa usiloval o ďalšie
zlepšenie administratívnych postupov.
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SUMM ARY ANNUAL AC TIVIT Y REPORT 2019

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Predseda
Gabriel Bernardino

Výkonný riaditeľ
Fausto Parente

Odbor ﬁremných záležitos�
Susanne Rosenbaum
• Tím pre inš�tucionálne vzťahy,
stratégiu a implementáciu
• Komunikačný �m
• Právny �m

Poradca pre medzinárodné
záležitos�
Manuela Zweimueller

Odbor poli�ky
Jus�n Wray (úradujúci)

Odbor procesov dohľadu
Ana Teresa Mou�nho

• Oddelenie poistných zmlúv (Jus�n Wray)
• Tím pre dôchodkovú poli�ku
• Tím pre hodnotenie vplyvu

• Tím pre dohľad nad konvergenciou
• Tím zameraný na údaje a obchodné informácie
• Tím zameraný na odborné poznatky
týkajúce sa smernice Solventnosť II

Odbor ﬁremnej podpory
Danny Janssen

Účtovníctvo

Odbor dohľadu
Patrick Hoedjes
• Oddelenie pre dohľad (Jarl Kure)
• Tím pre vnútorné modely
• Tím pre partnerské preskúmanie

• Oddelenie informačných technológií (Philip Kitzmantel)
• Oddelenie ľudských zdrojov (Fa�ma Diago Villescasová)
• Oddelenie verejného obstarávania a ﬁnancií (Inga Naumaneová)
• Tím pre vnútorné služby

Odbor ochrany spotrebiteľa
Fausto Parente (dočasne)
• Tím zameraný na zásady podnikania
• Tím zameraný na dohľad nad podnikaním

Odbor rizík a ﬁnančnej stability
Dimitris Zafeiris
• Tím pre prevenciu krízy
• Tím pre ﬁnančnú stabilitu
• Tím pre štúdie a šta�s�ky
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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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