
 

  

TThhee  EEuurrooppeeaann  wwaayy  ttoo    
ssuussttaaiinnaabbllee  iinnssuurraannccee  --  tthhee  EESSGG  CChhaalllleennggee  
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AAggeennddaa    
  
  

  HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  

  EEuurrooppeeaann  lleeggiissllaattiivvee  aaccttiivviittiieess  

  EESSGG  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  

  SSeelleecctteedd  rreeffeerreenncceess  

  



   The European way to sustainable insurance - the ESG challenge 

2                                         Dietmar Pfeifer   ASTIN Online Colloquium, 2021 

HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
 

  
UUNN  FFrraammeewwoorrkk  CCoonnvveennttiioonn  oonn  CClliimmaattee  CChhaannggee  

2211sstt  CCoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  PPaarrttiieess,,  PPaarriiss,,  22001155  
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HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
 

TThhee  PPaarriiss  aaggrreeeemmeenntt  

  iiss  aa  lleeggaallllyy  bbiinnddiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrreeaattyy  oonn  cclliimmaattee  cchhaannggee,,  aaddoopptteedd  bbyy  
119966  ccoouunnttrriieess  iinn  DDeecceemmbbeerr  22001155,,  eenntteerreedd  iinnttoo  ffoorrccee  iinn  NNoovveemmbbeerr  22001166  

IIttss  ggooaallss  aarree  

  aa  lliimmiittaattiioonn  ooff  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg  ttoo  wweellll  bbeellooww  22°°,,  pprreeffeerraabbllyy  ttoo  11..55°°  
CCeellssiiuuss,,  ccoommppaarreedd  ttoo  pprree--iinndduussttrriiaall  lleevveellss  

  aa  rreedduuccttiioonn  ooff  ggrreeeennhhoouussee  ggaass  eemmiissssiioonnss  wwoorrllddwwiiddee,,  aacchhiieevviinngg  aa  ccllii--
mmaattee  nneeuuttrraall  wwoorrlldd  bbyy  mmiidd--cceennttuurryy  

  aann  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbeesstt  aavvaaiillaabbllee  
sscciieennccee  

  pprroovviiddiinngg  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ffiinnaanncciiaall,,  tteecchhnniiccaall  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  
ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhoossee  ccoouunnttrriieess  wwhhoo  nneeeedd  iitt  
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HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
 

CCSSRR  ––  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  aa  ttyyppee  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprriivvaattee  bbuussiinneessss  sseellff--rreegguullaattiioonn  tthhaatt  aaiimmss  ttoo  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ssoocciieettaall  ggooaallss  ooff  

  

oo  pphhiillaanntthhrrooppiicc    

oo  aaccttiivviisstt,,  oorr  

oo  cchhaarriittaabbllee    

  

nnaattuurree  

  
                                    BBeerrllee--DDoodddd  ddeebbaattee  ((11993322))  
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HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
 

CCSSRR  ––  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  
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HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
  

SSDDGG  iissssuueess  ––  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  
 

 
 

UUNN  22003300  AAggeennddaa  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt,,  SSeepptteemmbbeerr  22001155  
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HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
  

SSDDGG  iissssuueess  ––  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GGIIZZ  22001177  ((GGeerrmmaann  SSoocciieettyy  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCooooppeerraattiioonn))  
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HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
  

SSDDGG  iissssuueess  ––  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  ((GGIIZZ  22001177))  
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HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
  

SSDDGG  iissssuueess  ––  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  ((GGIIZZ  22001177))  
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HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
  

SSDDGG  iissssuueess  ––  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  ((GGIIZZ  22001177))  
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HHooww  iitt  aallll  ssttaarrtteedd  
  

EESSGG  iissssuueess  ––  EEnnvviirroonnmmeennttaall,,  SSoocciiaall,,  aanndd  GGoovveerrnnaannccee  
  

  IIssssuueess  tthhaatt  iinnvveessttoorrss  aappppllyy  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff,,  aanndd  rriisskk  aass--
ssoocciiaatteedd  wwiitthh,,  tthheeiirr  iinnvveessttmmeennttss  

  
oo  EEnnvviirroonnmmeennttaall::  iissssuueess  ccoonnnneecctteedd  ttoo  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg,,  eenneerrggyy  uuss--

aaggee  aanndd  ppoolllluuttiioonn..    

oo  SSoocciiaall::  ffaaccttoorrss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ccoommppaannyy  wwoorrkkeerrss,,  
hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ccoonnssiiddeerraattiioonnss,,  aanndd  ccoommmmuunniittyy  oouuttrreeaacchh..  

oo  GGoovveerrnnaannccee::  ttooppiiccss  iinncclluuddiinngg  bbuussiinneessss  eetthhiiccss,,  bbooaarrdd  ssttrruuccttuurree  aanndd  
iinnddeeppeennddeennccee,,  eexxeeccuuttiivvee  ccoommppeennssaattiioonn  ppoolliicciieess  aanndd  aaccccoouunnttiinngg..  

  

PPRRII  AAssssoocciiaattiioonn  ––  PPrriinncciipplleess  ffoorr  RReessppoonnssiibbllee  IInnvveessttmmeenntt    

AAnn  iinnvveessttoorr  iinniittiiaattiivvee  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  

UUNNEEPP  FFiinnaannccee  IInniittiiaattiivvee  aanndd  UUNN  GGlloobbaall  CCoommppaacctt  ((22001188))  
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EEuurrooppeeaann  lleeggiissllaattiivvee  aaccttiivviittiieess  
  

  RREEGGUULLAATTIIOONN  ((EEUU))  22001199//22008888  OOFF  TTHHEE  EEUURROOPPEEAANN  PPAARRLLIIAAMMEENNTT  AANNDD  
OOFF  TTHHEE  CCOOUUNNCCIILL  ooff  2277  NNoovveemmbbeerr  22001199  oonn  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy--rreellaatteedd  ddiisscclloossuurreess  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  sseeccttoorr  

((““ttrraannssppaarreennccyy  rreegguullaattiioonn””))  
  

  RREEGGUULLAATTIIOONN  ((EEUU))  22002200//885522  OOFF  TTHHEE  EEUURROOPPEEAANN  PPAARRLLIIAAMMEENNTT  AANNDD  OOFF  
TTHHEE  CCOOUUNNCCIILL  ooff  1188  JJuunnee  22002200  oonn  tthhee    

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  ffaacciilliittaattee  ssuussttaaiinnaabbllee  iinnvveessttmmeenntt,,  aanndd  
aammeennddiinngg  RReegguullaattiioonn  ((EEUU))  22001199//22008888  

  ((““ttaaxxoonnoommyy  rreegguullaattiioonn””))  
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EEuurrooppeeaann  lleeggiissllaattiivvee  aaccttiivviittiieess  
  

TToo  wwhhoomm  iitt  ccoonncceerrnnss  
  

  aann  iinnssuurraannccee  uunnddeerrttaakkiinngg  wwhhiicchh  mmaakkeess  aavvaaiillaabbllee  aann  iinnssuurraannccee‐‐bbaasseedd  
iinnvveessttmmeenntt  pprroodduucctt  ((IIBBIIPP))    

  aann  iinnvveessttmmeenntt  ffiirrmm  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  ppoorrttffoolliioo  mmaannaaggeemmeenntt    

  aann  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  ooccccuuppaattiioonnaall  rreettiirreemmeenntt  pprroovviissiioonn  ((IIOORRPP))    

  aa  mmaannuuffaaccttuurreerr  ooff  aa  ppeennssiioonn  pprroodduucctt    

  aann  aalltteerrnnaattiivvee  iinnvveessttmmeenntt  ffuunndd  mmaannaaggeerr  ((AAIIFFMM))    

  ……  

  

AArrttiiccllee  22  ooff  tthhee  ttrraannssppaarreennccyy  rreegguullaattiioonn  
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EEuurrooppeeaann  lleeggiissllaattiivvee  aaccttiivviittiieess  
  

PPuubblliicc  ddiisscclloossuurree  rreeqquuiirreemmeennttss  

  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ppoolliicciieess  oonn  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  
rriisskkss  iinn  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  pprroocceessss  

  

  IIff  aaddvveerrssee  iimmppaaccttss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonnss  oonn  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ffaaccttoorrss  aarree  
ccoonnssiiddeerreedd::  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthheeiirr  ssiizzee,,  tthhee  nnaattuurree  aanndd  ssccaallee  ooff  tthheeiirr  aacc--
ttiivviittiieess  aanndd  tthhee  ttyyppeess  ooff  ffiinnaanncciiaall  pprroodduuccttss  tthheeyy  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee    

  

  IIff  aaddvveerrssee  iimmppaaccttss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonnss  oonn  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ffaaccttoorrss  aarree  
nnoott  ccoonnssiiddeerreedd::  cclleeaarr  rreeaassoonnss  ffoorr  wwhhyy  tthheeyy  ddoo  nnoott  ddoo  ssoo,,  iinncclluuddiinngg,,  
wwhheerree  rreelleevvaanntt,,  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ttoo  wwhheetthheerr  aanndd  wwhheenn  tthheeyy  iinntteenndd  ttoo  
ccoonnssiiddeerr  ssuucchh  aaddvveerrssee  iimmppaaccttss  

  
AArrttiicclleess  33  &&  44  ooff  tthhee  ttrraannssppaarreennccyy  rreegguullaattiioonn  
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EEuurrooppeeaann  lleeggiissllaattiivvee  aaccttiivviittiieess  
  

SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  rriisskk::  
  
‘‘SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  rriisskk’’  mmeeaannss  aann  eennvviirroonnmmeennttaall,,  ssoocciiaall  oorr  ggoovveerrnnaannccee  eevveenntt  

oorr  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt,,  iiff  iitt  ooccccuurrss,,  ccoouulldd  ccaauussee  aann  aaccttuuaall  oorr  aa  ppootteennttiiaall  mmaattee--

rriiaall  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  

  
  

TThhee  EEuurrooppeeaann  EESSGG--CChhaalllleennggee  
  
  

AArrttiiccllee  22  ((2222))  ooff  tthhee  ttrraannssppaarreennccyy  rreegguullaattiioonn  
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EESSGG  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  

DDeettaaiilleedd  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ooff  EESSGG  ccrriitteerriiaa::  

EEnnvviirroonnmmeenntt::  

  CClliimmaattee  mmiittiiggaattiioonn    

  aaddjjuussttmmeenntt  ttoo  cclliimmaattee  cchhaannggee    

  pprrootteeccttiioonn  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy    

  ssuussttaaiinnaabbllee  uussee  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  wwaatteerr  aanndd  mmaarriittiimmee  rreessoouurrcceess    

  ttrraannssiittiioonn  ttoo  aa  cciirrccuullaarr  eeccoonnoommyy,,  aavvooiiddaannccee  ooff  wwaassttee,,  aanndd  rreeccyycclliinngg    

  aavvooiiddaannccee  aanndd  rreedduuccttiioonn  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  ppoolllluuttiioonn,,  pprrootteeccttiioonn  ooff  
hheeaalltthhyy  eeccoossyysstteemmss    

  ssuussttaaiinnaabbllee  llaanndd  uussee  
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EESSGG  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  

DDeettaaiilleedd  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ooff  EESSGG  ccrriitteerriiaa::  

SSoocciiaall::  

  CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  rreeccooggnniisseedd  llaabboouurr  ssttaannddaarrddss  ((nnoo  cchhiilldd  llaabboouurr,,  nnoo  
ffoorrcceedd  llaabboouurr  oorr  ddiissccrriimmiinnaattiioonn))    

  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  eemmppllooyymmeenntt  ssaaffeettyy  aanndd  hheeaalltthh  pprrootteeccttiioonn    

  aapppprroopprriiaattee  rreemmuunneerraattiioonn,,  ffaaiirr  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  ddiivveerrssiittyy,,  aanndd  
ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess    

  ttrraaddee  uunniioonn  rriigghhttss  aanndd  ffrreeeeddoomm  ooff  aasssseemmbbllyy    

  gguuaarraanntteeee  ooff  aaddeeqquuaattee  pprroodduucctt  ssaaffeettyy,,  iinncclluuddiinngg  hheeaalltthh  pprrootteeccttiioonn    

  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  eennttiittiieess  iinn  tthhee  ssuuppppllyy  cchhaaiinn  

  iinncclluussiivvee  pprroojjeeccttss  aanndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  iinntteerreessttss  ooff    
ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ssoocciiaall  mmiinnoorriittiieess  
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EESSGG  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  

DDeettaaiilleedd  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ooff  EESSGG  ccrriitteerriiaa::  

GGoovveerrnnaannccee::  

  TTaaxx  hhoonneessttyy    

  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  mmeeaassuurreess    

  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  tthhee  bbooaarrdd    

  bbooaarrdd  rreemmuunneerraattiioonn  bbaasseedd  oonn  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ccrriitteerriiaa    

  ffaacciilliittaattiioonn  ooff  wwhhiissttllee  bblloowwiinngg    

  eemmppllooyyeeee  rriigghhttss  gguuaarraanntteeeess    

  ddaattaa  pprrootteeccttiioonn  gguuaarraanntteeeess  

  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisscclloossuurree  
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EESSGG  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  

DDeettaaiilleedd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt::  
  

  DDeeffiinniittiioonn  ooff  ttaasskkss,,  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  tthhee  ttiimmeelliinneess  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg,,  

eevvaalluuaattiinngg,,  mmaannaaggiinngg,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  rreeppoorrttiinngg  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  rriisskkss  

  RReegguullaarr  rreevviissiioonn  ooff  mmeetthhooddss  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg,,  eevvaalluuaatt--

iinngg,,  mmaannaaggiinngg,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  rreeppoorrttiinngg  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  rriisskkss    

  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  pprroocceesssseess  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  rreeccooggnniittiioonn  ooff  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  

rriisskkss  ((eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm))  

  

TThhiiss  ccoonncceerrnnss  bbootthh  ssiiddeess  ooff  tthhee  bbaallaannccee  sshheeeett::  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess!!  
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EESSGG  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  

PPrrooppoosseedd  mmeetthhooddss::  
  

  EExxcclluussiioonn  ccrriitteerriiaa  //  lliimmiittss  ((nneeggaattiivvee  lliissttss))  

  PPoossiittiivvee  lliissttss    

  BBeesstt--iinn--CCllaassss  aapppprrooaacchh  

  SSttaannddaarrddss  bbaasseedd  ssccrreeeenniinngg  //  EESSGG  iinntteeggrraattiioonn  ((hhoolliissttiicc  aapppprrooaacchh))  

  EESSGG  rraattiinnggss  

  SSttrreessss  tteessttss  iinncclluuddiinngg  sscceennaarriioo  aannaallyysseess  

  



   The European way to sustainable insurance - the ESG challenge 

21                                         Dietmar Pfeifer   ASTIN Online Colloquium, 2021 

EESSGG  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  

PPoossssiibbllee  ffuuttuurree  ddeevveellooppmmeennttss::  

  IInntteeggrraattiioonn  ooff  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  rriisskkss  aanndd  EESSGG  ccrriitteerriiaa  iinnttoo  SSoollvveennccyy  IIII  

  IInncclluussiioonn  ooff  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  rriisskkss  aanndd  EESSGG  ccrriitteerriiaa  iinn  tthhee  OORRSSAA  

  EExxtteennssiioonn  ooff  rreeppoorrttiinngg  dduuttiieess  ((RRSSRR,,  SSFFCCRR,,  ……))    

  TTaaxxoonnoommyy--aalliiggnnmmeenntt  ooff  aasssseettss  

  CCrreeaattiioonn  ooff  nneeww  ““ggrreeeenn””  iinnssuurraannccee  pprroodduuccttss  oonn  tthhee  lliiaabbiilliittyy  ssiiddee,,  ee..gg..  

oo  BBuuiillddiinngg  

oo  CCoonntteenntt  

oo  TThhiirrdd  ppaarrttyy  lliiaabbiilliittyy  

oo  AAcccciiddeenntt  

oo  AAggrriiccuullttuurree  

oo  ……  
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EESSGG  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  

CChhaalllleennggeess  ffoorr  aaccttuuaarriieess::  
  

  PPrriicciinngg  ooff  nneeww  ““ggrreeeenn””  iinnssuurraannccee  pprroodduuccttss    

  SSuussttaaiinnaabbllee  rreeiinnssuurraannccee  ssttrruuccttuurreess  

  IInnvveessttiiggaattiinngg  nneeww  ddeeppeennddeenncciieess  bbeettwweeeenn  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  rriisskkss  

  SSttoocchhaassttiicc  mmooddeellss  ffoorr  uunnffaavvoouurraabbllee  sscceennaarriioo  aannaallyysseess    

  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  cclliimmaattee--rreellaatteedd  mmoorrttaalliittyy  ttaabblleess  

  ……  
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