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Pozměňovací návrh 1
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nedávná 
hospodářská krize odhalila řadu 
závažných nedostatků a nerovností 
na jednotném trhu, které měly všechny 
negativní vliv na důvěru spotřebitelů 
a občanů, a vzhledem k tomu, že v zájmu 
zajištění ochrany zájmů spotřebitelů 
a obnovení jejich důvěra ve finanční trhy 
musí EU urychleně přijmout kroky, které 
by přihlížely k zájmům spotřebitelů 
ve všech stávajících i budoucích 
iniciativách;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nedostatečně 
harmonizované systémy záruk 
v pojišťovnictví na úrovni EU a rozdíly 
v systémech jednotlivých členských států 
vedly k neúčinné a nestejné ochraně 
pojištěnců, a vzhledem k narušení 
přeshraniční hospodářské soutěže, která 
vedle ke zpomalení fungování trhu 
pojišťovnictví,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že schválení společného 
systému záruk v pojišťovnictví na úrovni 
EU a úprava nejrůznějších systémů 
existujících v členských státech, by vedly 
k účinnému zvýšení důvěry občanů, 
ochraně práv spotřebitelů a daňových 
poplatníků a k větší stabilitě trhu, 
především v oblasti pojišťovnictví 
a v oblasti vnitřního trhu a finančních 
služeb obecně; vítá proto iniciativu Komise 
týkající se vytvoření systému záruk 
v pojišťovnictví na úrovni EU;

1. domnívá se, že schválení společného 
systému záruk v pojišťovnictví na úrovni 
EU a úprava nejrůznějších systémů 
existujících v členských státech by vedly 
k účinnému zvýšení důvěry občanů, 
ochraně práv spotřebitelů a daňových 
poplatníků a k větší stabilitě trhu, 
především v oblasti pojišťovnictví 
a v oblasti vnitřního trhu a finančních 
služeb obecně; vítá proto iniciativu Komise 
týkající se vytvoření minimálního 
harmonizovaného rámce systému záruk 
v pojišťovnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že schválení společného 
systému záruk v pojišťovnictví na úrovni
EU a úprava nejrůznějších systémů 
existujících v členských státech, by vedly 
k účinnému zvýšení důvěry občanů, 
ochraně práv spotřebitelů a daňových 
poplatníků a k větší stabilitě trhu, 
především v oblasti pojišťovnictví 
a v oblasti vnitřního trhu a finančních 
služeb obecně; vítá proto iniciativu Komise 
týkající se vytvoření systému záruk 
v pojišťovnictví na úrovni EU;

1. domnívá se, že společný rámec 
pro systém záruk v pojišťovnictví v celé
EU a úprava nejrůznějších systémů 
existujících v členských státech by vedly 
k účinnému zvýšení důvěry občanů, 
ochraně práv spotřebitelů a daňových 
poplatníků a k větší stabilitě trhu, 
především v oblasti pojišťovnictví 
a v oblasti vnitřního trhu a finančních 
služeb obecně; vítá proto iniciativu Komise 
týkající se vytvoření společného rámce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že schválení společného 
systému záruk v pojišťovnictví na úrovni 
EU a úprava nejrůznějších systémů 
existujících v členských státech, by vedly 
k účinnému zvýšení důvěry občanů, 
ochraně práv spotřebitelů a daňových 
poplatníků a k větší stabilitě trhu, 
především v oblasti pojišťovnictví 
a v oblasti vnitřního trhu a finančních 
služeb obecně; vítá proto iniciativu 
Komise týkající se vytvoření systému 
záruk v pojišťovnictví na úrovni EU;

1. domnívá se, že pokud by neomezené 
uplatňování směrnice Solventnost II 
a nový systém dozoru neměly poskytovat 
spotřebitelům přiměřenou ochranu, 
schválení společného systému záruk 
v pojišťovnictví na úrovni EU a úprava 
nejrůznějších systémů existujících 
v členských státech by vedly k účinnému 
zvýšení důvěry občanů, ochraně práv 
spotřebitelů a daňových poplatníků 
a k větší stabilitě trhu, především v oblasti 
pojišťovnictví a v oblasti vnitřního trhu 
a finančních služeb obecně;

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. souhlasí s tím, že směrnice 
Solventnost II nevytváří v případě 
pojišťoven prostředí, v němž by nemohlo 
dojít k selhání, a nechrání spotřebitele 
před ztrátami v případě možného selhání 
pojišťovny; vyzývá proto Komisi, aby 
zajistila jednotu a provázanost společných 
systémů záruk v pojišťovnictví, které mají 
být přijaty současně se směrnicí 
Solventnost II;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. uvědomuje si, že nový systém dozoru 
a budoucí rámec směrnice Solventnost II 
povedou k dalšímu zvýšení ochrany 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejrealističtějším 
a nejužitečnějším přístupem je v současné 
době vytvoření promyšleného a právně 
závazného rámce ochrany systému záruk 
v pojišťovnictví, který by byl založen 
na minimální harmonizaci, jež by neměla 
narušit ochranu, kterou už některé členské 
státy poskytují, s cílem dosáhnout 
maximální harmonizace později;

2. uznává, že nejrealističtějším 
a nejužitečnějším přístupem je v současné 
době vytvoření promyšleného a právně 
závazného rámce ochrany systému záruk 
v pojišťovnictví, který by byl založen 
na minimální harmonizaci, jež by neměla 
narušit ochranu, kterou už některé členské 
státy poskytují, s cílem dosáhnout 
maximální harmonizace později; domnívá 
se, že pokud by vstoupil legislativní rámec 
pro systémy záruk v pojišťovnictví 
v platnost, měla by Komise provést 
odbornou analýzu, která by vyhodnotila, 
zda tyto právní předpisy dosáhly svých 
hlavních a nejdůležitějších cílů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejrealističtějším 
a nejužitečnějším přístupem je v současné 
době vytvoření promyšleného a právně 
závazného rámce ochrany systému záruk 
v pojišťovnictví, který by byl založen 
na minimální harmonizaci, jež by neměla 
narušit ochranu, kterou už některé členské 
státy poskytují, s cílem dosáhnout 
maximální harmonizace později;

2. uznává, že nejrealističtějším 
a nejužitečnějším přístupem je v současné 
době vytvoření promyšleného a právně 
závazného rámce ochrany systému záruk 
v pojišťovnictví, který by byl založen 
na minimální harmonizaci, jež by neměla 
narušit ochranu, kterou už některé členské 
státy poskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejrealističtějším 
a nejužitečnějším přístupem je v současné 
době vytvoření promyšleného a právně 
závazného rámce ochrany systému záruk 
v pojišťovnictví, který by byl založen 
na minimální harmonizaci, jež by neměla 
narušit ochranu, kterou už některé členské 
státy poskytují, s cílem dosáhnout 
maximální harmonizace později;

2. uznává, že nejrealističtějším 
a nejužitečnějším přístupem by v současné 
době mohlo po vyhodnocení vlivu 
směrnice Solventnost II a nového rámce 
dohledu být vytvoření promyšleného 
a právně závazného rámce ochrany 
systému záruk v pojišťovnictví, který by 
byl založen na minimální harmonizaci, jež 
by neměla narušit ochranu, kterou už 
některé členské státy poskytují, s cílem 
dosáhnout maximální harmonizace později;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejrealističtějším 
a nejužitečnějším přístupem je v současné 
době vytvoření promyšleného a právně 
závazného rámce ochrany systému záruk 
v pojišťovnictví, který by byl založen 
na minimální harmonizaci, jež by neměla 
narušit ochranu, kterou už některé členské 
státy poskytují, s cílem dosáhnout
maximální harmonizace později;

2. uznává, že nejrealističtějším 
a nejužitečnějším přístupem je v současné 
době vytvoření promyšleného a právně 
závazného rámce ochrany systému záruk
v pojišťovnictví, který by byl založen 
na minimální harmonizaci, jež by neměla 
narušit ochranu, kterou už některé členské 
státy poskytují, avšak že je nutné co 
nejvíce harmonizovat důležitá ustanovení 
týkající se spotřebitelů, včetně zásady 
domovského členského státu, limitů 
odškodnění a doby pro výplatu 
odškodnění v případě uznaného 
a vyměřeného nároku na pojistné plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejrealističtějším 
a nejužitečnějším přístupem je v současné 
době vytvoření promyšleného a právně 
závazného rámce ochrany systému záruk 
v pojišťovnictví, který by byl založen 
na minimální harmonizaci, jež by neměla 
narušit ochranu, kterou už některé členské 
státy poskytují, s cílem dosáhnout 
maximální harmonizace později;

2. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, zda 
by nejrealističtějším a nejužitečnějším 
přístupem nebylo vytvoření promyšleného 
a právně závazného rámce ochrany 
systému záruk v pojišťovnictví, který by 
byl založen na minimální harmonizaci, jež 
by neměla narušit ochranu, kterou už 
některé členské státy poskytují, s cílem 
dosáhnout maximální harmonizace později;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. namítá, že v zájmu zajištění komplexní 
ochrany pojistníků a obmyšlených by 
systém záruk v pojišťovnictví neměl být 
nástrojem poslední instance, a naléhavě 
žádá Komisi, aby zachovala a zohlednila 
stávající ochranné mechanizmy;

3. namítá, že v zájmu zajištění komplexní 
ochrany pojistníků a obmyšlených by 
Komise měla zachovat a zohlednit již 
existující ochranné mechanizmy, které 
jsou nezbytné z hlediska ochrany 
pojistníků, jako je poskytování 
doplňkových informací, zvyšování 
transparentnosti a zpřísnění požadavků 
na solventnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. namítá, že v zájmu zajištění komplexní 
ochrany pojistníků a obmyšlených by 
systém záruk v pojišťovnictví neměl být 
nástrojem poslední instance, a naléhavě 
žádá Komisi, aby zachovala a zohlednila 
stávající ochranné mechanizmy;

3. namítá, že v zájmu zajištění komplexní 
ochrany pojistníků a obmyšlených by 
opatření v oblasti dohledu, která jsou 
v rámci směrnice Solventnost II 
přípustná, měla být nástrojem první 
instance a systém záruk v pojišťovnictví 
by měl být nástrojem poslední instance;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. namítá, že v zájmu zajištění komplexní 
ochrany pojistníků a obmyšlených by 
systém záruk v pojišťovnictví neměl být 
nástrojem poslední instance, a naléhavě 
žádá Komisi, aby zachovala a zohlednila 
stávající ochranné mechanizmy;

3. domnívá se, že systémy záruk 
v pojišťovnictví by měly fungovat jako 
nástroj poslední instance, aby byla 
zajištěna komplexní ochrana pojistníků 
a obmyšlených; je toho názoru, že systémy 
záruk v pojišťovnictví by měly mít 
možnost zasáhnout v případě, že by došlo 
k selhání jiných ochranných 
mechanizmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. namítá, že v zájmu zajištění komplexní 
ochrany pojistníků a obmyšlených by 
systém záruk v pojišťovnictví neměl být 
nástrojem poslední instance, a naléhavě 
žádá Komisi, aby zachovala a zohlednila 
stávající ochranné mechanizmy;

3. namítá, že v zájmu zajištění komplexní 
ochrany pojistníků a obmyšlených by 
systém záruk v pojišťovnictví měl být 
nástrojem poslední instance, a naléhavě 
žádá Komisi, aby zachovala a zohlednila 
stávající ochranné mechanizmy;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se měly zakládat 
na principu domovského členského státu 
a měly by poskytovat stejně vysokou míru 

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se měly zakládat 
na principu domovského členského státu 
a měly by poskytovat stejně vysokou míru 
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ochrany spotřebitelů všem fyzickým 
osobám – ať už se jedná o pojistníky, 
či jiné obmyšlené –, na něž se vztahuje 
jakýkoli druh pojistných smluv (životních 
i jiných), zejména v případě úpadku 
pojistitele, poskytnutí nesprávných 
informací při prodeji pojistky ze strany 
pojistitele nebo prostředníka či 
při podvodu;

ochrany spotřebitelů všem fyzickým 
osobám, ať už se jedná o pojistníky, či jiné 
obmyšlené; doporučuje, aby určité typy 
pojištění (mj. námořní a letecké pojištění, 
pojištění přerušení obchodní činnosti, 
pojištění odpovědnosti výrobků, pojištění 
nákladů na stažení výrobků z trhu, 
pojištění vývozních úvěrů a pojištění 
pro případ zpronevěry) nebyly zahrnuty 
do působnosti rámce systémů záruk; 
doporučuje dále, aby do jeho působnosti 
nebylo zahrnuto pojištění motorových 
vozidel a soukromé zdravotní pojištění, 
protože v těchto případech již existuje 
účinné řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se měly zakládat 
na principu domovského členského státu 
a měly by poskytovat stejně vysokou míru 
ochrany spotřebitelů všem fyzickým 
osobám – ať už se jedná o pojistníky, či 
jiné obmyšlené –, na něž se vztahuje 
jakýkoli druh pojistných smluv (životních 
i jiných), zejména v případě úpadku 
pojistitele, poskytnutí nesprávných 
informací při prodeji pojistky ze strany 
pojistitele nebo prostředníka či 
při podvodu;

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se měly zakládat 
na principu domovského členského státu 
a tím, že by spotřebitelům poskytovaly 
přiměřeně vysokou míru ochrany 
a pojistníkům odškodnění, by měly 
fungovat jako nástroj poslední instance;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se měly zakládat 
na principu domovského členského státu 
a měly by poskytovat stejně vysokou míru 
ochrany spotřebitelů všem fyzickým 
osobám – ať už se jedná o pojistníky, 
či jiné obmyšlené –, na něž se vztahuje 
jakýkoli druh pojistných smluv (životních 
i jiných), zejména v případě úpadku 
pojistitele, poskytnutí nesprávných 
informací při prodeji pojistky ze strany 
pojistitele nebo prostředníka či 
při podvodu;

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se měly v oblasti 
přeshraničního pojišťovnictví zakládat 
na principu domovského členského státu 
a v případě úpadku pojistitele by měly 
poskytovat stejně vysokou míru ochrany 
spotřebitelů všem fyzickým osobám – ať 
už se jedná o pojistníky, či jiné obmyšlené 
–, na něž se vztahuje jakýkoli druh 
pojistných smluv (životních i jiných);

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se měly zakládat 
na principu domovského členského státu
a měly by poskytovat stejně vysokou míru 
ochrany spotřebitelů všem fyzickým 
osobám – ať už se jedná o pojistníky, 
či jiné obmyšlené –, na něž se vztahuje 
jakýkoli druh pojistných smluv (životních 
i jiných), zejména v případě úpadku 
pojistitele, poskytnutí nesprávných 
informací při prodeji pojistky ze strany 
pojistitele nebo prostředníka či 
při podvodu;

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se za podmínky, 
že ve všech členských státech, které 
skutečně poskytují stejně vysokou míru 
ochrany spotřebitelů všem fyzickým 
osobám – ať už se jedná o pojistníky, 
či jiné obmyšlené –, na něž se vztahuje 
jakýkoli druh pojistných smluv (životních 
i jiných), zejména v případě úpadku 
pojistitele, budou vytvořeny systémy záruk 
v pojišťovnictví, kterých lze dosáhnout 
na základě minimální harmonizace, měly 
zakládat na principu domovského 
členského státu; domnívá se, 
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že spotřebitelé by měli být po určitou 
stanovenou dobu pojištěni pro případ 
ztrát, které jsou důsledkem pojistných 
událostí vyplývajících ze soudních 
rozhodnutí v případě poskytnutí 
nesprávných informací při prodeji pojistky 
ze strany pojistitele nebo prostředníka či 
při podvodu; požaduje, aby Komise jasně 
stanovila úlohu systémů záruk 
v pojišťovnictví ve vztahu 
ke zprostředkovatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se měly zakládat 
na principu domovského členského státu 
a měly by poskytovat stejně vysokou míru 
ochrany spotřebitelů všem fyzickým 
osobám – ať už se jedná o pojistníky, či 
jiné obmyšlené –, na něž se vztahuje
jakýkoli druh pojistných smluv (životních 
i jiných), zejména v případě úpadku 
pojistitele, poskytnutí nesprávných 
informací při prodeji pojistky ze strany 
pojistitele nebo prostředníka či 
při podvodu;

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk 
v pojišťovnictví by se měly zakládat 
na principu domovského členského státu 
a v případě úpadku pojistitele by měly 
poskytovat stejně vysokou míru ochrany 
spotřebitelů všem fyzickým osobám, ať už 
se jedná o pojistníky, či jiné obmyšlené, 
na něž se vztahují životní pojistky; 

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. podotýká, že v případě doplňujícího 
důchodového zabezpečení, které spravují 
penzijní fondy, neexistuje systém záruk, 
zatímco na pojišťovny poskytující 
důchody by se měly systémy záruk 
v pojišťovnictví vztahovat; trvá proto 
na tom, že u produktů doplňujícího 
důchodového zabezpečení by měly platit 
jasně stanovené samostatné systémy, které 
by v případě důchodců vedly 
k rovnocenné míře ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je nutné zdokonalit 
znalosti a informace spotřebitelů v oblasti 
finančních služeb a s nimi spojených 
rizik, navrhuje proto, aby byl v případě 
pojistek vytvořen podobný mechanizmus, 
jako je evropský standardizovaný 
informační přehled (ESIS), který by 
v případě komplikovaných investičních 
produktů spojených s pojištěním 
a v případě fungování systémů záruk 
v pojišťovnictví, které by byly spojeny 
s určitým vnitrostátním orgánem, 
zahrnoval povinná a jasně formulovaná 
varování před riziky, aby pojistníci 
snadněji pochopili pojistné produkty 
a měli k dispozici všechny důležité 
informace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že systémy záruk 
v pojišťovnictví by měly pojistníkům 
poskytnout možnost vybrat si mezi 
finančním odškodněním a převodem jejich 
pojistné smlouvy jinam; domnívá se, 
že právní předpisy EU v oblasti systémů 
záruk v pojišťovnictví by měly zajišťovat 
rychlé vyplacení maximálního odškodnění 
nebo převodu pojistného kmene, které by 
v případě pojistníků nevedly k žádné ztrátě 
práv a výhod vyplývajících z jejich 
pojistky;

6. zastává názor, že z hlediska nákladů 
a účelnosti by mohla být přednost dána 
převodu pojistného kmene; je přesvědčen, 
že v zájmu zajištění vysoké míry ochrany 
spotřebitelů by systémy záruk 
v pojišťovnictví měly pojistníkům 
poskytnout možnost vybrat si mezi 
finančním odškodněním a převodem jejich 
pojistné smlouvy jinam; domnívá se, 
že právní předpisy EU v oblasti systémů 
záruk v pojišťovnictví by měly zajišťovat 
rychlé vyplacení maximálního odškodnění 
nebo převodu pojistného kmene, které by 
v případě pojistníků nevedly k žádné ztrátě 
práv a výhod vyplývajících z jejich 
pojistky;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že systémy záruk 
v pojišťovnictví by měly pojistníkům 
poskytnout možnost vybrat si mezi 
finančním odškodněním a převodem 
jejich pojistné smlouvy jinam; domnívá 
se, že právní předpisy EU v oblasti 
systémů záruk v pojišťovnictví by měly 
zajišťovat rychlé vyplacení maximálního 
odškodnění nebo převodu pojistného 
kmene, které by v případě pojistníků 
nevedly k žádné ztrátě práv a výhod 

vypouští se
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vyplývajících z jejich pojistky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že systémy záruk 
v pojišťovnictví by měly pojistníkům 
poskytnout možnost vybrat si mezi 
finančním odškodněním a převodem 
jejich pojistné smlouvy jinam; domnívá se, 
že právní předpisy EU v oblasti systémů 
záruk v pojišťovnictví by měly zajišťovat 
rychlé vyplacení maximálního odškodnění 
nebo převodu pojistného kmene, které by 
v případě pojistníků nevedly k žádné ztrátě 
práv a výhod vyplývajících z jejich 
pojistky;

6. zastává názor, že evropský rámec 
pro systémy záruk v pojišťovnictví by měl 
vytvořit možnost zachování platnosti
pojistné smlouvy na základě převodu 
pojistného kmene, nebo v případě 
neplnění podmínek pojistné smlouvy 
ze strany pojistitele poskytnout možnost 
odškodnění; doporučuje zavést limity 
týkající se příspěvků do tohoto systému, 
které platí pojistitel, jelikož jinak by 
nebylo možné splnit ustanovení směrnice 
Solventnost II; doporučuje dále omezit 
náklady na tento systém tím, že bude 
povolen limit na odškodnění a jiné 
možnosti snížení pojistného plnění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že systémy záruk 
v pojišťovnictví by měly pojistníkům 
poskytnout možnost vybrat si mezi 
finančním odškodněním a převodem jejich 
pojistné smlouvy jinam; domnívá se, 
že právní předpisy EU v oblasti systémů 

6. zastává názor, že systémy záruk 
v pojišťovnictví by měly pojistníkům 
poskytnout možnost vybrat si mezi 
finančním odškodněním a převodem jejich 
pojistné smlouvy jinam; domnívá se, 
že právní předpisy EU v oblasti systémů 
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záruk v pojišťovnictví by měly zajišťovat 
rychlé vyplacení maximálního odškodnění 
nebo převodu pojistného kmene, které by 
v případě pojistníků nevedly k žádné ztrátě 
práv a výhod vyplývajících z jejich 
pojistky;

záruk v pojišťovnictví by v případě 
povinného neživotního pojištění měly 
zajišťovat rychlé vyplacení maximálního 
odškodnění a v případě životního pojištění 
a nepovinného neživotního pojištění 
vyplacení 90 % nákladů na ztráty, 
případně možnost převodu pojistného 
kmene, které by v případě pojistníků 
nevedly k žádné ztrátě práv a výhod 
vyplývajících z jejich pojistky;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že systémy záruk 
v pojišťovnictví by měly pojistníkům 
poskytnout možnost vybrat si mezi 
finančním odškodněním a převodem jejich 
pojistné smlouvy jinam; domnívá se, 
že právní předpisy EU v oblasti systémů 
záruk v pojišťovnictví by měly zajišťovat 
rychlé vyplacení maximálního odškodnění 
nebo převodu pojistného kmene, které by 
v případě pojistníků nevedly k žádné ztrátě 
práv a výhod vyplývajících z jejich 
pojistky;

6. zastává názor, že systémy záruk 
v pojišťovnictví by měly pojistníkům 
poskytnout možnost vybrat si mezi 
finančním odškodněním a převodem jejich 
životní pojistky jinam; domnívá se, 
že právní předpisy EU v oblasti systémů 
záruk v pojišťovnictví by měly zajišťovat 
rychlé vyplacení odškodnění nebo převodu 
pojistného kmene, které by v případě 
pojistníků nevedly k žádné ztrátě práv 
a výhod vyplývajících z jejich pojistky;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. podotýká, že na řadě pojistných trhů 
v rámci EU nejsou limity pro odškodnění 
v případě podobných pojistných produktů 
a produktů investičního bankovnictví 
sjednoceny; domnívá se, že Komise by 
měla zajistit, aby se v těchto případech 
vztahovala na majitele pojistek spojených 
s investičními produkty, které prodávají 
pojišťovny, stejná míra ochrany jako 
na vklady v bance a na investiční fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že financování systémů 
záruk v pojišťovnictví by mělo být 
založeno jak na financování ex-ante, tak 
i na financování ex-post; připouští, 
že krachující pojišťovny měly také 
přispívat do rezervních fondů, které by 
měly existovat pro případ selhání 
pojistitele;

7. je toho názoru, že financování systémů 
záruk v pojišťovnictví by mělo být 
založeno jak na financování ex-ante, tak 
i na financování ex-post, přičemž fondy ex-
ante by měly být vytvořeny na přiměřené 
úrovni, která by v konečném důsledku 
zajistila stejné výhody pro spotřebitele 
i pro pojistitele; připouští, že krachující 
pojišťovny měly také přispívat 
do rezervních fondů, které by měly 
existovat pro případ selhání pojistitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 7 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že financování systémů 
záruk v pojišťovnictví by mělo být
založeno jak na financování ex-ante, tak 
i na financování ex-post; připouští, 
že krachující pojišťovny měly také 
přispívat do rezervních fondů, které by 
měly existovat pro případ selhání 
pojistitele;

7. je toho názoru, že podmínky financování 
systémů záruk v pojišťovnictví by měly 
stanovit orgány jednotlivých členských 
států; domnívá se, že předtím, než budou 
stanoveny podmínky financování, je 
nezbytné počkat si na výsledky širší 
diskuze na evropské úrovni týkající se 
podmínek financování pojistných 
subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že financování systémů 
záruk v pojišťovnictví by mělo být
založeno jak na financování ex-ante, tak 
i na financování ex-post; připouští, 
že krachující pojišťovny měly také 
přispívat do rezervních fondů, které by 
měly existovat pro případ selhání 
pojistitele;

7. je toho názoru, že vzhledem k tomu, 
že neexistují přesvědčivé důkazy nebo 
argumenty na podporu přístupu ex-ante 
a že by to mohlo vést k narušení trhu, 
mělo by být financování systémů záruk 
v pojišťovnictví založeno na financování 
ex-post;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že financování systémů 
záruk v pojišťovnictví by mělo být 

7. je toho názoru, že financování systémů 
záruk v pojišťovnictví by mělo být 
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založeno jak na financování ex-ante, tak 
i na financování ex-post; připouští, 
že krachující pojišťovny měly také 
přispívat do rezervních fondů, které by 
měly existovat pro případ selhání 
pojistitele;

založeno na financování ex-post; naléhavě 
požaduje, aby Komise zjistila, jak by bylo 
možné uplatňovat optimální možnost 
financování ex-ante, případně 
v kombinaci s financováním ex-post 
a mechanizmy převodu pojistného kmene, 
s cílem zajistit přiměřenou míru ochrany 
spotřebitelů a připouští, že krachující 
pojišťovny měly také přispívat 
do rezervních fondů, které by měly 
existovat pro případ selhání pojistitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily účinné a řádné řízení systémů 
záruk v pojišťovnictví a dohled nad nimi 
a aby prohloubily spolupráci mezi 
vnitrostátními a evropskými orgány 
dohledu; trvá na tom, že vnitrostátní 
orgány dohledu, na něž dohlíží organizace 
EIOPA, by měly zjistit, zda systémy záruk 
v pojišťovnictví jsou schopny odolat 
krachu jednoho či několika pojistitelů, 
a měly by také usnadňovat výměnu 
informací a osvědčených postupů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily účinné a řádné řízení systémů 
záruk v pojišťovnictví a dohled nad nimi 
a aby prohloubily spolupráci mezi 
vnitrostátními a evropskými orgány 
dohledu; trvá na tom, že vnitrostátní 
orgány dohledu, na něž dohlíží organizace
EIOPA, by měly zjistit, zda systémy záruk 
v pojišťovnictví jsou schopny odolat 
krachu jednoho či několika pojistitelů, 
a měly by také usnadňovat výměnu 
informací a osvědčených postupů.

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily účinné a řádné řízení systémů 
záruk v pojišťovnictví a dohled nad nimi 
ze strany příslušných orgánů členských 
států a organizace EIOPA a aby 
prohloubily spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány dohledu a organizací EIOPA 
s cílem zajistit stejný přístup k systémům 
záruk v pojišťovnictví; trvá na tom, 
že vnitrostátní orgány dohledu by měly 
se souhlasem organizace EIOPA zjistit, 
zda systémy záruk v pojišťovnictví jsou 
schopny odolat krachu jednoho či několika 
pojistitelů, a měly by také usnadňovat 
výměnu informací a osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. uznává, že problémy spojené 
s koncentrací na trhu vytvářejí tlak 
na schopnost systémů záruk absorbovat 
všechny žádosti o náhradu škody 
v důsledku úpadku jednoho nebo více 
pojistitelů; domnívá se, že je nutné 
zabránit tomu, aby vznikly předpisy 
týkající se systémů záruk v pojišťovnictví, 
které by mohly vést k dalšímu tlaku 
na koncentrované trhy;

Or. en


