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Muudatusettepanek 1
Louis Grech

Arvamuse projekt
Põhjendus A (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et hiljutine 
majanduslangus tõi ühtsel turul esile 
hulga tõsiseid puudujääke ja ebavõrdsuse, 
millel on olnud negatiivne mõju tarbijate 
ja kodanike usaldusele; arvestades, et 
tarbijate õiguste kaitsmiseks ja nende 
usalduse taastamiseks finantsturgude 
vastu peab EL võtma kiireloomulisi 
meetmeid, võttes arvesse tarbijate huve nii 
praegustes kui ka tulevastes algatustes;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Louis Grech

Arvamuse projekt
Põhjendus B (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et ühtlustatud ELi 
kindlustuse tagamise skeemide puudumise 
ja liikmesriikides kehtiva erineva korra 
tõttu on kindlustusvõtjatele pakutav kaitse 
ebatõhus ja ebavõrdne ning see on 
pidurdanud kindlustusturu toimimist, 
moonutades piiriülest konkurentsi;

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

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et ELi ühtse kindlustuse tagamise 
skeemi vastuvõtmine ja liikmesriikides 
kehtivate erinevate tagatisskeemi kordade 
kohandamine aitaks tunduvalt parandada 
kodanike kindlustunnet, kaitsta tarbijate ja 
maksumaksjate õigusi ning suurendada 
turu stabiilsust –viimast eriti 
kindlustussektoris, aga ka siseturu- ja 
finantsteenuste valdkonnas üldiselt; kiidab 
sellest tulenevalt heaks komisjoni algatuse 
rajada ELi kindlustuse tagamise skeem;

1. usub, et ELi ühtse kindlustuse tagamise 
skeemi vastuvõtmine ja liikmesriikides 
kehtivate erinevate tagatisskeemi kordade 
kohandamine aitaks tunduvalt parandada 
kodanike kindlustunnet, kaitsta tarbijate ja 
maksumaksjate õigusi ning suurendada 
turu stabiilsust – viimast eriti 
kindlustussektoris, aga ka siseturu- ja 
finantsteenuste valdkonnas üldiselt; kiidab 
sellest tulenevalt heaks komisjoni algatuse 
rajada kindlustuse tagamise skeemi 
minimaalse ühtlustamise raamistik;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et ELi ühtse kindlustuse tagamise
skeemi vastuvõtmine ja liikmesriikides 
kehtivate erinevate tagatisskeemi kordade 
kohandamine aitaks tunduvalt parandada 
kodanike kindlustunnet, kaitsta tarbijate ja 
maksumaksjate õigusi ning suurendada 
turu stabiilsust –viimast eriti 
kindlustussektoris, aga ka siseturu- ja 
finantsteenuste valdkonnas üldiselt; kiidab 
sellest tulenevalt heaks komisjoni algatuse 
rajada ELi kindlustuse tagamise skeem;

1. usub, et ELi ühtne kindlustuse tagamise
skeemide raamistik ja liikmesriikides 
kehtivate erinevate tagatisskeemi kordade 
kohandamine aitaks tunduvalt parandada 
kodanike kindlustunnet, kaitsta tarbijate ja 
maksumaksjate õigusi ning suurendada 
turu stabiilsust –viimast eriti 
kindlustussektoris, aga ka siseturu- ja 
finantsteenuste valdkonnas üldiselt; kiidab 
sellest tulenevalt heaks komisjoni algatuse 
rajada ühtne raamistik;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et ELi ühtse kindlustuse tagamise 
skeemi vastuvõtmine ja liikmesriikides 
kehtivate erinevate tagatisskeemi kordade 
kohandamine aitaks tunduvalt parandada 
kodanike kindlustunnet, kaitsta tarbijate ja 
maksumaksjate õigusi ning suurendada 
turu stabiilsust –viimast eriti 
kindlustussektoris, aga ka siseturu- ja 
finantsteenuste valdkonnas üldiselt; kiidab 
sellest tulenevalt heaks komisjoni algatuse 
rajada ELi kindlustuse tagamise skeem;

1. usub, et juhul kui Solventsus II täielik 
rakendamine ja uus järelevalvesüsteem ei 
paku tarbijatele piisavat kaitset, aitaks ELi 
ühtse kindlustuse tagamise skeemi 
vastuvõtmine ja liikmesriikides kehtivate 
erinevate tagatisskeemi kordade 
kohandamine tunduvalt parandada 
kodanike kindlustunnet, kaitsta tarbijate ja 
maksumaksjate õigusi ning suurendada 
turu stabiilsust –viimast eriti 
kindlustussektoris, aga ka siseturu- ja 
finantsteenuste valdkonnas üldiselt;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõustub, et Solventsus II direktiiviga 
ei looda süsteemi, mille puhul 
kindlustusettevõtjad ei saaks pankrotti 
minna, ega kaitse tarbijale kahjumi 
tekitamise eest juhul, kui 
kindlustusettevõtja läheb pankrotti; palub 
seepärast komisjonil tagada, et 
vastuvõetav ühtne kindlustuse tagamise 
skeem oleks kooskõlas ja vastavuses 
Solventsus II direktiiviga;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunnistab, et uus järelevalvesüsteem 
ja tulevane Solventsus II raamistik 
parandavad veelgi tarbijakaitset;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et antud hetkel on kõige 
realistlikum ja kasulikum lahendus rajada 
selline ühtne ja õiguslikult siduv 
tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb 
minimaalsel ühtlustamisel ega kahjusta 
mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat 
kaitset, ning et maksimaalne ühtlustamine 
peaks olema hilisema etapi eesmärk;

2. kinnitab, et antud hetkel on kõige 
realistlikum ja kasulikum lahendus rajada 
selline ühtne ja õiguslikult siduv 
tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb 
minimaalsel ühtlustamisel ega kahjusta 
mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat 
kaitset, ning et maksimaalne ühtlustamine 
peaks olema hilisema etapi eesmärk; on 
seisukohal, et kui tagatisskeemi reguleeriv 
õiguslik raamistik jõustub, siis peaks 
komisjon läbi viima eksperthindamise, et 
otsustada, kas õigusakt on oma peamised 
ülesanded ja eesmärgid täitnud;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 2 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et antud hetkel on kõige 
realistlikum ja kasulikum lahendus rajada 
selline ühtne ja õiguslikult siduv 
tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb 
minimaalsel ühtlustamisel ega kahjusta 
mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat 
kaitset, ning et maksimaalne ühtlustamine 
peaks olema hilisema etapi eesmärk;

2. kinnitab, et antud hetkel on kõige 
realistlikum ja kasulikum lahendus rajada 
selline ühtne ja õiguslikult siduv 
tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb 
minimaalsel ühtlustamisel ega kahjusta 
mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat 
kaitset;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et antud hetkel on kõige 
realistlikum ja kasulikum lahendus rajada 
selline ühtne ja õiguslikult siduv 
tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb 
minimaalsel ühtlustamisel ega kahjusta 
mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat 
kaitset, ning et maksimaalne ühtlustamine 
peaks olema hilisema etapi eesmärk;

2. kinnitab, et antud hetkel, pärast 
Solventsus II ja uue järelevalveraamistiku 
mõju hindamist, oleks kõige realistlikum 
ja kasulikum lahendus rajada selline ühtne 
ja õiguslikult siduv tagatisskeemi kaitse 
raamistik, mis põhineb minimaalsel 
ühtlustamisel ega kahjusta mõnede 
liikmesriikide poolt juba pakutavat kaitset, 
ning et maksimaalne ühtlustamine peaks 
olema hilisema etapi eesmärk;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et antud hetkel on kõige 2. kinnitab, et antud hetkel on kõige 
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realistlikum ja kasulikum lahendus rajada 
selline ühtne ja õiguslikult siduv 
tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb 
minimaalsel ühtlustamisel ega kahjusta 
mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat 
kaitset, ning et maksimaalne ühtlustamine 
peaks olema hilisema etapi eesmärk;

realistlikum ja kasulikum lahendus rajada 
selline ühtne ja õiguslikult siduv 
tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb 
minimaalsel ühtlustamisel ega kahjusta 
mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat 
kaitset, kusjuures tuleks maksimaalselt 
ühtlustada olulisi tarbijasätteid, 
sealhulgas päritoluliikmesriigi põhimõtet, 
hüvitispiirmäärasid ja makseperioodi 
tõendatud ja kvantifitseeritud nõuete 
korral;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et antud hetkel on kõige 
realistlikum ja kasulikum lahendus rajada 
selline ühtne ja õiguslikult siduv 
tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb 
minimaalsel ühtlustamisel ega kahjusta 
mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat 
kaitset, ning et maksimaalne ühtlustamine 
peaks olema hilisema etapi eesmärk;

2. palub komisjonil hinnata, kas kõige 
realistlikum ja kasulikum lahendus oleks
rajada selline ühtne ja õiguslikult siduv 
tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb 
minimaalsel ühtlustamisel ega kahjusta 
mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat 
kaitset, ning et maksimaalne ühtlustamine 
peaks olema hilisema etapi eesmärk;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et tagatisskeem ei tohiks 
olla kindlustusvõtjatele ja soodustatud 
isikutele laiaulatusliku kaitse tagamisel 

3. on seisukohal, et kindlustusvõtjatele ja 
soodustatud isikutele laiaulatusliku kaitse
tagamiseks peaks komisjon meeles pidama
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viimase etapi kaitsemehhanism, ning 
nõuab tungivalt, et komisjon peaks meeles 
ja arvestaks ka teisi olemasolevaid 
kaitsemehhanisme;

ja arvestama ka teisi olemasolevaid 
kaitsemehhanisme, mis on juba sisse 
viidud ja olulised kindlustusvõtjate 
kaitsmiseks, näiteks lisateabe andmine, 
läbipaistvuse suurendamine ja 
maksevõimet reguleerivate nõuete 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et tagatisskeem ei tohiks 
olla kindlustusvõtjatele ja soodustatud 
isikutele laiaulatusliku kaitse tagamisel 
viimase etapi kaitsemehhanism, ning 
nõuab tungivalt, et komisjon peaks meeles 
ja arvestaks ka teisi olemasolevaid 
kaitsemehhanisme;

3. on seisukohal, et kindlustusvõtjatele ja 
soodustatud isikutele laiaulatusliku kaitse 
tagamisel tuleks rakendada kõigepealt 
Solventsus II raames lubatud 
järelevalvemeetmeid ja tagatisskeem peaks 
olema viimase etapi kaitsemehhanism;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et tagatisskeem ei tohiks 
olla kindlustusvõtjatele ja soodustatud 
isikutele laiaulatusliku kaitse tagamisel 
viimase etapi kaitsemehhanism, ning 
nõuab tungivalt, et komisjon peaks meeles 
ja arvestaks ka teisi olemasolevaid 
kaitsemehhanisme;

3. on seisukohal, et tagatisskeemi 
funktsioon peaks olema toimimine 
viimase etapi kaitsemehhanismina, et 
pakkuda kindlustusvõtjatele ja soodustatud 
isikutele püsivat kaitset; usub, et
tagatisskeemi tuleks kasutada siis, kui 
muud kaitsemehhanismid ei ole toiminud;
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Or. en

Muudatusettepanek 16
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et tagatisskeem ei tohiks 
olla kindlustusvõtjatele ja soodustatud 
isikutele laiaulatusliku kaitse tagamisel 
viimase etapi kaitsemehhanism, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon peaks meeles ja 
arvestaks ka teisi olemasolevaid 
kaitsemehhanisme;

3. on seisukohal, et tagatisskeem peaks 
olema kindlustusvõtjatele ja soodustatud 
isikutele laiaulatusliku kaitse tagamisel 
viimase etapi kaitsemehhanism, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon peaks meeles ja 
arvestaks ka teisi olemasolevaid 
kaitsemehhanisme;

Or. it

Muudatusettepanek 17
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttel ning tagama 
kõrgetasemelise ja võrdse tarbijakaitse
kõikide kindlustuslepingutega (nii elu-
kui ka kahjukindlustuslepinguga) ja
kõigile füüsilistele isikutele sõltumata 
sellest, kas tegemist on kindlustusvõtjate 
või muude soodustatud isikutega, eriti 
juhul, kui kindlustusandja läheb pankrotti 
ja kui kindlustusandja või vahendaja on 
tegelenud kuritahtliku müügi või 
pettusega;

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttele ning 
tagama kõrgetasemelise ja võrdse 
tarbijakaitse kõigile füüsilistele isikutele 
sõltumata sellest, kas tegemist on 
kindlustusvõtjate või muude soodustatud 
isikutega; soovitab, et teatud liiki 
kindlustused (sealhulgas merekindlustus, 
lennunduskindlustus, äritegevuse 
katkestamise kindlustus, 
tootevastutuskindlustus, toote turult 
eemaldamisega seotud kindlustus, 
ekspordikrediidi ja vastutusekindlustus) ei 
peaks kuuluma tagatisraamistiku 
rakendusalasse;  soovitab lisaks sellega 
mitte hõlmata sõidukikindlustust ja 
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eratervisekindlustust, kuna nende jaoks 
on tõhusad lahendused juba olemas;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttel ning
tagama kõrgetasemelise ja võrdse 
tarbijakaitse kõikide 
kindlustuslepingutega (nii elu- kui ka 
kahjukindlustuslepinguga) ja kõigile 
füüsilistele isikutele sõltumata sellest, kas 
tegemist on kindlustusvõtjate või muude 
soodustatud isikutega, eriti juhul, kui 
kindlustusandja läheb pankrotti ja kui 
kindlustusandja või vahendaja on 
tegelenud kuritahtliku müügi või 
pettusega;

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttele ning neid 
tuleks kasutada viimase etapi 
kaitsemehhanismina, pakkudes 
kõrgetasemelist tarbijakaitset ja hüvitist 
kindlustusvõtjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttel ning tagama 
kõrgetasemelise ja võrdse tarbijakaitse 
kõikide kindlustuslepingutega (nii elu- kui 
ka kahjukindlustuslepinguga) ja kõigile 

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema piiriüleste 
kindlustusvaldkondade puhul rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttele ning 
tagama kõrgetasemelise ja võrdse 
tarbijakaitse kõikide kindlustuslepingutega
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füüsilistele isikutele sõltumata sellest, kas 
tegemist on kindlustusvõtjate või muude 
soodustatud isikutega, eriti juhul, kui 
kindlustusandja läheb pankrotti ja kui 
kindlustusandja või vahendaja on 
tegelenud kuritahtliku müügi või 
pettusega;

(nii elu- kui ka kahjukindlustuslepinguga) 
ja kõigile füüsilistele isikutele sõltumata 
sellest, kas tegemist on kindlustusvõtjate 
või muude soodustatud isikutega, juhul, kui 
kindlustusandja läheb pankrotti;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttel ning
tagama kõrgetasemelise ja võrdse 
tarbijakaitse kõikide kindlustuslepingutega
(nii elu- kui ka kahjukindlustuslepinguga) 
ja kõigile füüsilistele isikutele sõltumata 
sellest, kas tegemist on kindlustusvõtjate 
või muude soodustatud isikutega, eriti 
juhul, kui kindlustusandja läheb pankrotti
ja kui kindlustusandja või vahendaja on 
tegelenud kuritahtliku müügi või pettusega;

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttele, 
tingimusel et kindlustuse tagamise 
skeemid, mis saavutatakse minimaalse 
ühtlustamisega, võetakse kasutusele 
kõigis liikmesriikides ning need tagavad
kõrgetasemelise ja täiesti võrdse 
tarbijakaitse kõikide kindlustuslepingutega
(nii elu- kui ka kahjukindlustuslepinguga) 
ja kõigile füüsilistele isikutele sõltumata 
sellest, kas tegemist on kindlustusvõtjate 
või muude soodustatud isikutega, eriti 
juhul, kui kindlustusandja läheb pankrotti; 
on arvamusel, et tarbijad peaksid olema 
teataval ajavahemikul kindlustatud ka 
kahjude vastu, mis tekivad 
kohtumenetlusega kaasnevate nõuetega,
kui kindlustusandja või vahendaja on 
tegelenud kuritahtliku müügi või pettusega;
palub komisjonil selgitada kindlustuse 
tagamise skeemi rolli vahendajate puhul;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttel ning tagama 
kõrgetasemelise ja võrdse tarbijakaitse
kõikide kindlustuslepingutega (nii elu-
kui ka kahjukindlustuslepinguga) ja
kõigile füüsilistele isikutele sõltumata 
sellest, kas tegemist on kindlustusvõtjate 
või muude soodustatud isikutega, eriti 
juhul, kui kindlustusandja läheb pankrotti
ja kui kindlustusandja või vahendaja on 
tegelenud kuritahtliku müügi või 
pettusega;

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse 
tagamise skeemid olema rajatud 
päritoluliikmesriigi põhimõttele ning 
tagama kõrgetasemelise ja võrdse 
tarbijakaitse kõigile
elukindlustuslepinguga füüsilistele 
isikutele sõltumata sellest, kas tegemist on 
kindlustusvõtjate või muude soodustatud 
isikutega, kui kindlustusandja läheb 
pankrotti;

Or. it

Muudatusettepanek 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et puudub tagatisskeem 
pensionifondide hallatava teise 
pensionisamba kohta, seetõttu peaksid 
pensionikindlustuse pakkujad kuuluma 
tagatisskeemi rakendusalasse; nõuab 
seepärast, et teise samba pensionitooted 
kuuluksid eraldi ja iseseisva skeemi alla, 
mis tagaks pensionäridele võrdse 
kaitsetaseme;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et tuleks parandada tarbijate 
teadmisi ja teadlikkust finantsteenustest ja 
nendega seotud riskidest, soovitab 
seepärast luua Euroopa standardse 
teabelehe sarnase mehhanismi 
kindlustuspoliiside kohta, milles on 
esitatud selgelt kohustuslikud hoiatused 
keeruliste kindlustusega seotud 
investeerimistoodete ohtude kohta ja 
tagatisskeemi kohta, mis on seotud kindla 
riikliku ametiasutusega, et 
kindlustusvõtjatel oleks lihtsam mõista 
kindlustustooteid ja et neil oleks kogu 
vajalik teave;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et tagatisskeemid peaksid andma 
kindlustusvõtjatele võimaluse valida 
rahalise hüvitise ja kindlustuslepingu 
ülemineku vahel; on seisukohal, et 
kindlustuse tagamise skeeme käsitlevad 
ELi õigusaktid peaksid tagama kiire 
maksimaalse hüvitise või 
kindlustusportfelli ülemineku, kusjuures 
kindlustusvõtja ei tohiks kaotada oma 
õigusi ega kindlustusest tulenevaid 
eeliseid;

6. usub, et kulude ja praktilisuse tõttu 
tuleks eelistada kindlustusportfelli 
üleminekut; jääb arvamusele, et 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
kindlustamiseks peaksid tagatisskeemid
jätma kindlustusvõtjatele võimaluse valida 
rahalise hüvitise ja kindlustuslepingu 
ülemineku vahel; on seisukohal, et 
kindlustuse tagamise skeeme käsitlevad 
ELi õigusaktid peaksid tagama kiire 
maksimaalse hüvitise või 
kindlustusportfelli ülemineku, kusjuures 
kindlustusvõtja ei tohiks kaotada oma 



AM\861431ET.doc 15/21 PE460.947v01-00

ET

õigusi ega kindlustusest tulenevaid 
eeliseid;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et tagatisskeemid peaksid andma 
kindlustusvõtjatele võimaluse valida 
rahalise hüvitise ja kindlustuslepingu 
ülemineku vahel; on seisukohal, et 
kindlustuse tagamise skeeme käsitlevad 
ELi õigusaktid peaksid tagama kiire 
maksimaalse hüvitise või 
kindlustusportfelli ülemineku, kusjuures 
kindlustusvõtja ei tohiks kaotada oma 
õigusi ega kindlustusest tulenevaid 
eeliseid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 26
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et tagatisskeemid peaksid andma 
kindlustusvõtjatele võimaluse valida 
rahalise hüvitise ja kindlustuslepingu 
ülemineku vahel; on seisukohal, et 
kindlustuse tagamise skeeme käsitlevad 
ELi õigusaktid peaksid tagama kiire 
maksimaalse hüvitise või 
kindlustusportfelli ülemineku, kusjuures 
kindlustusvõtja ei tohiks kaotada oma 

6. usub, et Euroopa tagatisskeeme 
reguleeriv raamistik peaks ette nägema 
kas kindlustuslepingute jätkumise 
kindlustusportfelli üleminekuga või kahju 
hüvitamise kindlustusandja pankrotti 
minemise korral; soovitab kehtestada 
piirangud kindlustusandjate maksetele 
tagatisskeemi, sest vastasel korral ei ole 
võimalik täita Solventsus II nõudeid; 
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õigusi ega kindlustusest tulenevaid 
eeliseid;

soovitab lisaks piirata skeemi kulusid, 
lubades kehtestada hüvitispiirmäärad või 
piirata soodustusi muul viisil;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et tagatisskeemid peaksid andma 
kindlustusvõtjatele võimaluse valida 
rahalise hüvitise ja kindlustuslepingu 
ülemineku vahel; on seisukohal, et 
kindlustuse tagamise skeeme käsitlevad 
ELi õigusaktid peaksid tagama kiire 
maksimaalse hüvitise või
kindlustusportfelli ülemineku, kusjuures 
kindlustusvõtja ei tohiks kaotada oma 
õigusi ega kindlustusest tulenevaid 
eeliseid;

6. usub, et tagatisskeemid peaksid andma 
kindlustusvõtjatele võimaluse valida 
rahalise hüvitise ja kindlustuslepingu 
ülemineku vahel; on seisukohal, et 
kindlustuse tagamise skeeme käsitlevad 
ELi õigusaktid peaksid tagama kiire 
maksimaalse hüvitise kohustuslike 
kahjukindlustuste puhul ja 90% ulatuses 
kahjude hüvitamise elukindlustuse ja 
vabatahtliku kahjukindlustuse korral, või
vajaduse korral kindlustusportfelli 
ülemineku, kusjuures kindlustusvõtja ei 
tohiks kaotada oma õigusi ega 
kindlustusest tulenevaid eeliseid;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et tagatisskeemid peaksid andma 
kindlustusvõtjatele võimaluse valida 
rahalise hüvitise ja kindlustuslepingu
ülemineku vahel; on seisukohal, et 
kindlustuse tagamise skeeme käsitlevad 

6. usub, et tagatisskeemid peaksid andma 
kindlustusvõtjatele võimaluse valida 
rahalise hüvitise ja elukindlustuslepingu
ülemineku vahel; on seisukohal, et 
kindlustuse tagamise skeeme käsitlevad 
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ELi õigusaktid peaksid tagama kiire
maksimaalse hüvitise või 
kindlustusportfelli ülemineku, kusjuures 
kindlustusvõtja ei tohiks kaotada oma 
õigusi ega kindlustusest tulenevaid 
eeliseid;

ELi õigusaktid peaksid tagama kiire
hüvitamise või kindlustusportfelli 
ülemineku, kusjuures kindlustusvõtja ei 
tohiks kaotada oma õigusi ega 
kindlustusest tulenevaid eeliseid;

Or. it

Muudatusettepanek 29
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et paljudel 
kindlustusturgudel ELis ei ole 
hüvitispiirmäärad samalaadsete 
kindlustus- ja panga investeerimistoodete 
puhul ühtlustatud; on arvamusel, et 
komisjon peaks kindlustama, et sellisel 
juhul kehtib pangahoiuste ja 
investeerimisfondidega sama kaitsemäär 
ka kindlustusettevõtjate müüdavate 
investeerimistoodete ostjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. usub, et kindlustuse tagamise skeeme 
puudutavad rahastamiskokkulepped 
peaksid tuginema nii eel- kui ka 
järelrahastamisele; tunnistab, et 
pankrotiohus kindlustusettevõtjad peaksid 
samuti panustama ettenägematute kulude 

7. usub, et kindlustuse tagamise skeeme 
puudutavad rahastamiskokkulepped 
peaksid tuginema nii eel- kui ka 
järelrahastamisele, kindlustades, et 
eelrahastamise määr on mõistlik, mis 
lõpptulemusena oleks kasulik nii tarbijale 
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reservidesse, mida rakendada siis, kui 
kindlustusandja pankrotistub;

kui ka kindlustusandjale; tunnistab, et 
pankrotiohus kindlustusettevõtjad peaksid 
samuti panustama ettenägematute kulude 
reservidesse, mida rakendada siis, kui 
kindlustusandja pankrotistub;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. usub, et kindlustuse tagamise skeeme
puudutavad rahastamiskokkulepped
peaksid tuginema nii eel- kui ka 
järelrahastamisele; tunnistab, et 
pankrotiohus kindlustusettevõtjad peaksid 
samuti panustama ettenägematute kulude 
reservidesse, mida rakendada siis, kui 
kindlustusandja pankrotistub;

7. usub, et kindlustuse tagamise skeeme
puudutavate rahastamiskokkulepete üle
peaksid otsustama riiklikud 
ametiasutused; peab vajalikuks enne 
kokkulepete üle otsustamist oodata 
Euroopa tasandil toimuvate 
laiaulatuslikumate arutelude tulemusi 
nõuete kohta kindlustusandjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. usub, et kindlustuse tagamise skeeme 
puudutavad rahastamiskokkulepped 
peaksid tuginema nii eel- kui ka
järelrahastamisele; tunnistab, et
pankrotiohus kindlustusettevõtjad peaksid 
samuti panustama ettenägematute kulude 
reservidesse, mida rakendada siis, kui 
kindlustusandja pankrotistub;

7. usub, et kindlustuse tagamise skeeme 
puudutavad rahastamiskokkulepped 
peaksid tuginema järelrahastamisele, võttes 
arvesse, et puuduvad kaalukad tõendid või 
argumendid eelrahastamise 
õigustamiseks, ning turumoonutuste 
pärast, mis see võib kaasa tuua;
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Or. en

Muudatusettepanek 33
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. usub, et kindlustuse tagamise skeeme 
puudutavad rahastamiskokkulepped 
peaksid tuginema nii eel- kui ka 
järelrahastamisele; tunnistab, et 
pankrotiohus kindlustusettevõtjad peaksid 
samuti panustama ettenägematute kulude 
reservidesse, mida rakendada siis, kui 
kindlustusandja pankrotistub;

7. usub, et kindlustuse tagamise skeeme 
puudutavad rahastamiskokkulepped 
peaksid tuginema nii eelrahastamisele;
nõuab tungivalt, et komisjon uuriks, 
kuidas rakendada kõige optimaalsemalt 
eelrahastamist, võimaluse korral koos 
järelrahastamisega ja kindlustusportfelli 
ülemineku mehhanismidega, et 
kindlustada asjakohane tarbijakaitse;
tunnistab, et pankrotiohus 
kindlustusettevõtjad peaksid samuti 
panustama ettenägematute kulude 
reservidesse, mida rakendada siis, kui 
kindlustusandja pankrotistub;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
toetama kindlustuse tagamise skeemide 
tõhusat juhtimist ja järelevalvet ning 
tugevdama koostööd riiklike ja Euroopa 
tasandi järelevalveasutuste vahel; nõuab 
kindlalt, et päritoluriigi vastutavad 
järelevalvesüsteemid, mis kuuluvad 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve asutuse 
alla, peaksid proovile panema kindlustuse 

välja jäetud
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tagamise skeemide stabiilsuse ühe või 
enama kindlustusandja pankroti korral 
ning lihtsustama teabe ja heade tavade 
vahetust.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
toetama kindlustuse tagamise skeemide 
tõhusat juhtimist ja järelevalvet ning 
tugevdama koostööd riiklike ja Euroopa
tasandi järelevalveasutuste vahel; nõuab 
kindlalt, et päritoluriigi vastutavad 
järelevalvesüsteemid, mis kuuluvad
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve asutuse
alla, peaksid proovile panema kindlustuse 
tagamise skeemide stabiilsuse ühe või 
enama kindlustusandja pankroti korral ning 
lihtsustama teabe ja heade tavade vahetust.

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
toetama kindlustuse tagamise skeemide 
tõhusat juhtimist ja järelevalvet
liikmesriikide pädevate ametiasutuste ja 
Euroopa Kindlustuse- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
kaudu ning tugevdama koostööd riiklike
ametiasutuste ja Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse
vahel, et tagada kooskõlastatud 
lähenemine kindlustusskeemidele; nõuab 
kindlalt, et päritoluriigi vastutavad 
järelevalvesüsteemid peaksid Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve asutuse loal proovile panema 
kindlustuse tagamise skeemide stabiilsuse 
ühe või enama kindlustusandja pankroti 
korral ning lihtsustama teabe ja heade 
tavade vahetust.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. tunnistab, et turukoondumisega 
seotud probleemid võivad tekitada raskusi 
tagatisskeemide suutlikkuses katta kõik 
kindlustusvõtjate kahjunõuded ühe või 
enama kindlustusandja pankroti korral; 
on arvamusel, et tuleb vältida 
tagatisskeemide eeskirju, mis võivad tuua 
kaasa uued raskused koondunud 
turgudel;

Or. en


