
 
 

 
 

 

Številka: 0910-3/2022-29 

Datum: 22. november 2022  

 

EIOPA V OSPREDJE POSTAVLJA DEJAVNOSTI GLEDE TRAJNOSTNIH TVEGANJ 

 

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je v dokumentu z naslovom 

»Dejavnosti v zvezi s trajnostnimi financami 2022-20241« predstavil seznam svojih prednostnih 

dejavnosti glede  trajnostnih (ESG) tveganj po področjih, in ključne izdelke pri tem.   

 

Prednostna področja dejavnosti EIOPA-e v zvezi z ESG financami so naslednja:: 

 

1. vključevanje ESG tveganj v preudarni okvir zavarovalnic in pokojninskih skladov, 

2. konsolidacija makro/mikro preudarne ocene ESG tveganj, 

3. spodbujanje ESG razkritij in ESG vodenja poslovanja, 

4. pomoč pri nadziranju ESG tveganj in zbliževanju nadzorniških praks v EU, 

5. naslovitev vrzeli v zaščiti, 

6. spodbujanje uporabe modeliranja na podlagi odprtih virov in podatkov, v povezavi s tveganji 

podnebnih sprememb, 

7. prispevati k mednarodni konvergenci pri ocenjevanju in upravljanju ESG tveganj. 

 

Med ključnimi izdelki EIOPA-e v zvezi z ESG financami, so tudi naslednji:: 

 

1. v okviru 1. področja -vključevanje ESG tveganj v preudarni okvir zavarovalnic in pokojninskih 

skladov so: 

 

 predlogi za nadzorniško poročanje o podnebnih tveganjih v Solventnosti II, 

 analiza preudarne obravnave na podlagi Solventnosti II, in sicer: sredstev in/ali dejavnosti, 

povezanih z okoljem in / ali socialnimi cilji ali pomembno povezanih s škodovanjem navedenih 

ciljev. 

 poročilo o zavarovalnih praksah in preudarni obravnavi vključevanja ukrepov prilaganja 

podnebnim spremembam v neživljenjske zavarovalne proizvode, 

 analiza vključevanja ESG zadev v skrbniško dolžnost pokojninskih družb in skladov, 

 ponovna ocena stroškov kapitala iz naslova standardne formule tveganja naravnih nesreč. 

 

2. v okviru 2. področja – konsilidacija makro/mikro preudarne ocene ESG tveganj: 

 

 metodološka načela stresnih testov glede podnebnih sprememb v zavarovalni dejavnosti, 

 poročila o analizi fizičnega tveganja, 

 sodelovanje pri morebitnem med-sektorskim stresnim testom glede podnebnih sprememb. 

 
 

3. V okviru 3. področja – spodbujanje ESG razkritij in ESG vodenja poslovanja: 

                                                           
1 https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/other_documents/eiopa-sustainable-

finance-activities-2022-2024.pdf 



 
 

 

 smernice o razkritjih in poročanju na podlagi Uredbe (EU) o ESG razkritjih v sektorju finančnih 
storitev, in predpisi o taksonomiji, 

 

 

Agencija za zavarovalni nadzor  

KONTAKTI:  

telefon: + 386 (1) 2528 600  

telefaks: + 386 (1) 2528 630  

e-mail: agencija@a-zn.si  

www: http://www.a-zn.si/  

Twitter: @AZN_PR    

 

 

O Agenciji za zavarovalni nadzor 

Agencija je bila ustanovljena junija 2000 na podlagi Zakona o zavarovalništvu. Cilj državne nadzorne 

institucije na področju zavarovalništva je zmanjševanje in odpravljanje nepravilnosti v zavarovanju, 

varovanje interesov zavarovalcev in omogočanje delovanja zavarovalnega gospodarstva ter 

pozitivnega vplivanja le-tega na celotno gospodarstvo. Agencija je pri svojem delu neodvisna in 

samostojna. 
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