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Τροπολογία 1
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη 
οικονομική κάμψη έφερε στο φως 
ορισμένες σοβαρές ατέλειες και 
ανισότητες της ενιαίας αγοράς, που όλες 
είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
πολιτών· ότι, προκειμένου να 
προστατευθούν τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη τους στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΕ πρέπει 
να αναλάβει δράση επειγόντως, 
συνεκτιμώντας τα συμφέροντα των 
καταναλωτών σε όλες τις τρέχουσες και 
μελλοντικές πρωτοβουλίες,

Or. en

Τροπολογία 2
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
εναρμονισμένων συστημάτων εγγύησης 
ασφαλίσεων (ΣΕΑ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και τα ανόμοια καθεστώτα των κρατών 
μελών έχουν οδηγήσει σε 
αναποτελεσματική και άνιση προστασία 
των ασφαλισμένων και έχουν επιβραδύνει 
τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς 
νοθεύοντας τον διασυνοριακό 
ανταγωνισμό,
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Or. en

Τροπολογία 3
Andreas Schwab, Πουπάκης Κωνσταντίνος, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η υιοθέτηση ενός κοινού 
συστήματος εγγύησης ασφαλίσεων (ΣΕΑ) 
σε επίπεδο ΕΕ και η προσαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων ΣΕΑ που υπάρχουν 
στα κράτη μέλη θα βελτίωνε αισθητά την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προστάτευε 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και των 
φορολογουμένων και θα ενίσχυε τη 
σταθερότητα της αγοράς, ιδίως στον 
ασφαλιστικό κλάδο αλλά και γενικότερα 
στην εσωτερική αγορά και στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· επικροτεί 
επομένως την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
για την καθιέρωση ενός ΣΕΑ σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

1. πιστεύει ότι η υιοθέτηση ενός κοινού 
συστήματος εγγύησης ασφαλίσεων (ΣΕΑ) 
σε επίπεδο ΕΕ και η προσαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων ΣΕΑ που υπάρχουν 
στα κράτη μέλη θα βελτίωνε αισθητά την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προστάτευε 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και των 
φορολογουμένων και θα ενίσχυε τη 
σταθερότητα της αγοράς, ιδίως στον 
ασφαλιστικό κλάδο αλλά και γενικότερα 
στην εσωτερική αγορά και στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· επικροτεί 
επομένως την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
για την καθιέρωση ενός πλαισίου 
ελάχιστης εναρμόνισης όσον αφορά τα 
ΣΕΑ·

Or. en

Τροπολογία 4
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η υιοθέτηση ενός κοινού 
συστήματος εγγύησης ασφαλίσεων (ΣΕΑ) 
σε επίπεδο ΕΕ και η προσαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων ΣΕΑ που υπάρχουν 
στα κράτη μέλη θα βελτίωνε αισθητά την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προστάτευε 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και των 
φορολογουμένων και θα ενίσχυε τη 

1. πιστεύει ότι η υιοθέτηση ενός κοινού 
πλαισίου για τα συστήματα εγγύησης 
ασφαλίσεων (ΣΕΑ) σε ολόκληρη την ΕΕ 
και η προσαρμογή των διάφορων 
καθεστώτων ΣΕΑ που υπάρχουν στα 
κράτη μέλη θα βελτίωνε αισθητά την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προστάτευε 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και των 
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σταθερότητα της αγοράς, ιδίως στον 
ασφαλιστικό κλάδο αλλά και γενικότερα 
στην εσωτερική αγορά και στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· επικροτεί 
επομένως την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
για την καθιέρωση ενός ΣΕΑ σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

φορολογουμένων και θα ενίσχυε τη 
σταθερότητα της αγοράς, ιδίως στον 
ασφαλιστικό κλάδο αλλά και γενικότερα 
στην εσωτερική αγορά και στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· επικροτεί 
επομένως την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
για την καθιέρωση ενός κοινού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 5
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η υιοθέτηση ενός κοινού 
συστήματος εγγύησης ασφαλίσεων (ΣΕΑ) 
σε επίπεδο ΕΕ και η προσαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων ΣΕΑ που υπάρχουν 
στα κράτη μέλη θα βελτίωνε αισθητά την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προστάτευε 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και των 
φορολογουμένων και θα ενίσχυε τη 
σταθερότητα της αγοράς, ιδίως στον 
ασφαλιστικό κλάδο αλλά και γενικότερα 
στην εσωτερική αγορά και στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· επικροτεί 
επομένως την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την καθιέρωση ενός ΣΕΑ 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

1. πιστεύει ότι, εάν η πλήρης εφαρμογή 
της Φερεγγυότητας ΙΙ και το νέο 
εποπτικό σύστημα δεν παράσχουν 
επαρκή προστασία στους καταναλωτές, η 
υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος 
εγγύησης ασφαλίσεων (ΣΕΑ) σε επίπεδο 
ΕΕ και η προσαρμογή των διάφορων 
καθεστώτων ΣΕΑ που υπάρχουν στα 
κράτη μέλη θα βελτίωνε αισθητά την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προστάτευε 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και των 
φορολογουμένων και θα ενίσχυε τη 
σταθερότητα της αγοράς, ιδίως στον 
ασφαλιστικό κλάδο αλλά και γενικότερα 
στην εσωτερική αγορά και στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. it

Τροπολογία 6
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. συμφωνεί ότι η οδηγία Φερεγγυότητα 
ΙΙ δεν δημιουργεί περιβάλλον που 
αποκλείει τη χρεοκοπία των 
ασφαλιστικών εταιρειών και δεν 
προστατεύει τους καταναλωτές από 
απώλειες σε ενδεχόμενη χρεοκοπία 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων· καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη 
συνέπεια και συνοχή του προς έγκριση 
κοινού ΣΕΑ σε σχέση με την οδηγία 
Φερεγγυότητα ΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 7
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. αναγνωρίζει ότι το νέο εποπτικό 
καθεστώς και το νεοσύστατο πλαίσιο της 
Φερεγγυότητας ΙΙ θα ενισχύσουν 
περαιτέρω την προστασία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 8
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο 
ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση 
συνίσταται στην καθιέρωση ενός 

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο 
ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση 
συνίσταται στην καθιέρωση ενός 
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συνεκτικού και νομικά δεσμευτικού 
πλαισίου για την προστασία ΣΕΑ με βάση 
μια ελάχιστη εναρμόνιση –κάτι που δεν θα 
υπονόμευε την προστασία που ήδη 
παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη– και 
με την προοπτική να επιτευχθεί η μέγιστη 
εναρμόνιση σε μεταγενέστερο στάδιο·

συνεκτικού και νομικά δεσμευτικού 
πλαισίου για την προστασία ΣΕΑ με βάση
μια ελάχιστη εναρμόνιση –κάτι που δεν θα 
υπονόμευε την προστασία που ήδη 
παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη– και 
με την προοπτική να επιτευχθεί η μέγιστη 
εναρμόνιση σε μεταγενέστερο στάδιο·
είναι της γνώμης ότι, αν το νομοθετικό 
πλαίσιο ΣΕΑ τεθεί σε ισχύ, η Επιτροπή 
θα πρέπει να προβεί σε τεκμηριωμένη 
αξιολόγηση για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η νομοθεσία πέτυχε τους βασικούς 
σκοπούς της και τους κύριους στόχους 
της·

Or. en

Τροπολογία 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο 
ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση 
συνίσταται στην καθιέρωση ενός
συνεκτικού και νομικά δεσμευτικού 
πλαισίου για την προστασία ΣΕΑ με βάση 
μια ελάχιστη εναρμόνιση –κάτι που δεν θα 
υπονόμευε την προστασία που ήδη 
παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη– και 
με την προοπτική να επιτευχθεί η μέγιστη 
εναρμόνιση σε μεταγενέστερο στάδιο·

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο 
ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση 
συνίσταται στην καθιέρωση ενός 
συνεκτικού και νομικά δεσμευτικού 
πλαισίου για την προστασία ΣΕΑ με βάση 
μια ελάχιστη εναρμόνιση, κάτι που δεν θα 
υπονόμευε την προστασία που ήδη
παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 10
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο 
ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση 
συνίσταται στην καθιέρωση ενός 
συνεκτικού και νομικά δεσμευτικού 
πλαισίου για την προστασία ΣΕΑ με βάση 
μια ελάχιστη εναρμόνιση –κάτι που δεν θα 
υπονόμευε την προστασία που ήδη 
παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη– και 
με την προοπτική να επιτευχθεί η μέγιστη 
εναρμόνιση σε μεταγενέστερο στάδιο·

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο 
ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση, αφού 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της 
Φερεγγυότητας ΙΙ και του νέου εποπτικού
πλαισίου, θα μπορούσε να συνίσταται 
στην καθιέρωση ενός συνεκτικού και 
νομικά δεσμευτικού πλαισίου για την 
προστασία ΣΕΑ με βάση μια ελάχιστη 
εναρμόνιση –κάτι που δεν θα υπονόμευε 
την προστασία που ήδη παρέχεται από 
ορισμένα κράτη μέλη– και με την 
προοπτική να επιτευχθεί η μέγιστη 
εναρμόνιση σε μεταγενέστερο στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 11
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο 
ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση 
συνίσταται στην καθιέρωση ενός 
συνεκτικού και νομικά δεσμευτικού 
πλαισίου για την προστασία ΣΕΑ με βάση 
μια ελάχιστη εναρμόνιση –κάτι που δεν θα 
υπονόμευε την προστασία που ήδη 
παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη– και 
με την προοπτική να επιτευχθεί η μέγιστη 
εναρμόνιση σε μεταγενέστερο στάδιο·

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο 
ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση 
συνίσταται στην καθιέρωση ενός 
συνεκτικού και νομικά δεσμευτικού 
πλαισίου για την προστασία ΣΕΑ με βάση 
μια ελάχιστη εναρμόνιση –κάτι που δεν θα 
υπονόμευε την προστασία που ήδη 
παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη– ενώ 
πρέπει να υπάρξει μέγιστη εναρμόνιση 
των σημαντικότερων διατάξεων που 
αφορούν τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής του 
κράτους μέλους καταγωγής, των ορίων 
της αποζημίωσης και της περιόδου 
αποπληρωμής για αποδεδειγμένες και 
ποσοτικά καθορισμένες αξιώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 12
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο 
ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση 
συνίσταται στην καθιέρωση ενός 
συνεκτικού και νομικά δεσμευτικού 
πλαισίου για την προστασία ΣΕΑ με βάση 
μια ελάχιστη εναρμόνιση –κάτι που δεν θα 
υπονόμευε την προστασία που ήδη 
παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη– και 
με την προοπτική να επιτευχθεί η μέγιστη 
εναρμόνιση σε μεταγενέστερο στάδιο·

2. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον η πιο ρεαλιστική και χρήσιμη 
προσέγγιση συνίσταται ενδεχομένως στην 
καθιέρωση ενός συνεκτικού και νομικά 
δεσμευτικού πλαισίου για την προστασία 
ΣΕΑ με βάση μια ελάχιστη εναρμόνιση –
κάτι που δεν θα υπονόμευε την προστασία 
που ήδη παρέχεται από ορισμένα κράτη 
μέλη– και με την προοπτική να επιτευχθεί 
η μέγιστη εναρμόνιση σε μεταγενέστερο 
στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 13
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία για 
τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, 
το ΣΕΑ δεν πρέπει να είναι μηχανισμός 
ύστατης καταφυγής, και προτρέπει την 
Επιτροπή να διατηρήσει και να λάβει 
υπόψη τους άλλους υφιστάμενους 
μηχανισμούς προστασίας·

3. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία για 
τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, 
η Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει και να 
λάβει υπόψη τους άλλους υφιστάμενους 
μηχανισμούς προστασίας που ήδη 
λειτουργούν και είναι απαραίτητοι για την 
προστασία των ασφαλισμένων, όπως 
παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες, 
βελτιώνοντας τη διαφάνεια και 
ενισχύοντας τις απαιτήσεις 
φερεγγυότητας·

Or. en
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Τροπολογία 14
Andreas Schwab, Πουπάκης Κωνσταντίνος, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία για 
τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, 
το ΣΕΑ δεν πρέπει να είναι μηχανισμός 
ύστατης καταφυγής, και προτρέπει την 
Επιτροπή να διατηρήσει και να λάβει 
υπόψη τους άλλους υφιστάμενους 
μηχανισμούς προστασίας·

3. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία για 
τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, 
πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν τα 
εποπτικά μέτρα που επιτρέπονται βάσει 
της Φερεγγυότητας ΙΙ, ενώ το ΣΕΑ πρέπει 
να είναι μηχανισμός ύστατης καταφυγής·

Or. en

Τροπολογία 15
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία για 
τους ασφαλισμένους και τους 
δικαιούχους, το ΣΕΑ δεν πρέπει να είναι 
μηχανισμός ύστατης καταφυγής, και 
προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει 
και να λάβει υπόψη τους άλλους 
υφιστάμενους μηχανισμούς προστασίας·

3. θεωρεί ότι ένας ΣΕΑ πρέπει να έχει 
ρόλο μηχανισμού ύστατης καταφυγής
προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέχεια 
στην προστασία των ασφαλισμένων και 
των δικαιούχων· πιστεύει ότι ένα ΣΕΑ 
πρέπει να μπορεί να επεμβαίνει όταν οι 
άλλοι μηχανισμοί προστασίας έχουν 
αποτύχει·

Or. en

Τροπολογία 16
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία για 
τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, 
το ΣΕΑ δεν πρέπει να είναι μηχανισμός 
ύστατης καταφυγής, και προτρέπει την 
Επιτροπή να διατηρήσει και να λάβει 
υπόψη τους άλλους υφιστάμενους 
μηχανισμούς προστασίας·

3. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία για 
τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, 
το ΣΕΑ πρέπει να είναι ένας μηχανισμός 
ύστατης καταφυγής, και προτρέπει την 
Επιτροπή να διατηρήσει και να λάβει 
υπόψη τους άλλους υφιστάμενους 
μηχανισμούς προστασίας·

Or. it

Τροπολογία 17
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής και να παρέχουν υψηλό 
βαθμό και ίσο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
– είτε ασφαλισμένους είτε άλλους 
δικαιούχους – που καλύπτονται από κάθε 
είδους ασφαλιστήρια (ζωής ή άλλα), ιδίως 
σε περίπτωση χρεοκοπίας ασφαλιστή, 
καταχρηστικής πώλησης από τον 
ασφαλιστή ή τον μεσάζοντα και απάτης·

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής και να παρέχουν υψηλό 
βαθμό και ίσο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
– είτε ασφαλισμένους είτε άλλους 
δικαιούχους· θεωρεί ότι ορισμένα είδη 
ασφάλισης (μεταξύ των οποίων η 
ασφάλιση στους τομείς της ναυτιλίας και 
της αεροπορίας, η ασφάλιση για διακοπή 
λειτουργίας της επιχείρησης, η ασφάλιση 
ευθύνης για προϊόντα, η ασφάλιση του 
κόστους ανάκλησης προϊόντων και  η 
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και 
εγγύησης έναντι απιστίας) δεν πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής ενός πλαισίου εγγύησης· 
συνιστά περαιτέρω να μη 
συμπεριληφθούν η ασφάλιση 
αυτοκινήτων και η ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας, δεδομένου ότι στην περίπτωση 
αυτή ήδη υπάρχουν αποτελεσματικές 
λύσεις·
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Or. en

Τροπολογία 18
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής και να παρέχουν υψηλό 
βαθμό και ίσο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
– είτε ασφαλισμένους είτε άλλους 
δικαιούχους– που καλύπτονται από κάθε 
είδους ασφαλιστήρια (ζωής ή άλλα), 
ιδίως σε περίπτωση χρεοκοπίας 
ασφαλιστή, καταχρηστικής πώλησης από 
τον ασφαλιστή ή τον μεσάζοντα και 
απάτης·

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής και να λειτουργούν σαν 
ύστατη καταφυγή παρέχοντας επαρκή και 
υψηλό βαθμό προστασίας των 
καταναλωτών και αποζημίωση για τους
ασφαλισμένους·

Or. en

Τροπολογία 19
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής και να παρέχουν υψηλό 
βαθμό και ίσο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
–είτε ασφαλισμένους είτε άλλους 
δικαιούχους– που καλύπτονται από κάθε 
είδους ασφαλιστήρια (ζωής ή άλλα), ιδίως
σε περίπτωση χρεοκοπίας ασφαλιστή, 
καταχρηστικής πώλησης από τον 
ασφαλιστή ή τον μεσάζοντα και απάτης·

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής όσον αφορά τους 
κλάδους διασυνοριακής ασφάλισης και να 
παρέχουν υψηλό βαθμό και ίσο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών για όλα τα 
φυσικά πρόσωπα –είτε ασφαλισμένους είτε 
άλλους δικαιούχους– που καλύπτονται από 
κάθε είδους ασφαλιστήρια (ζωής ή άλλα), 
σε περίπτωση χρεοκοπίας ασφαλιστή ·
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Or. en

Τροπολογία 20
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής και να παρέχουν υψηλό 
βαθμό και ίσο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
–είτε ασφαλισμένους είτε άλλους 
δικαιούχους– που καλύπτονται από κάθε 
είδους ασφαλιστήρια (ζωής ή άλλα), ιδίως 
σε περίπτωση χρεοκοπίας ασφαλιστή, 
καταχρηστικής πώλησης από τον 
ασφαλιστή ή τον μεσάζοντα και απάτης·

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής, υπό την προϋπόθεση 
ότι στο πλαίσιο μιας ελάχιστης 
εναρμόνισης έχουν δημιουργηθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη συστήματα εγγύησης 
καταθέσεων τα οποία παρέχουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών για 
όλα τα φυσικά πρόσωπα –είτε 
ασφαλισμένους είτε άλλους δικαιούχους–
που καλύπτονται από κάθε είδους 
ασφαλιστήρια (ζωής ή άλλα), ιδίως σε 
περίπτωση χρεοκοπίας ασφαλιστή· θεωρεί 
ότι οι καταναλωτές πρέπει επίσης να 
καλύπτονται για απώλειες οι οποίες 
προκύπτουν από απαιτήσεις εν συνεχεία 
δικαστικών αποφάσεων στην περίπτωση 
καταχρηστικής πώλησης από τον 
ασφαλιστή ή τον μεσάζοντα και απάτης 
εντός καθορισμένου χρονικού 
διαστήματος· ζητά από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον ρόλο του ΣΕΑ σε σχέση 
με τους μεσάζοντες·

Or. en

Τροπολογία 21
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει 
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να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής και να παρέχουν υψηλό 
βαθμό και ίσο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
–είτε ασφαλισμένους είτε άλλους 
δικαιούχους– που καλύπτονται από κάθε 
είδους ασφαλιστήρια (ζωής ή άλλα), ιδίως
σε περίπτωση χρεοκοπίας ασφαλιστή, 
καταχρηστικής πώλησης από τον 
ασφαλιστή ή τον μεσάζοντα και απάτης·

να βασίζονται στην αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής και να παρέχουν υψηλό 
βαθμό και ίσο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
–είτε ασφαλισμένους είτε άλλους 
δικαιούχους– που καλύπτονται από 
ασφαλιστήρια ζωής σε περίπτωση 
χρεοκοπίας ασφαλιστή·

Or. it

Τροπολογία 22
Andreas Schwab, Πουπάκης Κωνσταντίνος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. επισημαίνει ότι δεν υπάρχει σύστημα 
εγγύησης για τις συντάξεις του δεύτερου 
πυλώνα που τελούν υπό τη διαχείριση 
συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ οι 
ασφαλιστές που χορηγούν συντάξεις 
προβλέπεται να υπαχθούν σε ΣΕΑ· 
επιμένει συνεπώς ότι τα συνταξιοδοτικά 
προϊόντα του δεύτερου πυλώνα πρέπει να 
καλύπτονται από διακριτά και αυτοτελή 
συστήματα, τα οποία να οδηγούν σε 
ισοδύναμα επίπεδα προστασίας για τους 
συνταξιούχους·

Or. en

Τροπολογία 23
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. τονίζει ότι η πληροφόρηση και η 
επίγνωση των καταναλωτών για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τους 
συναφείς κινδύνους πρέπει να 
βελτιωθούν, και προτείνει κατά συνέπεια 
να καθιερωθεί για τα ασφαλιστήρια ένας 
μηχανισμός παρόμοιος με το ευρωπαϊκό 
τυποποιημένο δελτίο πληροφοριών 
(ΕΤΔΠ), ο οποίος να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικές σαφείς προειδοποιήσεις 
αναλαμβανόμενων κινδύνων σε σχέση με 
τα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα που 
συνδέονται με ασφαλίσεις και να 
αναφέρει την ύπαρξη ΣΕΑ συνδεόμενων 
με συγκεκριμένη εθνική αρχή, ώστε να 
μπορεί ευκολότερα ο ασφαλισμένος να 
κατανοήσει καλύτερα τα ασφαλιστικά 
προϊόντα και να έχει όλες τις σημαντικές 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 24
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι τα ΣΕΑ πρέπει να δίνουν 
στους ασφαλισμένους την ευκαιρία να 
επιλέξουν ανάμεσα σε χρηματική 
αποζημίωση και μεταφορά του 
ασφαλιστηρίου τους σε άλλον ασφαλιστή· 
θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα ΣΕΑ 
πρέπει να εξασφαλίζει ταχεία και υψηλή 
αποζημίωση ή μια μεταφορά της 
ασφάλισης η οποία δεν θα συνεπάγεται για 
τον ασφαλισμένο καμία απώλεια 
δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν από το υπάρχον ασφαλιστήριο·

6. πιστεύει ότι, από πλευράς κόστους και 
πρακτικότητας, η μεταφορά του 
ασφαλιστηρίου είναι ίσως η προτιμότερη 
λύση· υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών, τα ΣΕΑ πρέπει να 
δίνουν στους ασφαλισμένους ευχέρεια 
επιλογής ανάμεσα σε χρηματική 
αποζημίωση και μεταφορά του 
ασφαλιστηρίου τους· θεωρεί ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ για τα ΣΕΑ πρέπει να 
εξασφαλίζει ταχεία και υψηλή αποζημίωση 
ή μια μεταφορά της ασφάλισης η οποία δεν 
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θα συνεπάγεται για τον ασφαλισμένο 
καμία απώλεια δικαιωμάτων και 
πλεονεκτημάτων που απορρέουν από το 
υπάρχον ασφαλιστήριο·

Or. en

Τροπολογία 25
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι τα ΣΕΑ πρέπει να δίνουν 
στους ασφαλισμένους την ευκαιρία να 
επιλέξουν ανάμεσα σε χρηματική 
αποζημίωση και μεταφορά του 
ασφαλιστηρίου τους σε άλλον ασφαλιστή· 
θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα 
ΣΕΑ πρέπει να εξασφαλίζει ταχεία και 
υψηλή αποζημίωση ή μια μεταφορά της 
ασφάλισης η οποία δεν θα συνεπάγεται 
για τον ασφαλισμένο καμία απώλεια 
δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν από το υπάρχον 
ασφαλιστήριο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι τα ΣΕΑ πρέπει να δίνουν 
στους ασφαλισμένους την ευκαιρία να 
επιλέξουν ανάμεσα σε χρηματική
αποζημίωση και μεταφορά του 
ασφαλιστηρίου τους σε άλλον ασφαλιστή·

6. πιστεύει ότι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ΣΕΑ πρέπει να προβλέπει είτε συνέχιση 
των ασφαλιστηρίων με μεταφορά 
χαρτοφυλακίου είτε αποζημίωση για 
απώλειες σε περίπτωση χρεοκοπίας του 
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θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα 
ΣΕΑ πρέπει να εξασφαλίζει ταχεία και 
υψηλή αποζημίωση ή μια μεταφορά της 
ασφάλισης η οποία δεν θα συνεπάγεται 
για τον ασφαλισμένο καμία απώλεια 
δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν από το υπάρχον 
ασφαλιστήριο·

ασφαλιστή· συνιστά να τεθούν όρια για 
τις συνεισφορές των ασφαλιστών στο 
σύστημα, ειδάλλως οι απαιτήσεις της 
Φερεγγυότητας ΙΙ δεν θα είναι δυνατόν να 
καλυφθούν· συνιστά επιπλέον να 
περιοριστεί το κόστος του συστήματος με 
το να επιτρέπονται όρια στην 
αποζημίωση ή άλλες μειώσεις των 
παροχών·

Or. en

Τροπολογία 27
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι τα ΣΕΑ πρέπει να δίνουν 
στους ασφαλισμένους την ευκαιρία να 
επιλέξουν ανάμεσα σε χρηματική 
αποζημίωση και μεταφορά του 
ασφαλιστηρίου τους σε άλλον ασφαλιστή· 
θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα ΣΕΑ 
πρέπει να εξασφαλίζει ταχεία και υψηλή 
αποζημίωση ή μια μεταφορά της 
ασφάλισης η οποία δεν θα συνεπάγεται για 
τον ασφαλισμένο καμία απώλεια 
δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν από το υπάρχον ασφαλιστήριο·

6. πιστεύει ότι τα ΣΕΑ πρέπει να δίνουν 
στους ασφαλισμένους την ευκαιρία να 
επιλέξουν ανάμεσα σε χρηματική 
αποζημίωση και μεταφορά του 
ασφαλιστηρίου τους σε άλλον ασφαλιστή· 
θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα ΣΕΑ 
πρέπει να εξασφαλίζει ταχεία και υψηλή 
αποζημίωση για την υποχρεωτική 
ασφάλιση εκτός ασφαλειών ζωής και 
90% του ύψους των απωλειών για τις 
ασφάλειες ζωής και τη μη υποχρεωτική 
ασφάλιση εκτός ασφαλειών ζωής, ή, 
εφόσον αυτό ενδείκνυται, μια μεταφορά 
της ασφάλισης η οποία δεν θα συνεπάγεται 
για τον ασφαλισμένο καμία απώλεια 
δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν από το υπάρχον ασφαλιστήριο·

Or. en
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Τροπολογία 28
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι τα ΣΕΑ πρέπει να δίνουν 
στους ασφαλισμένους την ευκαιρία να 
επιλέξουν ανάμεσα σε χρηματική 
αποζημίωση και μεταφορά του 
ασφαλιστηρίου τους σε άλλον ασφαλιστή· 
θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα ΣΕΑ 
πρέπει να εξασφαλίζει ταχεία και υψηλή
αποζημίωση ή μια μεταφορά της 
ασφάλισης η οποία δεν θα συνεπάγεται για 
τον ασφαλισμένο καμία απώλεια 
δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν από το υπάρχον ασφαλιστήριο·

6. πιστεύει ότι τα ΣΕΑ πρέπει να δίνουν 
στους ασφαλισμένους την ευκαιρία να 
επιλέξουν ανάμεσα σε χρηματική 
αποζημίωση και μεταφορά της ασφάλειας 
ζωής τους σε άλλον ασφαλιστή· θεωρεί ότι 
η νομοθεσία της ΕΕ για τα ΣΕΑ πρέπει να 
εξασφαλίζει ταχεία αποζημίωση ή μια 
μεταφορά της ασφάλισης η οποία δεν θα 
συνεπάγεται για τον ασφαλισμένο καμία 
απώλεια δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων 
που απορρέουν από το υπάρχον 
ασφαλιστήριο·

Or. it

Τροπολογία 29
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 a. επισημαίνει ότι, σε ορισμένες 
ασφαλιστικές αγορές εντός της ΕΕ, τα 
όρια της αποζημίωσης για παρόμοια 
ασφαλιστικά και τραπεζικά επενδυτικά 
προϊόντα δεν είναι ευθυγραμμισμένα· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε, στις περιπτώσεις αυτές, 
το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για 
τις τραπεζικές καταθέσεις και τα 
κεφάλαια επενδύσεων χαρτοφυλακίου να 
ισχύει και για τους κατόχους επενδυτικών 
προϊόντων συνδεόμενων με ασφαλίσεις τα 
οποία διατίθενται από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες·
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Or. en

Τροπολογία 30
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι διευθετήσεις για τη 
χρηματοδότηση των ΣΕΑ πρέπει να 
βασίζονται τόσο στην εκ των προτέρων 
όσο και στην εκ των υστέρων 
χρηματοδότηση· αναγνωρίζει ότι οι 
πτωχεύουσες ασφαλιστικές εταιρείες 
πρέπει να έχουν συνεισφέρει στο 
αποθεματικό για απρόβλεπτα, το οποίο 
πρέπει να υφίσταται για την περίπτωση 
χρεοκοπίας ασφαλιστή·

7. πιστεύει ότι οι διευθετήσεις για τη 
χρηματοδότηση των ΣΕΑ πρέπει να 
βασίζονται τόσο στην εκ των προτέρων 
όσο και στην εκ των υστέρων 
χρηματοδότηση, με την εκ των προτέρων 
χρηματοδότηση να καθορίζεται σε εύλογο 
επίπεδο το οποίο, σε τελική ανάλυση, θα 
ωφελεί τόσο τον καταναλωτή όσο και τον 
ασφαλιστή· αναγνωρίζει ότι οι 
πτωχεύουσες ασφαλιστικές εταιρείες 
πρέπει να έχουν συνεισφέρει στο 
αποθεματικό για απρόβλεπτα, το οποίο 
πρέπει να υφίσταται για την περίπτωση 
χρεοκοπίας ασφαλιστή·

Or. en

Τροπολογία 31
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι διευθετήσεις για τη 
χρηματοδότηση των ΣΕΑ πρέπει να 
βασίζονται τόσο στην εκ των προτέρων 
όσο και στην εκ των υστέρων 
χρηματοδότηση· αναγνωρίζει ότι οι 
πτωχεύουσες ασφαλιστικές εταιρείες 
πρέπει να έχουν συνεισφέρει στο 
αποθεματικό για απρόβλεπτα, το οποίο 
πρέπει να υφίσταται για την περίπτωση 

7. πιστεύει ότι οι διευθετήσεις για τη 
χρηματοδότηση των ΣΕΑ πρέπει να 
καθορίζονται από τις εθνικές αρχές·
θεωρεί απαραίτητο να μην καθοριστούν 
οι διευθετήσεις αυτές πριν καταλήξουν οι 
ευρύτερες συζητήσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με τις απαιτήσεις 
χρηματοδότησης για τις ασφαλιστικές 
οντότητες·
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χρεοκοπίας ασφαλιστή·

Or. en

Τροπολογία 32
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι διευθετήσεις για τη 
χρηματοδότηση των ΣΕΑ πρέπει να 
βασίζονται τόσο στην εκ των προτέρων 
όσο και στην εκ των υστέρων 
χρηματοδότηση· αναγνωρίζει ότι οι 
πτωχεύουσες ασφαλιστικές εταιρείες 
πρέπει να έχουν συνεισφέρει στο 
αποθεματικό για απρόβλεπτα, το οποίο 
πρέπει να υφίσταται για την περίπτωση 
χρεοκοπίας ασφαλιστή·

7. πιστεύει ότι οι διευθετήσεις για τη 
χρηματοδότηση των ΣΕΑ πρέπει να 
βασίζονται στην εκ των υστέρων 
χρηματοδότηση, αν ληφθεί υπόψη η 
έλλειψη πειστικών αποδείξεων ή 
επιχειρημάτων υπέρ της εκ των προτέρων 
προσέγγισης και η διαταραχή της αγοράς 
που ενδέχεται να προκληθεί από μια 
τέτοια προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 33
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι διευθετήσεις για τη 
χρηματοδότηση των ΣΕΑ πρέπει να 
βασίζονται τόσο στην εκ των προτέρων
όσο και στην εκ των υστέρων
χρηματοδότηση· αναγνωρίζει ότι οι 
πτωχεύουσες ασφαλιστικές εταιρείες 
πρέπει να έχουν συνεισφέρει στο 
αποθεματικό για απρόβλεπτα, το οποίο 
πρέπει να υφίσταται για την περίπτωση 
χρεοκοπίας ασφαλιστή·

7. πιστεύει ότι οι διευθετήσεις για τη 
χρηματοδότηση των ΣΕΑ πρέπει να 
βασίζονται στην εκ των προτέρων 
χρηματοδότηση· προτρέπει την Επιτροπή 
να διερευνήσει πώς θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί μια βέλτιστη εκ των 
προτέρων προσέγγιση στη 
χρηματοδότηση, ενδεχομένως σε 
συνδυασμό με την εκ των υστέρων 
χρηματοδότηση και με μηχανισμούς 
μεταφοράς χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων 
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για να εξασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, και 
αναγνωρίζει ότι οι πτωχεύουσες 
ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να έχουν 
συνεισφέρει στο αποθεματικό για 
απρόβλεπτα, το οποίο πρέπει να υφίσταται 
για την περίπτωση χρεοκοπίας ασφαλιστή·

Or. en

Τροπολογία 34
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δεχθούν μια αποτελεσματική 
διακυβέρνηση και εποπτεία των ΣΕΑ και 
να ενισχύσουν τη συνεργασία ανάμεσα 
στις εθνικές και τις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές· επιμένει ότι τα εποπτικά 
συστήματα της χώρας καταγωγής, υπό 
την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, πρέπει να υποβάλουν σε 
δοκιμή την ικανότητα των ΣΕΑ να 
αντέξουν τη χρεοκοπία ενός ή 
περισσότερων ασφαλιστών, καθώς και να 
διευκολύνουν την ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δεχθούν μια αποτελεσματική 
διακυβέρνηση και εποπτεία των ΣΕΑ και 
να ενισχύσουν τη συνεργασία ανάμεσα 
στις εθνικές και τις ευρωπαϊκές εποπτικές
αρχές· επιμένει ότι τα εποπτικά συστήματα 
της χώρας καταγωγής, υπό την επίβλεψη
της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων, πρέπει να 
υποβάλουν σε δοκιμή την ικανότητα των 
ΣΕΑ να αντέξουν τη χρεοκοπία ενός ή 
περισσότερων ασφαλιστών, καθώς και να 
διευκολύνουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δεχθούν μια αποτελεσματική 
διακυβέρνηση και εποπτεία των ΣΕΑ, από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
και την Ευρωπαϊκή Αρχή ασφαλίσεων 
και επαγγελματικών συντάξεων 
(ΕΑΑΕΣ), και να ενισχύσουν τη 
συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές αρχές 
και την ΕΑΑΕΣ, ώστε να εξασφαλιστεί 
συνοχή προσεγγίσεων σε σχέση με τα 
ΣΕΑ· επιμένει ότι τα εποπτικά συστήματα 
της χώρας καταγωγής, με την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων, πρέπει να 
υποβάλουν σε δοκιμή την ικανότητα των 
ΣΕΑ να αντέξουν τη χρεοκοπία ενός ή 
περισσότερων ασφαλιστών, καθώς και να 
διευκολύνουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 36
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 a. αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα 
συγκέντρωσης της αγοράς είναι πιθανό 
να επιβαρύνουν την ικανότητα ενός ΣΕΑ 
να απορροφήσει όλες τις απαιτήσεις των 
ασφαλισμένων λόγω πτώχευσης ενός ή 
περισσότερων ασφαλιστών· πιστεύει ότι 
πρέπει να αποφευχθούν εκείνοι οι κανόνες 
για τα ΣΕΑ οι οποίοι θα ήταν δυνατόν να 
προκαλέσουν περαιτέρω πιέσεις στις 
συγκεντρωμένες αγορές.

Or. en
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