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Tarkistus 1
Louis Grech

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että viimeaikainen 
talouden laskusuhdanne on tuonut esille 
lukuisia sisämarkkinoilla ilmeneviä 
vakavia puutteita ja eroja, joilla on 
kaikilla ollut epäsuotuisia vaikutuksia 
kuluttajien ja kansalaisten 
luottamukseen; katsoo, että kuluttajien 
oikeuksien turvaamiseksi ja heidän 
luottamuksensa palauttamiseksi 
rahoitusmarkkinoita kohtaan EU:n on 
toteutettava kiireellisesti toimenpiteitä 
ottaen huomioon kuluttajien edut kaikissa 
nykyisissä ja tulevissa aloitteissa,

Or. en

Tarkistus 2
Louis Grech

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU:n tasolla 
yhdenmukaistettujen 
vakuutustakuujärjestelmien puuttuminen 
ja eri jäsenvaltioissa käytössä olevat 
erilaiset järjestelmät ovat johtaneet 
vakuutuksenottajien tehottomaan ja 
epätasaiseen suojeluun ja hidastaneet 
vakuutusmarkkinoiden toimintaa 
vääristäessään rajatylittävää kilpailua,

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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että yhteisen 
vakuutustakuujärjestelmän käyttöönotto 
unionin tasolla – yhdessä jäsenvaltioiden 
erilaisten järjestelmien sopeuttamisen 
kanssa – parantaisi konkreettisesti 
kansalaisten luottamusta, suojelisi 
kuluttajien ja veronmaksajien oikeuksia ja 
tehostaisi markkinoiden vakautta erityisesti 
vakuutusalalla sekä yleensäkin 
sisämarkkinoilla ja rahoituspalvelujen 
piirissä; pitää siksi myönteisenä komission 
aloitetta eurooppalaisen
vakuutustakuujärjestelmän perustamisesta;

1. katsoo, että yhteisen 
vakuutustakuujärjestelmän käyttöönotto 
unionin tasolla – yhdessä jäsenvaltioiden 
erilaisten järjestelmien sopeuttamisen 
kanssa – parantaisi konkreettisesti 
kansalaisten luottamusta, suojelisi 
kuluttajien ja veronmaksajien oikeuksia ja 
tehostaisi markkinoiden vakautta erityisesti 
vakuutusalalla sekä yleensäkin 
sisämarkkinoilla ja rahoituspalvelujen 
piirissä; pitää siksi myönteisenä komission 
aloitetta vakuutustakuujärjestelmän 
vähimmäisharmonisointia koskevien 
puitteiden perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 4
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että yhteisen 
vakuutustakuujärjestelmän käyttöönotto 
unionin tasolla – yhdessä jäsenvaltioiden 
erilaisten järjestelmien sopeuttamisen 
kanssa – parantaisi konkreettisesti 
kansalaisten luottamusta, suojelisi
kuluttajien ja veronmaksajien oikeuksia ja 
tehostaisi markkinoiden vakautta erityisesti 
vakuutusalalla sekä yleensäkin 
sisämarkkinoilla ja rahoituspalvelujen 
piirissä; pitää siksi myönteisenä komission
aloitetta eurooppalaisen 
vakuutustakuujärjestelmän

1. katsoo, että yhteiset puitteet 
vakuutustakuujärjestelmille kaikkialla 
unionissa – yhdessä jäsenvaltioiden 
erilaisten järjestelmien sopeuttamisen 
kanssa – parantaisivat konkreettisesti 
kansalaisten luottamusta, suojelisivat
kuluttajien ja veronmaksajien oikeuksia ja 
tehostaisivat markkinoiden vakautta 
erityisesti vakuutusalalla sekä yleensäkin 
sisämarkkinoilla ja rahoituspalvelujen 
piirissä; pitää siksi myönteisenä komission 
aloitetta yhteisten puitteiden 
perustamisesta;
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perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 5
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että yhteisen 
vakuutustakuujärjestelmän käyttöönotto 
unionin tasolla – yhdessä jäsenvaltioiden 
erilaisten järjestelmien sopeuttamisen 
kanssa – parantaisi konkreettisesti 
kansalaisten luottamusta, suojelisi 
kuluttajien ja veronmaksajien oikeuksia ja 
tehostaisi markkinoiden vakautta erityisesti 
vakuutusalalla sekä yleensäkin 
sisämarkkinoilla ja rahoituspalvelujen 
piirissä; pitää siksi myönteisenä komission 
aloitetta eurooppalaisen 
vakuutustakuujärjestelmän 
perustamisesta;

1. katsoo, että jos Solvenssi II -direktiivin 
täysimääräinen täytäntöönpano ja uusi 
valvontajärjestelmä eivät tarjoa riittävää 
kuluttajansuojaa, yhteisen 
vakuutustakuujärjestelmän käyttöönotto 
unionin tasolla – yhdessä jäsenvaltioiden 
erilaisten järjestelmien sopeuttamisen 
kanssa – parantaisi konkreettisesti 
kansalaisten luottamusta, suojelisi 
kuluttajien ja veronmaksajien oikeuksia ja 
tehostaisi markkinoiden vakautta erityisesti 
vakuutusalalla sekä yleensäkin 
sisämarkkinoilla ja rahoituspalvelujen 
piirissä;

Or. it

Tarkistus 6
Louis Grech

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on samaa mieltä siitä, ettei Solvenssi 
II -direktiivi luo konkurssivapaata 
ympäristöä vakuutusyhtiöille eikä suojaa 
kuluttajia menetyksiltä mahdollisissa 
vakuutusyhtiöiden konkursseissa; 
kehottaa näin ollen komissiota 
varmistamaan, että käyttöön otettava 
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yhteinen vakuutustakuujärjestelmä on 
yhdenmukainen ja sopusoinnussa 
Solvenssi II -direktiivin kanssa;

Or. en

Tarkistus 7
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että uusi valvontajärjestelmä 
ja tulevat Solvenssi II -puitteet parantavat 
kuluttajansuojaa entisestään;

Or. en

Tarkistus 8
Louis Grech

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa on perustaa yhtenäinen ja 
oikeudellisesti sitova 
vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa ja jota voidaan harmonisoida 
myöhemmässä vaiheessa mahdollisimman 
pitkälle;

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa on perustaa yhtenäinen ja 
oikeudellisesti sitova 
vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa ja jota voidaan harmonisoida 
myöhemmässä vaiheessa mahdollisimman 
pitkälle; katsoo, että jos 
vakuutustakuujärjestelmää koskevat 
lainsäädäntöpuitteet tulevat voimaan, 
komission olisi toteutettava asiantuntija-
arviointi siitä, onko lainsäädännöllä 
saavutettu sen pääasialliset tavoitteet ja 
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keskeiset päämäärät;

Or. en

Tarkistus 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa on perustaa yhtenäinen ja 
oikeudellisesti sitova 
vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa ja jota voidaan harmonisoida 
myöhemmässä vaiheessa mahdollisimman 
pitkälle;

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa on perustaa yhtenäinen ja 
oikeudellisesti sitova 
vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa;

Or. en

Tarkistus 10
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa on perustaa yhtenäinen ja 
oikeudellisesti sitova
vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa ja jota voidaan harmonisoida 
myöhemmässä vaiheessa mahdollisimman 

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa, kun Solvenssi II -
direktiivin ja uusien valvontapuitteiden 
vaikutuksia on arvioitu, voisi olla 
sellaisen yhtenäisen ja oikeudellisesti 
sitovan vakuutustakuujärjestelmän 
käsittävän suojan perustaminen, joka 
perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
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pitkälle; joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa ja jota voidaan harmonisoida 
myöhemmässä vaiheessa mahdollisimman 
pitkälle;

Or. en

Tarkistus 11
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa on perustaa yhtenäinen ja 
oikeudellisesti sitova 
vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa ja jota voidaan harmonisoida 
myöhemmässä vaiheessa mahdollisimman 
pitkälle;

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa on perustaa yhtenäinen ja 
oikeudellisesti sitova 
vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa, samalla kun keskeiset 
kuluttajansuojasäännökset olisi 
harmonisoitava mahdollisimman pitkälle
mukaan lukien kotijäsenvaltion periaate, 
korvausrajat sekä oikeutettujen ja 
kvantifioitujen korvaushakemusten 
maksuaika;

Or. en

Tarkistus 12
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa on perustaa yhtenäinen ja 

2. kehottaa komissiota arvioimaan, olisiko 
kaikkein realistisin ja hyödyllisin 
lähestymistapa perustaa yhtenäinen ja 
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oikeudellisesti sitova 
vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa ja jota voidaan harmonisoida 
myöhemmässä vaiheessa mahdollisimman 
pitkälle;

oikeudellisesti sitova 
vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen 
harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa 
suojan tasoa ja jota voidaan harmonisoida 
myöhemmässä vaiheessa mahdollisimman 
pitkälle;

Or. en

Tarkistus 13
Louis Grech

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien kattavan suojan 
varmistamiseksi 
vakuutustakuujärjestelmän ei pitäisi olla 
mekanismi, johon turvaudutaan 
viimeisenä, ja vaatii komissiota 
säilyttämään ja ottamaan huomioon muut 
olemassa olevat suojamekanismit;

3. toteaa, että vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien kattavan suojan 
varmistamiseksi komission olisi 
säilytettävä ja otettava huomioon muut 
olemassa olevat suojamekanismit, joita on 
jo käytössä ja jotka ovat 
vakuutuksenottajien suojan kannalta 
olennaisia, kuten lisätietojen antaminen, 
suurempi läpinäkyvyys ja 
vakavaraisuusvaatimusten tiukentaminen;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien kattavan suojan 
varmistamiseksi vakuutustakuujärjestelmän 
ei pitäisi olla mekanismi, johon 

3. toteaa, että vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien kattavan suojan 
varmistamiseksi olisi ensin sovellettava
Solvenssi II -direktiivissä sallittuja
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turvaudutaan viimeisenä, ja vaatii 
komissiota säilyttämään ja ottamaan 
huomioon muut olemassa olevat 
suojamekanismit;

valvontatoimenpiteitä ja että
vakuutustakuujärjestelmän pitäisi olla 
mekanismi, johon turvaudutaan 
viimeisenä;

Or. en

Tarkistus 15
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien kattavan suojan 
varmistamiseksi vakuutustakuujärjestelmän 
ei pitäisi olla mekanismi, johon 
turvaudutaan viimeisenä, ja vaatii 
komissiota säilyttämään ja ottamaan 
huomioon muut olemassa olevat
suojamekanismit;

3. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmän
tehtävänä olisi olla mekanismi, johon 
voidaan turvautua viimeisenä keinona 
vakuutuksenottajien ja edunsaajien suojan 
jatkuvuuden varmistamiseksi; katsoo, että 
vakuutustakuujärjestelmän olisi voitava 
tulla apuun, jos muut suojamekanismit 
pettävät;

Or. en

Tarkistus 16
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien kattavan suojan 
varmistamiseksi vakuutustakuujärjestelmän 
ei pitäisi olla mekanismi, johon 
turvaudutaan viimeisenä, ja vaatii 
komissiota säilyttämään ja ottamaan 
huomioon muut olemassa olevat 
suojamekanismit;

3. toteaa, että vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien kattavan suojan 
varmistamiseksi vakuutustakuujärjestelmän 
pitäisi olla mekanismi, johon turvaudutaan 
viimeisenä, ja vaatii komissiota 
säilyttämään ja ottamaan huomioon muut 
olemassa olevat suojamekanismit;

Or. it
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Tarkistus 17
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 
oltava kotijäsenvaltion periaate, ja sen olisi 
tarjottava korkeatasoinen ja yhtäläinen 
suojan taso kaikille 
vakuutussopimussuojan 
(henkivakuutukset ja muut vakuutukset) 
piiriin kuuluville luonnollisille henkilöille 
– olivatpa he vakuutuksen ottajia tai muita 
edunsaajia – erityisesti vakuutusyhtiön 
konkurssin vuoksi tai vakuutusyhtiön tai 
välikäden väärinkäytöksen tai petoksen 
vuoksi;

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 
oltava kotijäsenvaltion periaate, ja sen olisi 
tarjottava korkeatasoinen ja yhtäläinen 
suojan taso kaikille luonnollisille 
henkilöille – olivatpa he vakuutuksen 
ottajia tai muita edunsaajia; suosittelee, 
että tietyntyyppisiä vakuutuksia (kuten 
laiva- ja lentoliikenteen vakuutukset, 
vakuutukset liiketoiminnan keskeytymisen 
varalta, tuotevastuuvakuutukset, 
vakuutukset tuotteiden markkinoilta 
poisvetämisestä aiheutuvien kustannusten 
varalta sekä vientiluottovakuutukset ja 
vakuutukset väärennyksen varalta) ei 
sisällytetä takuupuitteiden 
soveltamisalaan; suosittelee lisäksi, ettei 
moottoriajoneuvovakuutuksia ja yksityisiä 
sairausvakuutuksia oteta mukaan, koska 
tehokkaita ratkaisuja on jo olemassa;

Or. en

Tarkistus 18
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 
oltava kotijäsenvaltion periaate, ja sen olisi 
tarjottava korkeatasoinen ja yhtäläinen 
suojan taso kaikille 

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 
oltava kotijäsenvaltion periaate, ja sen olisi 
toimittava viime käden suojana tarjoten 
riittävää ja korkeatasoista suojaa sekä
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vakuutussopimussuojan
(henkivakuutukset ja muut vakuutukset)
piiriin kuuluville luonnollisille henkilöille 
– olivatpa he vakuutuksen ottajia tai 
muita edunsaajia – erityisesti 
vakuutusyhtiön konkurssin vuoksi tai 
vakuutusyhtiön tai välikäden 
väärinkäytöksen tai petoksen vuoksi;

korvauksia vakuutuksenottajille;

Or. en

Tarkistus 19
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 
oltava kotijäsenvaltion periaate, ja sen olisi 
tarjottava korkeatasoinen ja yhtäläinen 
suojan taso kaikille 
vakuutussopimussuojan (henkivakuutukset 
ja muut vakuutukset) piiriin kuuluville 
luonnollisille henkilöille – olivatpa he 
vakuutuksen ottajia tai muita edunsaajia –
erityisesti vakuutusyhtiön konkurssin 
vuoksi tai vakuutusyhtiön tai välikäden 
väärinkäytöksen tai petoksen vuoksi;

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 
oltava kotijäsenvaltion periaate
rajatylittävien vakuutusalojen yhtiöitä 
varten, ja sen olisi tarjottava 
korkeatasoinen ja yhtäläinen suojan taso 
kaikille vakuutussopimussuojan 
(henkivakuutukset ja muut vakuutukset) 
piiriin kuuluville luonnollisille henkilöille 
– olivatpa he vakuutuksen ottajia tai muita 
edunsaajia – vakuutusyhtiön konkurssin 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 20
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 
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oltava kotijäsenvaltion periaate, ja sen olisi 
tarjottava korkeatasoinen ja yhtäläinen
suojan taso kaikille 
vakuutussopimussuojan (henkivakuutukset 
ja muut vakuutukset) piiriin kuuluville 
luonnollisille henkilöille – olivatpa he 
vakuutuksen ottajia tai muita edunsaajia –
erityisesti vakuutusyhtiön konkurssin 
vuoksi tai vakuutusyhtiön tai välikäden 
väärinkäytöksen tai petoksen vuoksi;

oltava kotijäsenvaltion periaate edellyttäen,
että kaikissa jäsenvaltioissa otetaan 
käyttöön vähimmäisharmonisoinnilla 
aikaansaatavat 
vakuutustakuujärjestelmät, jotka tarjoavat 
aidosti yhtäläisen korkeatasoisen suojan 
kaikille vakuutussopimussuojan 
(henkivakuutukset ja muut vakuutukset) 
piiriin kuuluville luonnollisille henkilöille
– olivatpa he vakuutuksen ottajia tai muita 
edunsaajia – erityisesti vakuutusyhtiön 
konkurssin vuoksi; katsoo, että myös 
kuluttajien olisi saatava vakuutussuoja 
sellaisten tappioiden varalta, jotka 
aiheutuvat vakuutusyhtiön tai välikäden 
väärinkäytöksen tai petoksen vuoksi 
annettujen tuomioiden johdosta esitetyistä 
korvaushakemuksista tietyllä aikavälillä;
pyytää komissiota selventämään 
vakuutustakuujärjestelmien roolia 
välikäsiin nähden;

Or. en

Tarkistus 21
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 
oltava kotijäsenvaltion periaate, ja sen olisi 
tarjottava korkeatasoinen ja yhtäläinen 
suojan taso kaikille 
vakuutussopimussuojan 
(henkivakuutukset ja muut vakuutukset)
piiriin kuuluville luonnollisille henkilöille 
– olivatpa he vakuutuksen ottajia tai muita 
edunsaajia – erityisesti vakuutusyhtiön 
konkurssin vuoksi tai vakuutusyhtiön tai 
välikäden väärinkäytöksen tai petoksen 
vuoksi;

4. katsoo, että tulevaisuudessa 
vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi 
oltava kotijäsenvaltion periaate, ja sen olisi 
tarjottava korkeatasoinen ja yhtäläinen 
suojan taso kaikille 
henkivakuutussopimussuojan piiriin 
kuuluville luonnollisille henkilöille –
olivatpa he vakuutuksen ottajia tai muita 
edunsaajia – vakuutusyhtiön konkurssin 
vuoksi;
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Or. it

Tarkistus 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, ettei eläkerahastojen 
hallinnoimia toisen pilarin eläkkeitä 
varten ole olemassa takuujärjestelmää, 
vaikka eläkkeitä tarjoavat vakuutusyhtiöt 
kuuluisivat vakuutustakuujärjestelmän 
piiriin; painottaa näin ollen, että toisen 
pilarin eläketuotteet olisi katettava 
erilaisilla ja erillisillä järjestelmillä, joilla 
aikaansaataisiin vastaavat eläkeläisten 
suojan tasot;

Or. en

Tarkistus 23
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että kuluttajien tietämystä 
ja tietoisuutta rahoituspalveluista ja 
niihin liittyvistä riskeistä olisi 
parannettava; ehdottaa näin ollen, että 
vakuutuksia varten otetaan käyttöön 
eurooppalaista vakiomuotoista tietosivua 
vastaava mekanismi, johon sisältyy 
monimutkaisia vakuutuksiin liittyviä 
sijoitustuotteita koskevat selkeät pakolliset 
riskivaroitukset sekä ilmoitus tiettyyn 
kansalliseen viranomaiseen liittyvän 
vakuutustakuujärjestelmän 
olemassaolosta, jotta vakuutuksenottajat 
voivat helpommin ymmärtää 
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vakuutustuotteita ja saada niistä kaikki 
olennaiset tiedot;

Or. en

Tarkistus 24
Louis Grech

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
olisi annettava vakuutuksenottajille 
mahdollisuus valita taloudellisen 
korvauksen ja vakuutuskannan 
siirtämisen välillä; katsoo, että EU:n 
lainsäädännön mukaisesti 
vakuutustakuujärjestelmien olisi 
varmistettava mahdollisimman suuret 
korvaukset tai kannansiirto, jolloin 
vakuutuksen ottaja ei kärsisi 
vakuutussopimuksesta aiheutuvien 
oikeuksien ja etuuksien menetyksistä;

6. katsoo, että kustannukset ja 
käytännöllisyyden huomioon ottaen 
kannansiirto voisi olla suositeltavin 
vaihtoehto; korostaa, että korkeatasoisen 
kuluttajansuojan varmistamiseksi 
vakuutustakuujärjestelmien olisi annettava 
vakuutuksenottajille vaihtoehtoisesti 
taloudellinen korvaus tai mahdollisuus
siirtää vakuutuskanta; katsoo, että EU:n 
lainsäädännön mukaisesti 
vakuutustakuujärjestelmien olisi 
varmistettava mahdollisimman suuret 
korvaukset tai kannansiirto, jolloin 
vakuutuksen ottaja ei kärsisi 
vakuutussopimuksesta aiheutuvien 
oikeuksien ja etuuksien menetyksistä;

Or. en

Tarkistus 25
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
olisi annettava vakuutuksenottajille 
mahdollisuus valita taloudellisen 
korvauksen ja vakuutuskannan 

Poistetaan.
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siirtämisen välillä; katsoo, että EU:n 
lainsäädännön mukaisesti 
vakuutustakuujärjestelmien olisi 
varmistettava mahdollisimman suuret 
korvaukset tai kannansiirto, jolloin 
vakuutuksen ottaja ei kärsisi 
vakuutussopimuksesta aiheutuvien 
oikeuksien ja etuuksien menetyksistä;

Or. en

Tarkistus 26
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
olisi annettava vakuutuksenottajille 
mahdollisuus valita taloudellisen 
korvauksen ja vakuutuskannan siirtämisen 
välillä; katsoo, että EU:n lainsäädännön 
mukaisesti vakuutustakuujärjestelmien 
olisi varmistettava mahdollisimman 
suuret korvaukset tai kannansiirto, jolloin 
vakuutuksen ottaja ei kärsisi 
vakuutussopimuksesta aiheutuvien 
oikeuksien ja etuuksien menetyksistä;

6. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
eurooppalaisten puitteiden olisi 
varmistettava joko vakuutussopimusten 
jatkuminen vakuutuskannan siirtämisen 
avulla tai menetysten korvaaminen, jos 
vakuutusyhtiö on maksukyvytön;
suosittelee, että vakuutusyhtiöiden 
järjestelmään maksamille maksuille 
vahvistetaan rajat, koska muutoin 
Solvenssi II -direktiivin vaatimuksia ei 
voitaisi täyttää; suosittelee lisäksi, että 
järjestelmän kustannuksia rajoitetaan 
edelleen sallimalla korvauksia koskevat 
rajat tai muut etuisuuksien vähennykset;

Or. en

Tarkistus 27
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
olisi annettava vakuutuksenottajille 
mahdollisuus valita taloudellisen 
korvauksen ja vakuutuskannan siirtämisen 
välillä; katsoo, että EU:n lainsäädännön 
mukaisesti vakuutustakuujärjestelmien 
olisi varmistettava mahdollisimman suuret 
korvaukset tai kannansiirto, jolloin 
vakuutuksen ottaja ei kärsisi 
vakuutussopimuksesta aiheutuvien 
oikeuksien ja etuuksien menetyksistä;

6. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
olisi annettava vakuutuksenottajille 
mahdollisuus valita taloudellisen 
korvauksen ja vakuutuskannan siirtämisen 
välillä; katsoo, että EU:n lainsäädännön 
mukaisesti vakuutustakuujärjestelmien 
olisi varmistettava mahdollisimman suuret 
korvaukset pakollisista 
vahinkovakuutuksista ja 90 prosenttia 
menetysten määrästä henkivakuutusten 
sekä vapaaehtoisten vahinkovakuutusten 
tapauksessa tai soveltuvissa tapauksissa 
kannansiirto, jolloin vakuutuksen ottaja ei 
kärsisi vakuutussopimuksesta aiheutuvien 
oikeuksien ja etuuksien menetyksistä;

Or. en

Tarkistus 28
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
olisi annettava vakuutuksenottajille 
mahdollisuus valita taloudellisen 
korvauksen ja vakuutuskannan siirtämisen 
välillä; katsoo, että EU:n lainsäädännön 
mukaisesti vakuutustakuujärjestelmien 
olisi varmistettava mahdollisimman suuret
korvaukset tai kannansiirto, jolloin 
vakuutuksen ottaja ei kärsisi 
vakuutussopimuksesta aiheutuvien 
oikeuksien ja etuuksien menetyksistä;

6. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
olisi annettava vakuutuksenottajille 
mahdollisuus valita taloudellisen 
korvauksen ja henkivakuutuskannan 
siirtämisen välillä; katsoo, että EU:n 
lainsäädännön mukaisesti 
vakuutustakuujärjestelmien olisi 
varmistettava pikaiset korvaukset tai 
kannansiirto, jolloin vakuutuksen ottaja ei 
kärsisi vakuutussopimuksesta aiheutuvien 
oikeuksien ja etuuksien menetyksistä;

Or. it
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Tarkistus 29
Louis Grech

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille, että joillakin 
vakuutusmarkkinoilla EU:ssa toisiaan 
vastaavien vakuutus- ja 
pankkisijoitustuotteiden korvausrajoja ei 
ole yhdenmukaistettu; katsoo, että 
komission olisi varmistettava, että 
tällaisissa tapauksissa samaa suojelun 
tasoa, jota sovelletaan pankkitalletuksiin 
ja sijoitusrahastoihin, sovelletaan myös 
vakuutusyhtiöiden myymien vakuutuksiin 
liittyvien sijoitustuotteiden ostajiin;

Or. en

Tarkistus 30
Louis Grech

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
rahoitusjärjestelyjen perustana olisi oltava 
sekä etukäteis- että jälkikäteismaksut; ottaa 
huomioon, että konkurssiin menevien 
vakuutusyhtiöiden olisi myös osaltaan 
pitänyt osallistua vararahoitukseen, jonka 
pitäisi olla valmiina vakuutusyhtiön 
mennessä konkurssiin;

7. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
rahoitusjärjestelyjen perustana olisi oltava 
sekä etukäteis- että jälkikäteismaksut
varmistaen, että etukäteismaksurahoitus 
asetetaan kohtuulliselle tasolle, mikä 
hyödyttäisi loppujen lopuksi sekä 
kuluttajaa että vakuutusyhtiötä; ottaa 
huomioon, että konkurssiin menevien 
vakuutusyhtiöiden olisi myös osaltaan 
pitänyt osallistua vararahoitukseen, jonka 
pitäisi olla valmiina vakuutusyhtiön 
mennessä konkurssiin;

Or. en
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Tarkistus 31
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
rahoitusjärjestelyjen perustana olisi 
oltava sekä etukäteis- että 
jälkikäteismaksut; ottaa huomioon, että 
konkurssiin menevien vakuutusyhtiöiden 
olisi myös osaltaan pitänyt osallistua 
vararahoitukseen, jonka pitäisi olla 
valmiina vakuutusyhtiön mennessä 
konkurssiin;

7. katsoo, että kansallisten viranomaisten 
olisi päätettävä vakuutustakuujärjestelmien
rahoitusjärjestelyistä; katsoo, että on 
välttämätöntä odottaa vakuutusyhtiöiden
rahoitusvaatimuksista Euroopan tasolla 
käytävien laajempien keskustelujen 
tuloksia ennen kuin kyseisistä 
järjestelyistä tehdään päätös;

Or. en

Tarkistus 32
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
rahoitusjärjestelyjen perustana olisi oltava 
sekä etukäteis- että jälkikäteismaksut; 
ottaa huomioon, että konkurssiin 
menevien vakuutusyhtiöiden olisi myös 
osaltaan pitänyt osallistua 
vararahoitukseen, jonka pitäisi olla 
valmiina vakuutusyhtiön mennessä 
konkurssiin;

7. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
rahoitusjärjestelyjen perustana olisi oltava 
jälkikäteismaksut, koska ei ole olemassa 
pakottavia todisteita tai argumentteja, 
jotka puoltaisivat 
etukäteislähestymistapaa, ja ottaen 
huomioon siitä markkinoilla mahdollisesti 
aiheutuvat häiriöt;

Or. en
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Tarkistus 33
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
rahoitusjärjestelyjen perustana olisi oltava 
sekä etukäteis- että jälkikäteismaksut; 
ottaa huomioon, että konkurssiin menevien 
vakuutusyhtiöiden olisi myös osaltaan 
pitänyt osallistua vararahoitukseen, jonka 
pitäisi olla valmiina vakuutusyhtiön 
mennessä konkurssiin;

7. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien 
rahoitusjärjestelyjen perustana olisi oltava 
etukäteismaksut; kehottaa komissiota 
selvittämään, miten optimaalinen 
etukäteislähestymistapa rahoitukseen 
voitaisiin toteuttaa mahdollisesti 
yhdistettynä jälkikäteismaksuihin ja 
kannansiirtomekanismeihin, jotta voidaan 
varmistaa asianmukainen 
kuluttajansuojan taso, ja ottaa huomioon, 
että konkurssiin menevien 
vakuutusyhtiöiden olisi myös osaltaan 
pitänyt osallistua vararahoitukseen, jonka 
pitäisi olla valmiina vakuutusyhtiön 
mennessä konkurssiin;

Or. en

Tarkistus 34
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan vakuutustakuujärjestelmien 
tehokasta hallintoa ja valvontaa ja 
lujittamaan yhteistyötä kansallisten ja 
Euroopan tason valvontaviranomaisten 
välillä; vaatii, että Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen valvonnassa 
olevien kotivaltion valvontajärjestelmien 
olisi testattava kestävätkö 
vakuutustakuujärjestelmät yhden tai 
useamman vakuutusyhtiön konkurssin 
sekä helpotettava tietojen ja parhaiden 

Poistetaan.
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käytäntöjen vaihtoa.

Or. en

Tarkistus 35
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan vakuutustakuujärjestelmien 
tehokasta hallintoa ja valvontaa ja 
lujittamaan yhteistyötä kansallisten ja 
Euroopan tason valvontaviranomaisten
välillä; vaatii, että Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen valvonnassa olevien
kotivaltion valvontajärjestelmien olisi 
testattava kestävätkö 
vakuutustakuujärjestelmät yhden tai 
useamman vakuutusyhtiön konkurssin sekä 
helpotettava tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa.

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan vakuutustakuujärjestelmien 
tehokasta hallintoa ja valvontaa, jonka 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset ja Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen suorittavat, ja 
lujittamaan yhteistyötä kansallisten 
viranomaisten ja Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen välillä, jotta 
voidaan varmistaa 
vakuutustakuujärjestelmien 
lähestymistapojen yhdenmukaisuus; 
vaatii, että Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen hyväksynnällä 
toimivien kotivaltion valvontajärjestelmien 
olisi testattava kestävätkö 
vakuutustakuujärjestelmät yhden tai 
useamman vakuutusyhtiön konkurssin sekä 
helpotettava tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa.

Or. en

Tarkistus 36
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että markkinoiden 
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keskittyminen voi vaikeuttaa 
vakuutustakuujärjestelmän kykyä 
käsitellä vakuutuksenottajien 
korvausvaateita yhden tai useamman 
vakuutusyhtiön konkurssitapauksessa; 
katsoo, että on tarpeen välttää sellaisia 
vakuutustakuujärjestelmiä koskevia 
sääntöjä, jotka voisivat aiheuttaa lisää 
ongelmia keskittyneillä markkinoilla.

Or. en


