
AM\861431MT.doc PE460.947v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2011/2010(INI)

24.3.2011

EMENDI
1 - 36

Abbozz ta' opinjoni
Louis Grech
(PE460.679v01-00)

dwar l-Iskemi ta' Garanzija tal-Assigurazzjoni
(2011/2010(INI))



PE460.947v01-00 2/21 AM\861431MT.doc

MT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\861431MT.doc 3/21 PE460.947v01-00

MT

Emenda 1
Louis Grech

Abbozz ta' Rapport
Premessa A (ġdida)

Abbozz ta' Rapport Emenda

A. Billi tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kixef 
numru ta' nuqqasijiet u inugwaljanzi serji 
fis-Suq Uniku, li kollha kemm huma 
kellhom implikazzjonijiet negattivi fuq il-
kunfidenza tal-konsumatur u taċ-ċttadin, 
billi, sabiex tipproteġi d-drittijiet tal-
konsumatur u tirristawra l-kunfidenza 
tagħhom fis-swieq finanzjarji, l-UE 
għandha tieħu azzjonijiet urġenti filwaqt 
li tikkunsidra l-interess tal-konsumatur fl-
inizjattivi kurrenti u futuri kollha.

Or. en

Emenda 2
Louis Grech

Abbozz ta' Rapport
Premessa B (ġdida) 

Abbozz ta' Rapport Emenda

B. Billi n-nuqqas ta' SGA armonizzati fil-
livell Ewropew u r-reġimi diversifikati fost 
l-Istati Membri wasslu għal protezzjoni 
ineffikaì u żbilanċjata tad-detenturi tal-
poloz tal-assigurazzjoni u dewmu t-
tħaddim tas-suq tal-assigurazzjoni bid-
distorsjoni tal-kompetizzjoni 
transkonfinali,

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

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 1 

Abbozz ta' Rapport Emenda

1. Jemmen li l-adozzjoni ta’ Skema ta' 
Garanzija tal-Assigurazzjoni (SGA) fil-
livell tal-UE u l-aġġustament ta' diversi 
reġimi tas-SGA eżistenti fl-Istati Membri 
jtejbu b'mod effikaċi l-fiduċja taċ-ċittadini, 
jipproteġu d-drittijiet tal-konsumaturi u tal-
kontribwenti tat-taxxi u jsaħħu l-istabilità 
tas-suq, fil-qasam tal-assigurazzjoni b'mod 
partikolari u fis-servizzi tas-suq intern u s-
servizzi finanzjarji b'mod ġenerali; b'hekk, 
jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi SGA fuq livell Ewropew;

1. Jemmen li l-adozzjoni ta’ Skema ta' 
Garanzija tal-Assigurazzjoni (SGA) fil-
livell tal-UE u l-aġġustament ta' diversi 
reġimi tas-SGA eżistenti fl-Istati Membri 
jtejbu b'mod effikaċi l-fiduċja taċ-ċittadini, 
jipproteġu d-drittijiet tal-konsumaturi u tal-
kontribwenti tat-taxxi u jsaħħu l-istabilità 
tas-suq, fil-qasam tal-assigurazzjoni b'mod 
partikolari u fis-servizzi tas-suq intern u s-
servizzi finanzjarji b'mod ġenerali; b'hekk, 
jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi qafas ta' armonizzazzjoni 
minima rigward SGA;

Or. en

Emenda 4
Ashley Fox

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 1 

Abbozz ta' Rapport Emenda

1. Jemmen li l-adozzjoni ta’ Skema ta'
Garanzija tal-Assigurazzjoni (SGA) fil-
livell tal-UE u l-aġġustament ta' diversi 
reġimi tas-SGA eżistenti fl-Istati Membri 
jtejbu b'mod effikaċi l-fiduċja taċ-ċittadini, 
jipproteġu d-drittijiet tal-konsumaturi u tal-
kontribwenti tat-taxxi u jsaħħu l-istabilità 
tas-suq, fil-qasam tal-assigurazzjoni b'mod 
partikolari u fis-servizzi tas-suq intern u s-
servizzi finanzjarji b'mod ġenerali; b'hekk, 
jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi SGA fuq livell Ewropew;

1. Jemmen li qafas komuni għall-Iskemi
ta' Garanzija tal-Assigurazzjoni (SGA) fl-
UE u l-aġġustament ta' diversi reġimi tas-
SGA eżistenti fl-Istati Membri jtejbu b'mod 
effikaċi l-fiduċja taċ-ċittadini, jipproteġu d-
drittijiet tal-konsumaturi u tal-kontribwenti 
tat-taxxi u jsaħħu l-istabilità tas-suq, fil-
qasam tal-assigurazzjoni b'mod partikolari 
u fis-servizzi tas-suq intern u s-servizzi 
finanzjarji b'mod ġenerali; b'hekk, jilqa' l-
inizjattiva tal-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi qafas komuni;

Or. en
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Emenda 5
Matteo Salvini

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 1 

Abbozz ta' Rapport Emenda

1. Jemmen li l-adozzjoni ta’ Skema ta' 
Garanzija tal-Assigurazzjoni (SGA) fil-
livell tal-UE u l-aġġustament ta' diversi 
reġimi tas-SGA eżistenti fl-Istati Membri 
jtejbu b'mod effikaċi l-fiduċja taċ-ċittadini, 
jipproteġu d-drittijiet tal-konsumaturi u tal-
kontribwenti tat-taxxi u jsaħħu l-istabilità 
tas-suq, fil-qasam tal-assigurazzjoni b'mod 
partikolari u fis-servizzi tas-suq intern u s-
servizzi finanzjarji b'mod ġenerali; b'hekk, 
jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi SGA fuq livell Ewropew;

1. Jemmen li, jekk l-implimentazzjoni 
sħiħa tas-Solvenza II u s-sistema ġdida ta' 
sorveljanza ma jirnexxilhomx joffru 
protezzjoni xierqa lill-konsumaturi, l-
adozzjoni ta’ Skema ta' Garanzija tal-
Assigurazzjoni (SGA) fil-livell tal-UE u l-
aġġustament ta' diversi reġimi tas-SGA 
eżistenti fl-Istati Membri jtejbu b'mod 
effikaċi l-fiduċja taċ-ċittadini, jipproteġu d-
drittijiet tal-konsumaturi u tal-kontribwenti 
tat-taxxi u jsaħħu l-istabilità tas-suq, fil-
qasam tal-assigurazzjoni b'mod partikolari 
u fis-servizzi tas-suq intern u s-servizzi 
finanzjarji b'mod ġenerali;

Or. it

Emenda 6
Louis Grech

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 1 a (ġdid) 

Abbozz ta' Rapport Emenda

1 a. Jaqbel li d-Direttiva dwar is-
Solvenza II ma toħloqx ambjent bla riskju 
ta' falliment għall-kumpaniji tal-
assigurazzjoni u ma tipproteġix it-telf tal-
konsumatur fi kwalunkwe falliment 
possibbli ta' impriżi tal-assigurazzjoni; 
għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni 
biex tiżgura konsistenza u koerenza tas-
SGA komuni li ser jiġu adottati bid-
direttiva Solvenza II;
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Or. en

Emenda 7
Olle Schmidt

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 1 a (ġdid) 

Abbozz ta' Rapport Emenda

1 a. Jirrikonoxxi li r-reġim ta' 
superviżjoni ġdid u l-qafas tas-Solvenza II 
li ġej se jqawwi l-protezzjoni tal-
konsumatur;

Or. en

Emenda 8
Louis Grech

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 2 

Abbozz ta' Rapport Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku 
u utli fil-preżent huwa l-ħolqien ta' qafas 
koerenti u li jorbot legalment għall-
protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq 
armonizzazzjoni minima, li mgħandhiex 
ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn 
uħud mill-Istati Membri, bl-iskop li 
tintlaħaq armonizzazzjoni massima aktar 'l 
quddiem.

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku 
u utli fil-preżent huwa l-ħolqien ta' qafas 
koerenti u li jorbot legalment għall-
protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq 
armonizzazzjoni minima, li mgħandhiex 
ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn 
uħud mill-Istati Membri, bl-iskop li 
tintlaħaq armonizzazzjoni massima aktar 'l 
quddiem. hu tal-fehma li, jekk il-qafas 
leġiżlattiv dwar is-SGA jidħol fis-seħħ, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni minn esperti biex 
tiddetermina jekk il-leġiżlazzjoni laħqitx 
il-miri prinċipali u l-objettivi kruċjali 
tagħha;

Or. en
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Emenda 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 2 

Abbozz ta' Rapport Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku 
u utli fil-preżent huwa l-ħolqien ta' qafas 
koerenti u li jorbot legalment għall-
protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq 
armonizzazzjoni minima, li mgħandhiex 
ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn 
uħud mill-Istati Membri, bl-iskop li 
tintlaħaq armonizzazzjoni massima aktar 
'l quddiem.

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku 
u utli fil-preżent huwa l-ħolqien ta' qafas 
koerenti u li jorbot legalment għall-
protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq 
armonizzazzjoni minima, li mgħandhiex 
ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn 
uħud mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 10
Olle Schmidt

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 2 

Abbozz ta' Rapport Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku 
u utli fil-preżent huwa l-ħolqien ta' qafas 
koerenti u li jorbot legalment għall-
protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq 
armonizzazzjoni minima, li mgħandhiex 
ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn 
uħud mill-Istati Membri, bl-iskop li 
tintlaħaq armonizzazzjoni massima aktar 'l 
quddiem.

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku 
u utli fil-preżent, wara li evalwa l-impatt 
tas-Solvenza II u l-qafas ta' superviżjoni 
ġdid, jista' jkun il-ħolqien ta' qafas 
koerenti u li jorbot legalment għall-
protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq 
armonizzazzjoni minima, li mgħandhiex 
ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn 
uħud mill-Istati Membri, bl-iskop li 
tintlaħaq armonizzazzjoni massima aktar 'l 
quddiem.

Or. en
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Emenda 11
Ashley Fox

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 2 

Abbozz ta' Rapport Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku 
u utli fil-preżent huwa l-ħolqien ta' qafas 
koerenti u li jorbot legalment għall-
protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq 
armonizzazzjoni minima, li mgħandhiex 
ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn 
uħud mill-Istati Membri, bl-iskop li 
tintlaħaq armonizzazzjoni massima aktar 
'l quddiem;

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku 
u utli fil-preżent huwa l-ħolqien ta' qafas 
koerenti u li jorbot legalment għall-
protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq 
armonizzazzjoni minima, li mgħandhiex 
ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn 
uħud mill-Istati Membri, filwaqt li 
dispożizzjonijiet tal-konsumatur 
importanti għandhom jiġu armonizzati 
sal-livell massimu, inkluż il-prinċipju tal-
Istati Membri ta' domiċilju, limiti ta' 
kumpens u perjodu ta' ħlas għall-
pretensjonijiet stabbiliti u kkwantifikati;

Or. en

Emenda 12
Pascal Canfin

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 2

Abbozz ta' Rapport Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku 
u utli fil-preżent huwa l-ħolqien ta' qafas 
koerenti u li jorbot legalment għall-
protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq 
armonizzazzjoni minima, li mgħandhiex 
ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn 
uħud mill-Istati Membri, bl-iskop li 
tintlaħaq armonizzazzjoni massima aktar 'l 
quddiem.

2. Jitlob lill-Kummissjoni tevalwa jekk l-
aktar approċċ realistiku u utli jkunx il-
ħolqien ta' qafas koerenti u li jorbot 
legalment għall-protezzjoni tal-SGA 
ibbażżat fuq armonizzazzjoni minima, li 
mgħandhiex ixxekkel il-protezzjoni offruta 
diġà minn uħud mill-Istati Membri, bl-
iskop li tintlaħaq armonizzazzjoni massima 
aktar 'l quddiem.

Or. en
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Emenda 13
Louis Grech

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 3 

Abbozz ta' Rapport Emenda

3. Jargumenta li sabiex tiġi assigurata 
protezzjoni komprensiva għad-detenturi 
tal-polza u l-benefiċarji, il-mekkaniżmu 
tal-SGA m’għandux ikun l-aħħar miżura, 
u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżomm u 
tikkunsidra mekkaniżmi ta' protezzjoni 
oħra eżisteni.

3. Jargumenta li sabiex tiġi assigurata 
protezzjoni komprensiva għad-detenturi 
tal-polza u l-benefiċarji, il-Kummissjoni
għandha żżomm u tikkunsidra mekkaniżmi 
ta' protezzjoni oħra eżisteni, li diġà huma 
fis-seħħ u huma essenzjali għall-
protezzjoni tad-detenturi tal-poloz, bħall-
għoti ta' aktar informazzjoni, it-titjib tat-
trasparenza u t-tisħiħ tar-rekwiżiti tas-
solvenza.

Or. en

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

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 3 

Abbozz ta' Rapport Emenda

3. Jargumenta li sabiex tiġi assigurata 
protezzjoni komprensiva għad-detenturi 
tal-polza u l-benefiċarji, il-mekkaniżmu 
tal-SGA m’għandux ikun l-aħħar miżura, u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżomm u 
tikkunsidra mekkaniżmi ta' protezzjoni 
oħra eżisteni.

3. Jargumenta li sabiex tiġi assigurata 
protezzjoni komprensiva għad-detenturi 
tal-polza ul-benefiċarji, miżuri ta' 
sorveljanza permessi taħt Solvenzi II 
għandhom jiġu implimentati l-ewwel u l-
SGA m'għandux ikun l-aħħar miżura;

Or. en

Emenda 15
Ashley Fox

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 3 
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Abbozz ta' Rapport Emenda

3. Jargumenta li sabiex tiġi assigurata
protezzjoni komprensiva għad-detenturi 
tal-polza u l-benefiċarji, il-mekkaniżmu 
tal-SGA m’għandux ikun l-aħħar miżura, 
u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżomm u 
tikkunsidra mekkaniżmi ta' protezzjoni 
oħra eżisteni.

3. Jikkunsidra li l-funzjoni ta' SGA 
għandha tkun li jkun mekkaniżmu ta' 
miżura tal-aħħar rikors sabiex jipprovdi
protezzjoni kontinwa lid-detenturi tal-
polza u lill-benefiċċjarji. jemmen li SGA 
għandha tkun kapaċi li tintervjeni meta
mekkaniżmi ta' protezzjoni oħra jkunu 
fallew;

Or. en

Emenda 16
Matteo Salvini

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 3 

Abbozz ta' Rapport Emenda

3. Jargumenta li sabiex tiġi assigurata 
protezzjoni komprensiva għad-detenturi 
tal-polza u l-benefiċarji, il-mekkaniżmu tal-
SGA m’għandux ikun l-aħħar miżura, u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżomm u 
tikkunsidra mekkaniżmi ta' protezzjoni 
oħra eżisteni;

3. Jargumenta li sabiex tiġi assigurata 
protezzjoni komprensiva għad-detenturi 
tal-polza u l-benefiċarji, l-SGA għandu
jkun mekkaniżmu ta' miżura tal-aħħar 
rikors, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
iżżomm u tikkunsidra mekkaniżmi ta' 
protezzjoni oħra eżisteni;

Or. it

Emenda 17
Andreas Schwab

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 4 

Abbozz ta' Rapport Emenda

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat 
Membru ta' domiċilju u jipprovdu grad 
għoli u livell ta' protezzjoni tal-konsumatur 

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat 
Membru ta' domiċilju u jipprovdu grad 
għoli u livell ta' protezzjoni tal-konsumatur 
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ugwali għall-persuni naturali kollha –
kemm detenturi tal-polza jew benefiċjarji –
koperti mit-tipi kollha ta' kuntratti tal-
assigurazzjoni (tal-ħajja u mhux tal-
ħajja), speċjalment fl-eventwalità li l-
assiguratur ifalli finanzjarjament, 
assiguratur jew intermedjarju jbigħ ħażin, 
jew fil-każ ta' frodi;

ugwali għall-persuni naturali kollha –
kemm detenturi tal-polza jew benefiċjarji; 
jirrakkomanda li ċerti tipi ta' 
assigurazzjoni (fosthom dawk marini u 
assigurazzjoni tal-avjazzjoni, 
assigurazzjoni tal-interruzzjoni tal-
kummerċ, assigurazzjoni tar-
responsabbilità tal-prodott, assigurazzjoni 
tal-ispejjeż għar-radd lura u 
assigurazzjoni tal-kreditu għall-
esportazzjoni u assigurazzjoni ta' 
garanzija ta' fedeltà) m'għandhomx jiġu 
inklużi fl-ambitu ta' qafas ta' garanzija;
jissuġġerixxi li l-assigurazzjoni ta' vetturi 
bil-mutur u tas-saħħa privata ma jiġux 
inklużi peress li soluzzjonijiet effiċjenti 
diġà huma implimentati;

Or. en

Emenda 18
Olle Schmidt

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 4 

Abbozz ta' Rapport Emenda

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat 
Membru ta' domiċilju u jipprovdu grad 
għoli u livell ta' protezzjoni tal-konsumatur
ugwali għall-persuni naturali kollha –
kemm detenturi tal-polza jew benefiċjarji 
– koperti mit-tipi kollha ta' kuntratti tal-
assigurazzjoni (tal-ħajja jew mhux tal-
ħajja), speċjalment fl-eventwalità li l-
assiguratur ifalli finanzjarjament, 
assiguratur jew intermedjarju jbigħ ħażin, 
jew fil-każ ta' frodi;

4. Jemmen li l-SGA futuri għandhom ikunu 
bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat Membru ta' 
domiċilju u jkollohom il-funzjoni ta' 
miżura tal-aħħar rikors billi jipprovdu 
grad għoli u adegwat ta' protezzjoni tal-
konsumatur u kumpens lid-detenturi tal-
polza;

Or. en
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Emenda 19
Ashley Fox

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 4 

Abbozz ta' Rapport Emenda

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat 
Membru ta' domiċilju u jipprovdu grad 
għoli u livell ta' protezzjoni tal-konsumatur 
ugwali għall-persuni naturali kollha –
kemm detenturi tal-polza jew benefiċjarji –
koperti mit-tipi kollha ta' kuntratti tal-
assigurazzjoni (tal-ħajja jew mhux tal-
ħajja), speċjalment fl-eventwalità li l-
assiguratur ifalli finanzjarjament, 
assiguratur jew intermedjarju jbigħ ħażin, 
jew fil-każ ta' frodi;

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat 
Membru ta' domiċilju għall-fergħat 
transkonfinali tal-assigurazzjoni u 
jipprovdu grad għoli u livell ta' protezzjoni 
tal-konsumatur ugwali għall-persuni 
naturali kollha – kemm detenturi tal-polza 
jew benefiċjarji – koperti mit-tipi kollha ta' 
kuntratti tal-assigurazzjoni (tal-ħajja jew 
mhux tal-ħajja), fl-eventwalità li l-
assiguratur ifalli finanzjarjament;

Or. en

Emenda 20
Pascal Canfin

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 4 

Abbozz ta' Rapport Emenda

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat 
Membru ta' domiċilju u jipprovdu grad 
għoli u livell ta' protezzjoni tal-konsumatur 
ugwali għall-persuni naturali kollha –
kemm detenturi tal-polza jew benefiċjarji –
koperti mit-tipi kollha ta' kuntratti tal-
assigurazzjoni (tal-ħajja jew mhux tal-
ħajja), speċjalment fl-eventwalità li l-
assiguratur ifalli finanzjarjament, 
assiguratur jew intermedjarju jbigħ ħażin, 
jew fil-każ ta' frodi;

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat 
Membru ta' domiċilju bil-kundizzjoni li 
skemi ta' garanzija tal-assigurazzjoni li 
jistgħu jiġu milħuqa taħt armonizzazzjoni 
minima huma stabbiliti fl-Istati Membri 
kollha li jipprovdu grad għoli u livell 
tassew ekwivalenti ta' grad għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur ugwali għall-
persuni naturali kollha – kemm detenturi 
tal-polza jew benefiċjarji – koperti mit-tipi 
kollha ta' kuntratti tal-assigurazzjoni (tal-
ħajja jew mhux tal-ħajja), speċjalment fl-
eventwalità li l-assiguratur ifalli, 
assiguratur jew intermedjarju jbigħ ħażin, 
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jew fil-każ ta' frodi; jikkunsidra li l-
konsumaturi wkoll għandhom ikunu 
koperti għal telf li jasal minn pretiżi wara 
ġudizzji legali fil-każ li assiguratur jew 
intermedjarju jbigħ ħażin, jew frodi 
f'perjodu determinat; jitlob lill-
Kummissjoni tiċċara r-rwol tal-SGA fir-
rigward tal-intermedjarji;

Or. en

Emenda 21
Matteo Salvini

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 4 

Abbozz ta' Rapport Emenda

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat 
Membru ta' domiċilju u jipprovdu grad 
għoli u livell ta' protezzjoni tal-konsumatur 
ugwali għall-persuni naturali kollha –
kemm detenturi tal-polza jew benefiċjarji –
koperti mit-tipi kollha ta' kuntratti tal-
assigurazzjoni (tal-ħajja jew mhux tal-
ħajja), speċjalment fl-eventwalità li l-
assiguratur ifalli finanzjarjament, 
assiguratur jew intermedjarju jbigħ ħażin, 
jew fil-każ ta' frodi;

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat 
Membru ta' domiċilju u jipprovdu grad 
għoli u livell ta' protezzjoni tal-konsumatur 
ugwali għall-persuni naturali kollha –
kemm detenturi tal-polza jew benefiċjarji –
koperti minn kuntratti tal-assigurazzjoni 
tal-ħajja fl-eventwalità li l-assiguratur 
ifalli;

Or. it

Emenda 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 4 a (ġdid) 

Abbozz ta' Rapport Emenda

4 a. Jinnota li m'hemm l-ebda skema ta' 
garanzija għall-pensjonijiet tat-tieni 
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pilastru amministrati mill-fondi tal-
pensjonijiet filwaqt li assiguraturi li 
jipprovdu l-pensjonijiet ikunu soġġetti 
għal SGA; għaldaqstant jinsisti li prodotti 
tal-pensjoni tat-tieni pilastru jiġu koperti 
minn skemi distinti u separati li jwasslu 
għal livelli ekwivalenti ta' protezzjoni 
għall-penzjonanti;

Or. en

Emenda 23
Louis Grech

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 5 a (ġdid) 

Abbozz ta' Rapport Emenda

5 a. Jisħaq li l-għarfien tal-konsumaturi u 
l-għarfien dwar is-servizzi finanzjarji u l-
kuxjenza dwar ir-riskji assoċjati 
għandhom jittejbu, u għaldaqstant 
jissuġġerixxi li mekkaniżmu simili bħall-
Fuljett Ewropew ta' Informazzjoni 
Standardizzata (ESIS) jiġi introdott għall-
politiki dwar l-assigurazzjoni li jinkludi 
twissijiet mandatorji u ċari dwar ir-riskju 
tal-assigurazzjoni kumplessa u konnessa 
mal-prodotti tal-investiment kif ukoll 
dwar l-eżistenza tal-SGA konnessa ma' 
awtorità nazzjonali speċifika sabiex id-
detentur tal-polza jsibha aktar faċli li 
jifhem il-prodotti tal-assigurazzjoni u juża 
l-informazzjoni kollha relevanti;

Or. en

Emenda 24
Louis Grech

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 6 
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Abbozz ta' Rapport Emenda

6. Jemmen li l-SGAs għandhom jagħtu 
opportunità lid-detenturi tal-polza biex 
jagħżlu bejn kumpens finanzjarju u 
trasferiment tal-kuntratt tal-assigurazzjoni 
tagħhom; jikkunsidra li l-liġi tal-UE dwar 
l-SGAs għandha tassigura kumpens 
massimmu immedjat jew trasferiment tal-
portafoll, fejn id-detentur tal-polza ma 
jitlef l-ebda dritt jew privileġġ imnisslin 
mill-polza;

6. Jemmen li għal raġunijiet ta' spejjeż u 
prattiċità t-trasferiment tal-portafoll jista' 
jkun l-għażla preferuta; jinsisti li sabiex 
jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur l-SGA għandhom jagħtu 
għażla lid-detenturi tal-polza bejn 
kumpens finanzjarju u trasferiment tal-
kuntratt tal-assigurazzjoni tagħhom; 
jikkunsidra li l-liġi tal-UE dwar l-SGA
għandha tassigura kumpens massimmu 
immedjat jew trasferiment tal-portafoll, 
fejn id-detentur tal-polza ma jitlef l-ebda 
dritt jew privileġġ imnisslin mill-polza;

Or. en

Emenda 25
Olle Schmidt

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 6 

Abbozz ta' Rapport Emenda

6. Jemmen li l-SGAs għandhom jagħtu 
opportunità lid-detenturi tal-polza biex 
jagħżlu bejn kumpens finanzjarju u 
trasferiment tal-kuntratt tal-
assigurazzjoni tagħhom; jikkunsidra li l-
liġi tal-UE dwar l-SGAs għandha 
tassigura kumpens massimmu immedjat 
jew trasferiment tal-portafoll, fejn id-
detentur tal-polza ma jitlef l-ebda dritt jew 
privileġġ imnisslin mill-polza;

imħassar

Or. en
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Emenda 26
Andreas Schwab

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 6 

Abbozz ta' Rapport Emenda

6. Jemmen li l-SGAs għandhom jagħtu 
opportunità lid-detenturi tal-polza biex 
jagħżlu bejn kumpens finanzjarju u 
trasferiment tal-kuntratt tal-assigurazzjoni 
tagħhom; jikkunsidra li l-liġi tal-UE dwar 
l-SGAs għandha tassigura kumpens 
massimmu immedjat jew trasferiment tal-
portafoll, fejn id-detentur tal-polza ma 
jitlef l-ebda dritt jew privileġġ imnisslin 
mill-polza;

6. Jemmen li qafas Ewropew għall-SGA 
għandu jipprevedi jew għall-
kontinwazzjoni ta' kuntratti tal-
assigurazzjoni bit-trasferiment tal-portafoll 
jew b'kumpens għat-telf f'każ ta' żball 
mill-assiguratur; jissuġġerixxi l-
introduzzjoni numru limitat ta' kontributi
mill-assiguraturi lill-iskema inkella ma 
jintlaħqux ir-rekwiżiti tas-Solvenza II; 
jirrakkomanda wkoll li l-ispejjeż tal-
iskema jitnaqqsu billi jitħallew limiti tal-
kumpens jew tnaqqis ieħor tal-benefiċċji;

Or. en

Emenda 27
Ashley Fox

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 6 

Abbozz ta' Rapport Emenda

6. Jemmen li l-SGAs għandhom jagħtu 
opportunità lid-detenturi tal-polza biex 
jagħżlu bejn kumpens finanzjarju u 
trasferiment tal-kuntratt tal-assigurazzjoni 
tagħhom; jikkunsidra li l-liġi tal-UE dwar 
l-SGAs għandha tassigura kumpens 
massimmu immedjat jew trasferiment tal-
portafoll, fejn id-detentur tal-polza ma 
jitlef l-ebda dritt jew privileġġ imnisslin 
mill-polza;

6. Jemmen li l-SGAs għandhom jagħtu 
opportunità lid-detenturi tal-polza biex 
jagħżlu bejn kumpens finanzjarju u 
trasferiment tal-kuntratt tal-assigurazzjoni 
tagħhom; jikkunsidra li l-liġi tal-UE dwar 
l-SGAs għandha tassigura kumpens 
massimmu immedjat għall-assigurazzjoni 
obbligatorja mhux tal-ħajja u 90% tal-
ammont ta' spejjeż mit-telf ta' 
assigurazzjoni tal-ħajja u assigurazzjoni 
mhux obbligatorja u mhux tal-ħajja, jew 
trasferiment tal-portafoll, jekk neċessarju,
fejn id-detentur tal-polza ma jitlef l-ebda 
dritt jew privileġġ imnisslin mill-polza;
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Or. en

Emenda 28
Matteo Salvini

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 6 

Abbozz ta' Rapport Emenda

6. Jemmen li l-SGAs għandhom jagħtu 
opportunità lid-detenturi tal-polza biex 
jagħżlu bejn kumpens finanzjarju u 
trasferiment tal-kuntratt tal-assigurazzjoni 
tagħhom; jikkunsidra li l-liġi tal-UE dwar 
l-SGAs għandha tassigura kumpens 
massimmu immedjat jew trasferiment tal-
portafoll, fejn id-detentur tal-polza ma 
jitlef l-ebda dritt jew privileġġ imnisslin 
mill-polza;

6. Jemmen li l-SGAs għandhom jagħtu 
opportunità lid-detenturi tal-polza biex 
jagħżlu bejn kumpens finanzjarju u 
trasferiment tal-kuntratt tal-assigurazzjoni 
tal-ħajja tagħhom; jikkunsidra li l-liġi tal-
UE dwar l-SGAs għandha tassigura 
kumpens immedjat jew trasferiment tal-
portafoll, fejn id-detentur tal-polza ma 
jitlef l-ebda dritt jew privileġġ imnisslin 
mill-polza;

Or. it

Emenda 29
Louis Grech

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 6 a (ġdid) 

Abbozz ta' Rapport Emenda

6 a. Jinnota li f'numru ta' swieq tal-
assigurazzjoni fl-UE, il-limiti ta' kumpens 
għall-assigurazzjoni simili u għall-
prodotti ta' investiment bankarju 
mhumiex allinjati; jikkunsidra li l-
Kummissjoni għandha tizgura li f'każi 
simili l-istess livell ta' protezzjoni li 
japplika għad-depożiti bankarji u għall-
fondi tal-investiment għandu japplika 
wkoll għad-detenturi ta' assigurazzjoni 
konnessa mal-prodotti tal-investiment 
mibjugħa minn kumpanniji tal-
assigurazzjoni;
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Or. en

Emenda 30
Louis Grech

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 7 

Abbozz ta' Rapport Emenda

7. Jemmen li l-arranġamenti ta' 
finanzjament għall-SGAs għandhom ikunu 
bbażati kemm fuq finanzjament ex ante kif 
ukoll fuq finanzjament ex post; 
jirrikonoxxi li l-kumpaniji tal-
assigurazzjoni li qed ifallu kellhom 
jikkontribwixxu wkoll għall-fond ta' 
kontinġenza li għandu jkun imwaqqaf f'każ 
li l-assiguratur ifalli;

7. Jemmen li l-arranġamenti ta' 
finanzjament għall-SGA għandhom ikunu 
bbażati kemm fuq finanzjament ex ante kif 
ukoll fuq finanzjament ex post, u jiżguraw 
li fondi ex-ante jkunu ta' livell raġonevoli 
biex fl-aħħar mill-aħħar ikunu ta' 
benefiċċju kemm għall-konsumatur kif 
ukoll għall-assiguratur; jirrikonoxxi li l-
kumpaniji tal-assigurazzjoni li qed ifallu 
kellhom jikkontribwixxu wkoll għall-fond 
ta' kontinġenza li għandu jkun imwaqqaf 
f'każ li l-assiguratur ifalli;

Or. en

Emenda 31
Ashley Fox

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 7 

Abbozz ta' Rapport Emenda

7. Jemmen li l-arranġamenti ta' 
finanzjament għall-SGAs għandhom ikunu 
bbażati kemm fuq finanzjament ex ante 
kif ukoll fuq finanzjament ex post;
jirrikonoxxi li l-kumpaniji tal-
assigurazzjoni li qed ifallu kellhom 
jikkontribwixxu wkoll għall-fond ta' 
kontinġenza li għandu jkun imwaqqaf 
f'każ li l-assiguratur ifalli;

7. Jemmen li l-arranġamenti ta' 
finanzjament għall-SGA għandhom jiġu 
ddeterminati mill-awtoritajiet nazzjonali;
iqisha neċessarja li jistenna r-riżultat tad-
dibattiti usa' fil-livell Ewropew dwar ir-
rekwiżiti tal-finanzjament għall-entitajiet 
tal-assigurazzjoni qabel tali arranġamenti 
jiġu ddeterminati;

Or. en
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Emenda 32
Olle Schmidt

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 7 

Abbozz ta' Rapport Emenda

7. Jemmen li l-arranġamenti ta' 
finanzjament għall-SGAs għandhom ikunu 
bbażati kemm fuq finanzjament ex ante kif 
ukoll fuq finanzjament ex post; 
jirrikonoxxi li l-kumpaniji tal-
assigurazzjoni li qed ifallu kellhom 
jikkontribwixxu wkoll għall-fond ta' 
kontinġenza li għandu jkun imwaqqaf 
f'każ li l-assiguratur ifalli;

7. Jemmen li arranġamenti ta' finanzjament 
għall-SGAs għandhom ikunu bbażati fuq 
finanzjament ex-post f'każ ta' assenza ta' 
provi konvinċenti jew argumenti favur 
approċċ ex-ante, u minħabba t-tfixkil li 
jista' joħloq fis-suq;

Or. en

Emenda 33
Pascal Canfin

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 7 

Abbozz ta' Rapport Emenda

7. Jemmen li l-arranġamenti ta' 
finanzjament għall-SGAs għandhom ikunu 
bbażati kemm fuq finanzjament ex ante kif 
ukoll fuq finanzjament ex post; 
jirrikonoxxi li l-kumpaniji tal-
assigurazzjoni li qed ifallu kellhom 
jikkontribwixxu wkoll għall-fond ta' 
kontinġenza li għandu jkun imwaqqaf f'każ 
li l-assiguratur ifalli;

7. Jemmen li l-arranġamenti ta' 
finanzjament għall-SGAs għandhom ikunu 
bbażati fuq finanzjament ex ante; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tinvestiga kif 
approċċ ex ante ottimu għall-
finanzjament jista' jiġi implimentat, 
potenzjalment flimkien ma' finanzjament 
ex post u mekkaniżmi għat-trasferiment 
tal-portafoll biex tiżgura livell xieraq ta' 
protezzjoni tal-konsumatur, jirrikonoxxi li 
l-kumpaniji tal-assigurazzjoni li qed ifallu 
kellhom jikkontribwixxu wkoll għall-fond 
ta' kontinġenza li għandu jkun imwaqqaf 
f'każ li l-assiguratur ifalli;

Or. en
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Emenda 34
Olle Schmidt

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 8 

Abbozz ta' Rapport Emenda

8. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri japprovaw governanza u 
superviżjoni effikaċi tal-SGAs u jsaħħu l-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali u dawk Ewropej; 
jinsisti li s-sistemi ta' sorveljanza tal-pajjiż 
tal-oriġini taħt is-sorveljanza tal-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX)
għandhom jeżaminaw jekk l-SGAs 
humiex kapaċi li jifilħu għal-falliment ta' 
wieħed jew aktar mill-assiguraturi u 
għandhom jiffaċilitaw ukoll l-iskambju 
ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattika.

imħassar

Or. en

Emenda 35
Pascal Canfin

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 8 

Abbozz ta' Rapport Emenda

8. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri japprovaw governanza u 
superviżjoni effikaċi tal-SGAs u jsaħħu l-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet
superviżorji nazzjonali u dawk Ewropej; 
jinsisti li s-sistemi ta' sorveljanza tal-pajjiż 
tal-oriġini taħt is-sorveljanza tal-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet 
tax-Xogħol (AEAPX) għandhom 
jeżaminaw jekk l-SGAs humiex kapaċi li 
jifilħu għal-falliment ta' wieħed jew aktar 

8. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri japprovaw governanza u 
superviżjoni effikaċi tal-SGA, minn 
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri
u mill-AEAPX u jsaħħu l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-AEAPX 
sabiex tiżgura approċċi konsistenti tal-
SGA; jinsisti li s-sistemi ta' sorveljanza tal-
pajjiż tal-oriġini bl-approvazzjoni tal-
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX) 
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mill-assiguraturi u għandhom jiffaċilitaw 
ukoll l-iskambju ta’ informazzjoni u tal-
aħjar prattika.

għandhom jeżaminaw jekk l-SGAs humiex 
kapaċi li jifilħu għal-falliment ta' wieħed 
jew aktar mill-assiguraturi u għandhom 
jiffaċilitaw ukoll l-iskambju ta’ 
informazzjoni u tal-aħjar prattika.

Or. en

Emenda 36
Olle Schmidt

Abbozz ta' Rapport
Paragrafu 8 a (ġdid) 

Abbozz ta' Rapport Emenda

8 a. Jirrikonoxxi li kwistjonijiet dwar il-
konċentrament tas-suq jistgħu jagħmlu 
pressjoni fuq il-kapaċità ta' SGA li 
tassorbi l-klejms kollha min-naħa ta' 
detenturi ta' poloz, bħala riżultat tal-
falliment finanzjarju ta' assiguratur jew 
ta' għadd ta' assiguraturi; jemmen li 
għandhom jiġu evitati regoli dwar l-SGA 
li jistgħu jwasslu għal aktar pressjonijiet 
fuq swieq ikkonċentrati .

Or. en


