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Amendamentul 1
Louis Grech

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât recenta criză economică a 
revelat o serie de grave deficiențe și 
inegalități pe piața unică, ce au afectat 
încrederea consumatorilor și cetățenilor și 
întrucât, pentru a proteja drepturile 
consumatorilor și pentru a restabili 
încrederea acestora în piețele financiare, 
UE trebuie să ia măsuri urgente ținând 
seama de interesele consumatorilor în 
cadrul tuturor inițiativelor prezente și 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 2
Louis Grech

Proiect de aviz
Considerentul B (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât lipsa unor sisteme de 
garantare a asigurărilor armonizate la 
nivel european și sistemele diferite din 
statele membre au avut ca rezultat o 
protecție ineficientă și inegală pentru 
deținătorii de polițe de asigurare și au 
încetinit funcționarea pieței asigurărilor 
prin distorsionarea concurenței 
transfrontaliere;

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

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că o schemă comună de 
garantare a asigurărilor (Insurance 
Guarantee Scheme - IGS) la nivelul UE, 
coroborată cu ajustarea diferitelor regimuri 
IGS existente în statele membre, ar spori 
efectiv încrederea cetățenilor, ar proteja 
drepturile consumatorilor și ale 
contribuabililor și ar crește stabilitatea 
pieței, în sectorul asigurărilor, în special, și 
pe piața internă și în domeniul serviciilor 
financiare, în general; prin urmare, salută 
inițiativa Comisiei de a institui o IGS la 
nivel european;

1. consideră că un sistem comun de 
garantare a asigurărilor (SGA) la nivelul 
UE, coroborat cu ajustarea diferitelor 
regimuri SGA existente în statele membre, 
ar spori efectiv încrederea cetățenilor, ar 
proteja drepturile consumatorilor și ale 
contribuabililor și ar crește stabilitatea 
pieței, în sectorul asigurărilor, în special, și 
pe piața internă și în domeniul serviciilor 
financiare, în general; prin urmare, salută 
inițiativa Comisiei de a institui un cadru 
minim de armonizare privind SGA;

Or. en

Amendamentul 4
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că o schemă comună de 
garantare a asigurărilor (Insurance 
Guarantee Scheme - IGS) la nivelul UE, 
coroborată cu ajustarea diferitelor regimuri 
IGS existente în statele membre, ar spori 
efectiv încrederea cetățenilor, ar proteja 
drepturile consumatorilor și ale 
contribuabililor și ar crește stabilitatea 
pieței, în sectorul asigurărilor, în special, și 
pe piața internă și în domeniul serviciilor 
financiare, în general; prin urmare, salută 
inițiativa Comisiei de a institui o IGS la 
nivel european;

1. consideră că un cadru comun pentru 
sistemele de garantare a asigurărilor (SGA) 
pe întreg teritoriul UE, coroborat cu 
ajustarea diferitelor regimuri SGA existente 
în statele membre, ar spori efectiv 
încrederea cetățenilor, ar proteja drepturile 
consumatorilor și ale contribuabililor și ar 
crește stabilitatea pieței, în sectorul 
asigurărilor, în special, și pe piața internă și 
în domeniul serviciilor financiare, în 
general; prin urmare, salută inițiativa 
Comisiei de a institui un cadru comun;
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Or. en

Amendamentul 5
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că o schemă comună de 
garantare a asigurărilor (Insurance 
Guarantee Scheme - IGS) la nivelul UE, 
coroborată cu ajustarea diferitelor regimuri 
IGS existente în statele membre, ar spori 
efectiv încrederea cetățenilor, ar proteja 
drepturile consumatorilor și ale 
contribuabililor și ar crește stabilitatea 
pieței, în sectorul asigurărilor, în special, și 
pe piața internă și în domeniul serviciilor 
financiare, în general; prin urmare, salută 
inițiativa Comisiei de a institui o IGS la 
nivel european;

1. consideră că, în cazul în care punerea 
în aplicare completă a Directivei 
Solvabilitate II și a noului sistem de 
supraveghere nu va reuși să furnizeze o 
protecție adecvată consumatorilor, 
adoptarea unui sistem comun de garantare 
a asigurărilor (SGA) la nivelul UE, 
coroborată cu ajustarea diferitelor regimuri 
în materie de SGA existente în statele 
membre, ar spori efectiv încrederea 
cetățenilor, ar proteja drepturile 
consumatorilor și ale contribuabililor și ar 
crește stabilitatea pieței, în sectorul 
asigurărilor, în special, și pe piața internă și 
în domeniul serviciilor financiare, în 
general;

Or. it

Amendamentul 6
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că Directiva Solvabilitate II 
nu creează un cadru care să împiedice 
total falimentul societăților de asigurare și 
nu protejează consumatorii împotriva 
pierderilor suferite în caz de faliment al 
societăților de asigurare; prin urmare, 
solicită Comisiei să garanteze coerența și 
consistența sistemului comun de 
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garantare a asigurărilor care va fi adoptat 
prin Directiva Solvabilitate II;

Or. en

Amendamentul 7
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște faptul că noul sistem de 
supraveghere, precum și viitorul cadru 
instituit prin Solvabilitate II vor spori și 
mai mult protecția consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 8
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă 
și mai utilă în momentul de față este 
crearea unui cadru coerent și obligatoriu 
din punct de vedere juridic în ceea ce 
privește protecția oferită de IGS, bazat pe o 
armonizare minimă, care să nu submineze 
protecția asigurată deja de unele state 
membre, în vederea realizării unei 
armonizări maxime într-o etapă ulterioară;

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă 
și mai utilă în momentul de față este 
crearea unui cadru coerent și obligatoriu 
din punct de vedere juridic în ceea ce 
privește protecția oferită de SGA, bazat pe 
o armonizare minimă, care să nu 
submineze protecția asigurată deja de unele 
state membre, în vederea realizării unei 
armonizări maxime într-o etapă ulterioară;
consideră că, în cazul în care cadrul 
legislativ privind sistemul de garantare a 
asigurărilor intră în vigoare, Comisia ar 
trebui să desfășoare o expertiză pentru a 
stabili dacă legislația și-a atins 
principalele scopuri și obiective cheie;
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Or. en

Amendamentul 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă 
și mai utilă în momentul de față este 
crearea unui cadru coerent și obligatoriu 
din punct de vedere juridic în ceea ce 
privește protecția oferită de IGS, bazat pe o 
armonizare minimă, care să nu submineze 
protecția asigurată deja de unele state 
membre, în vederea realizării unei 
armonizări maxime într-o etapă 
ulterioară;

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă 
și mai utilă în momentul de față este 
crearea unui cadru coerent și obligatoriu 
din punct de vedere juridic în ceea ce 
privește protecția oferită de SGA, bazat pe 
o armonizare minimă, care să nu 
submineze protecția asigurată deja de unele 
state membre;

Or. en

Amendamentul 10
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă 
și mai utilă în momentul de față este
crearea unui cadru coerent și obligatoriu 
din punct de vedere juridic în ceea ce 
privește protecția oferită de IGS, bazat pe o 
armonizare minimă, care să nu submineze 
protecția asigurată deja de unele state 
membre, în vederea realizării unei 
armonizări maxime într-o etapă ulterioară;

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă 
și mai utilă în momentul de față, după ce s-
a realizat evaluarea impactului 
Solvabilitate II și a noului cadru de 
supraveghere, ar putea fi crearea unui 
cadru coerent și obligatoriu din punct de 
vedere juridic în ceea ce privește protecția 
oferită de SGA, bazat pe o armonizare 
minimă, care să nu submineze protecția 
asigurată deja de unele state membre, în 
vederea realizării unei armonizări maxime 
într-o etapă ulterioară;
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Or. en

Amendamentul 11
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă 
și mai utilă în momentul de față este 
crearea unui cadru coerent și obligatoriu 
din punct de vedere juridic în ceea ce 
privește protecția oferită de IGS, bazat pe o 
armonizare minimă, care să nu submineze 
protecția asigurată deja de unele state 
membre, în vederea realizării unei 
armonizări maxime într-o etapă 
ulterioară;

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă 
și mai utilă în momentul de față este 
crearea unui cadru coerent și obligatoriu 
din punct de vedere juridic în ceea ce 
privește protecția oferită de SGA, bazat pe 
o armonizare minimă, care să nu 
submineze protecția asigurată deja de unele 
state membre, iar dispozițiile importante 
în materie de protecție a consumatorilor 
ar trebui armonizate la nivel maxim, 
inclusiv principiul statului membru de 
origine, limitele de compensare și 
perioadele de plată pentru cererile depuse 
și cuantificate;

Or. en

Amendamentul 12
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă 
și mai utilă în momentul de față este
crearea unui cadru coerent și obligatoriu 
din punct de vedere juridic în ceea ce 
privește protecția oferită de IGS, bazat pe o 
armonizare minimă, care să nu submineze 
protecția asigurată deja de unele state 
membre, în vederea realizării unei 
armonizări maxime într-o etapă ulterioară;

2. solicită Comisiei să evalueze dacă
abordarea cea mai realistă și mai utilă ar fi 
crearea unui cadru coerent și obligatoriu 
din punct de vedere juridic în ceea ce 
privește protecția oferită de SGA, bazat pe 
o armonizare minimă, care să nu 
submineze protecția asigurată deja de unele 
state membre, în vederea realizării unei 
armonizări maxime într-o etapă ulterioară;
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Or. en

Amendamentul 13
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. susține că, pentru a garanta o protecție 
completă a deținătorilor de polițe de 
asigurare și a beneficiarilor, IGS nu ar 
trebui să fie un mecanism de protecție de 
ultimă instanță, îndemnând Comisia să 
rețină și să ia în considerare alte 
mecanisme de protecție existente;

3. susține că, pentru a garanta o protecție 
completă a deținătorilor de polițe de 
asigurare și a beneficiarilor, Comisia ar 
trebui să rețină și să ia în considerare alte 
mecanisme de protecție existente care sunt 
deja aplicate și care sunt esențiale pentru 
protecția deținătorilor de polițe, cum ar fi 
furnizarea de informații suplimentare, 
creșterea transparenței și înăsprirea 
cerințelor privind solvabilitatea;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. susține că, pentru a garanta o protecție 
completă a deținătorilor de polițe de 
asigurare și a beneficiarilor, IGS nu ar 
trebui să fie un mecanism de protecție de 
ultimă instanță, îndemnând Comisia să 
rețină și să ia în considerare alte 
mecanisme de protecție existente;

3. susține că, pentru a garanta o protecție 
completă a deținătorilor de polițe de 
asigurare și a beneficiarilor, ar trebui 
aplicate mai întâi măsurile de 
supraveghere prevăzute în Directiva 
Solvabilitate II, iar SGA ar trebui să fie un 
mecanism de protecție de ultimă instanță;

Or. en
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Amendamentul 15
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. susține că, pentru a garanta o protecție 
completă a deținătorilor de polițe de 
asigurare și a beneficiarilor, IGS nu ar 
trebui să fie un mecanism de protecție de 
ultimă instanță, îndemnând Comisia să 
rețină și să ia în considerare alte
mecanisme de protecție existente;

3. consideră că funcția unui sistem de 
garantare a asigurărilor ar trebuie să fie 
cea de mecanism de protecție de ultimă 
instanță care să asigure o protecție 
continuă a deținătorilor de polițe de 
asigurare și a beneficiarilor; consideră că 
un sistem de garantare a asigurărilor ar 
trebui să fie capabil să intervină atunci 
când alte mecanisme de protecție au eșuat;

Or. en

Amendamentul 16
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. susține că, pentru a garanta o protecție 
completă a deținătorilor de polițe de 
asigurare și a beneficiarilor, IGS nu ar 
trebui să fie un mecanism de protecție de 
ultimă instanță, îndemnând Comisia să 
rețină și să ia în considerare alte 
mecanisme de protecție existente;

3. susține că, pentru a garanta o protecție 
completă a deținătorilor de polițe de 
asigurare și a beneficiarilor, SGA ar trebui
să fie un mecanism de protecție de ultimă 
instanță, îndemnând Comisia să rețină și să 
ia în considerare alte mecanisme de 
protecție existente;

Or. it

Amendamentul 17
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că viitoarele IGS ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine și să asigure un grad ridicat și un 
nivel egal de protecție a consumatorilor 
pentru toate persoanele fizice - fie că sunt 
deținători de polițe de asigurare sau alți 
beneficiari - acoperite de toate tipurile de 
contracte de asigurări (de viață sau 
generale), în special în caz de faliment al 
asigurătorului, vânzare abuzivă de către 
asigurător sau intermediar ori fraudă;

4. consideră că viitoarele SGA ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine și să asigure un grad ridicat și un 
nivel egal de protecție a consumatorilor 
pentru toate persoanele fizice - fie că sunt 
deținători de polițe de asigurare sau alți 
beneficiari; recomandă ca anumite tipuri 
de asigurare (printre care asigurarea 
navală și aviatică, asigurarea pentru 
întreruperea activității comerciale, 
asigurarea pentru daunele cauzate de 
produse, asigurarea pentru costurile 
legate de rechemarea unor produse în 
fabrică și pentru creditul la export, 
precum și asigurarea împotriva fraudelor 
comise de angajați) să nu fie incluse în 
aria de acoperire a unui cadru de 
garantare; recomandă în continuare 
neincluderea asigurării auto și a 
asigurării private de sănătate deoarece în 
practică există deja soluții eficiente 
privind aceste asigurări;

Or. en

Amendamentul 18
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că viitoarele IGS ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine și să asigure un grad ridicat și un 
nivel egal de protecție a consumatorilor 
pentru toate persoanele fizice - fie că sunt 
deținători de polițe de asigurare sau alți 
beneficiari - acoperite de toate tipurile de 
contracte de asigurări (de viață sau 
generale), în special în caz de faliment al 
asigurătorului, vânzare abuzivă de către 

4. consideră că viitoarele SGA ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine și să funcționeze ca mecanism de 
ultimă instanță, furnizând un grad ridicat 
de protecție adecvată a consumatorilor și 
compensare pentru deținătorii de polițe de 
asigurare;
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asigurător sau intermediar ori fraudă;

Or. en

Amendamentul 19
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că viitoarele IGS ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine și să asigure un grad ridicat și un 
nivel egal de protecție a consumatorilor 
pentru toate persoanele fizice - fie că sunt 
deținători de polițe de asigurare sau alți 
beneficiari - acoperite de toate tipurile de 
contracte de asigurări (de viață sau 
generale), în special în caz de faliment al 
asigurătorului, vânzare abuzivă de către 
asigurător sau intermediar ori fraudă;

4. consideră că viitoarele SGA ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine pentru filialele transfrontaliere ale 
societăților ale asigurare și să asigure un 
grad ridicat și un nivel egal de protecție a 
consumatorilor pentru toate persoanele 
fizice - fie că sunt deținători de polițe de 
asigurare sau alți beneficiari - acoperite de 
toate tipurile de contracte de asigurări (de 
viață sau generale), în special în caz de 
faliment al asigurătorului;

Or. en

Amendamentul 20
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că viitoarele IGS ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine și să asigure un grad ridicat și un 
nivel egal de protecție a consumatorilor 
pentru toate persoanele fizice - fie că sunt 
deținători de polițe de asigurare sau alți 
beneficiari - acoperite de toate tipurile de 
contracte de asigurări (de viață sau 
generale), în special în caz de faliment al 
asigurătorului, vânzare abuzivă de către 

4. consideră că viitoarele SGA ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine cu condiția ca sistemele de 
garantare a asigurărilor care pot fi 
realizate cu o armonizare minimă să fie 
instituite în toate statele membre care 
oferă un grad ridicat cu adevărat 
echivalent de protecție a consumatorilor 
pentru toate persoanele fizice - fie că sunt 
deținători de polițe de asigurare sau alți 
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asigurător sau intermediar ori fraudă; beneficiari - acoperite de toate tipurile de 
contracte de asigurări (de viață sau 
generale), în special în caz de faliment al 
asigurătorului; consideră că ar trebui să 
existe asigurare pentru consumatori și 
pentru pierderile cauzate de cererile în 
urma proceselor judiciare în caz de 
vânzare abuzivă de către asigurător sau 
intermediar ori fraudă într-o perioadă 
stabilită; solicită Comisiei să clarifice 
rolul jucat de SGA în ceea ce privește 
intermediarii;

Or. en

Amendamentul 21
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că viitoarele IGS ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine și să asigure un grad ridicat și un 
nivel egal de protecție a consumatorilor 
pentru toate persoanele fizice - fie că sunt 
deținători de polițe de asigurare sau alți 
beneficiari - acoperite de toate tipurile de 
contracte de asigurări (de viață sau 
generale), în special în caz de faliment al 
asigurătorului, vânzare abuzivă de către 
asigurător sau intermediar ori fraudă;

4. consideră că viitoarele SGA ar trebui să 
se bazeze pe principiul statului membru de 
origine și să asigure un grad ridicat și un 
nivel egal de protecție a consumatorilor 
pentru toate persoanele fizice - fie că sunt 
deținători de polițe de asigurare sau alți 
beneficiari - acoperite de toate tipurile de 
contracte de asigurări de viață în caz de 
faliment al asigurătorului;

Or. it

Amendamentul 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. remarcă faptul că nu există sistem de 
garantare pentru pensiile din cadrul celui 
de-al doilea pilon gestionat de fondurile 
de pensii, în timp ce asigurătorii care pun 
la dispoziție pensii ar fi încadrați într-un 
sistem de garantare a pensiilor; prin 
urmare, insistă ca produsele de pensii din 
cadrul celui de-al doilea pilon să fie 
incluse în sisteme separate și distincte, 
care să ofere același nivel de protecție 
pensionarilor; 

Or. en

Amendamentul 23
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că ar trebui 
îmbunătățite informațiile deținute de 
consumatori și gradul de sensibilizare a 
acestora cu privire la serviciile financiare 
și riscurile asociate, prin urmare 
sugerează introducerea unui mecanism 
similar Fișei europene standard de 
informații (ESIS) pentru polițele de 
asigurare care va include avertismente 
clare cu privire la riscurile produselor 
complexe de asigurare cu investiții și cu 
privire la existența unui sistem de 
garantare a asigurărilor conectat la o 
autoritate națională specifică astfel încât 
deținătorul poliței să poată înțelege mai 
bine produsele de asigurare și să dispună 
de toate informațiile relevante;

Or. en



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

RO

Amendamentul 24
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că IGS ar trebui să ofere 
deținătorilor de polițe de asigurare 
posibilitatea de a alege între compensația 
financiară și transferul contractului lor de 
asigurare; consideră că legislația UE în 
materie de IGS ar trebui să garanteze o 
indemnizare maximă rapidă sau un transfer 
de portofoliu, astfel încât deținătorul de 
poliță să nu sufere nicio pierdere a 
drepturilor și privilegiilor sale care decurg 
din poliță;

6. consideră că, din motive de cost și 
capacitate de punere în practică, 
transferul de portofoliu ar putea fi 
opțiunea preferată; susține că, pentru a 
garanta un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, SGA ar trebui să ofere 
deținătorilor de polițe de asigurare 
posibilitatea de a alege între compensația 
financiară și transferul contractului lor de 
asigurare;  consideră că legislația UE în 
materie de SGA ar trebui să garanteze o 
indemnizare maximă rapidă sau un transfer 
de portofoliu, astfel încât deținătorul de 
poliță să nu sufere nicio pierdere a 
drepturilor și privilegiilor sale care decurg 
din poliță;

Or. en

Amendamentul 25
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că IGS ar trebui să ofere 
deținătorilor de polițe de asigurare 
posibilitatea de a alege între compensația 
financiară și transferul contractului lor 
de asigurare; consideră că legislația UE 
în materie de IGS ar trebui să garanteze o 
indemnizare maximă rapidă sau un 
transfer de portofoliu, astfel încât 
deținătorul de poliță să nu sufere nicio 
pierdere a drepturilor și privilegiilor sale 
care decurg din poliță;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 26
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că IGS ar trebui să ofere 
deținătorilor de polițe de asigurare 
posibilitatea de a alege între compensația 
financiară și transferul contractului lor 
de asigurare; consideră că legislația UE 
în materie de IGS ar trebui să garanteze o 
indemnizare maximă rapidă sau un 
transfer de portofoliu, astfel încât 
deținătorul de poliță să nu sufere nicio 
pierdere a drepturilor și privilegiilor sale 
care decurg din poliță;

6. consideră că un cadru european pentru 
SGA ar trebui să prevadă fie continuarea 
contractelor de asigurare prin transfer de 
portofoliu, fie compensare pentru pierderi 
în cazul falimentului asigurătorului;
recomandă introducerea de limite privind 
contribuțiile asigurătorilor la sistem, în 
caz contrar dispozițiile Directivei 
Solvabilitate II nu ar putea fi respectate;
recomandă în continuare limitarea 
costurilor cu sistemele care permit limite 
de compensare sau alte reduceri ale 
beneficiilor; 

Or. en

Amendamentul 27
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că IGS ar trebui să ofere 
deținătorilor de polițe de asigurare 
posibilitatea de a alege între compensația 
financiară și transferul contractului lor de 
asigurare; consideră că legislația UE în 
materie de IGS ar trebui să garanteze o 
indemnizare maximă rapidă sau un transfer 
de portofoliu, astfel încât deținătorul de 
poliță să nu sufere nicio pierdere a 
drepturilor și privilegiilor sale care decurg 

6. consideră că IGS ar trebui să ofere 
deținătorilor de polițe de asigurare 
posibilitatea de a alege între compensația 
financiară și transferul contractului lor de 
asigurare; consideră că legislația UE în 
materie de SGA ar trebui să garanteze o 
indemnizare maximă rapidă pentru 
asigurările generale obligatorii și de 90% 
din cuantumul pierderilor la asigurările 
de viață și asigurările generale 
neobligatorii sau un transfer de portofoliu, 
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din poliță; atunci când este cazul, astfel încât 
deținătorul de poliță să nu sufere nicio 
pierdere a drepturilor și privilegiilor sale 
care decurg din poliță;

Or. en

Amendamentul 28
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că IGS ar trebui să ofere 
deținătorilor de polițe de asigurare 
posibilitatea de a alege între compensația 
financiară și transferul contractului lor de 
asigurare; consideră că legislația UE în 
materie de IGS ar trebui să garanteze o 
indemnizare maximă rapidă sau un transfer 
de portofoliu, astfel încât deținătorul de 
poliță să nu sufere nicio pierdere a 
drepturilor și privilegiilor sale care decurg 
din poliță;

6. consideră că SGA ar trebui să ofere 
deținătorilor de polițe de asigurare 
posibilitatea de a alege între compensația 
financiară și transferul contractului lor de 
asigurare de viață; consideră că legislația 
UE în materie de SGA ar trebui să 
garanteze o indemnizare rapidă sau un 
transfer de portofoliu, astfel încât 
deținătorul de poliță să nu sufere nicio 
pierdere a drepturilor și privilegiilor sale 
care decurg din poliță;

Or. it

Amendamentul 29
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. remarcă faptul că pe anumite piețe de 
asigurări din UE limitele de compensare 
pentru asigurări similare și produsele de 
investiții bancare nu sunt aliniate;
consideră că ar trebui să se garanteze de 
către Comisie că în aceste cazuri același 
nivel de protecție care se aplică 
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depozitelor bancare și fondurilor de 
investiții ar trebui să se aplice și 
deținătorilor de produse de asigurare cu 
investiții vândute de societățile de 
asigurări; 

Or. en

Amendamentul 30
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că mecanismele de finanțare 
pentru IGS ar trebui să se bazeze atât pe o 
finanțare ex-ante cât și pe o finanțare ex-
post; recunoaște că societățile în stare de 
insolvență trebuie, de asemenea, să fi 
contribuit la fondul de urgență, iar acesta 
să poată interveni în cazul falimentului 
asigurătorului;

7. consideră că mecanismele de finanțare 
pentru SGA ar trebui să se bazeze atât pe o 
finanțare ex-ante cât și pe o finanțare ex-
post, garantând că fondurile ex-ante sunt 
stabilite la un nivel rezonabil de care, în 
cele din urmă, ar beneficia atât 
consumatorul, cât și asigurătorul;
recunoaște că societățile în stare de 
insolvență trebuie, de asemenea, să fi 
contribuit la fondul de urgență, iar acesta 
să poată interveni în cazul falimentului 
asigurătorului;

Or. en

Amendamentul 31
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că mecanismele de finanțare 
pentru IGS ar trebui să se bazeze atât pe o 
finanțare ex-ante cât și pe o finanțare ex-
post; recunoaște că societățile în stare de 
insolvență trebuie, de asemenea, să fi 

7. consideră că mecanismele de finanțare 
pentru SGA ar trebui să fie stabilite de 
autoritățile naționale; consideră că este 
necesar să se aștepte rezultatul unor 
dezbateri mai ample la nivel european 
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contribuit la fondul de urgență, iar acesta 
să poată interveni în cazul falimentului 
asigurătorului;

privind cerințele de finanțare pentru 
societățile de asigurări înainte de 
stabilirea unor astfel de dispoziții;

Or. en

Amendamentul 32
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că mecanismele de finanțare 
pentru IGS ar trebui să se bazeze atât pe o 
finanțare ex-ante cât și pe o finanțare ex-
post; recunoaște că societățile în stare de 
insolvență trebuie, de asemenea, să fi 
contribuit la fondul de urgență, iar acesta 
să poată interveni în cazul falimentului 
asigurătorului;

7. consideră că mecanismele de finanțare 
pentru SGA ar trebui să se bazeze pe o 
finanțare ex-post, dată fiind absența 
dovezilor sau a argumentelor în favoarea 
unei abordări ex-ante și din cauza 
faptului că ar putea afecta piața;

Or. en

Amendamentul 33
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că mecanismele de finanțare 
pentru IGS ar trebui să se bazeze atât pe o 
finanțare ex-ante cât și pe o finanțare ex-
post; recunoaște că societățile în stare de 
insolvență trebuie, de asemenea, să fi 
contribuit la fondul de urgență, iar acesta 
să poată interveni în cazul falimentului 
asigurătorului;

7. consideră că mecanismele de finanțare 
pentru IGS ar trebui să se bazeze pe o 
finanțare ex-ante; îndeamnă Comisia să 
analizeze modul în care o abordare 
optimă ex-ante a finanțării ar putea fi 
implementată, posibil în combinație cu o 
finanțare ex-post și cu mecanisme de 
transfer de portofoliu pentru a asigura un 
nivel adecvat de protecție a 
consumatorilor și recunoaște că societățile 
în stare de insolvență trebuie, de asemenea, 
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să fi contribuit la fondul de urgență, iar 
acesta să poată interveni în cazul 
falimentului asigurătorului;

Or. en

Amendamentul 34
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recomandă Comisiei și statelor membre 
să promoveze o guvernanță și o 
supervizare eficiente în materie de IGS și 
să intensifice cooperarea între autoritățile 
de supraveghere europene și naționale; 
insistă asupra faptului că sistemele de 
supraveghere interne aflate sub controlul 
Autorității europene pentru asigurări și 
pensii ocupaționale (AEAPO) ar trebui să 
verifice dacă IGS sunt capabile să facă 
față falimentului unuia sau mai multor 
asigurători și, de asemenea, ar trebui să 
faciliteze schimbul de informații și bune 
practici.

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recomandă Comisiei și statelor membre 
să promoveze o guvernanță și o 
supervizare eficiente în materie de IGS și 
să intensifice cooperarea între autoritățile
de supraveghere europene și naționale; 

8. recomandă Comisiei și statelor membre 
să promoveze o guvernanță și o 
supervizare eficiente în materie de SGA, de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre și AEAPO și să intensifice 
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insistă asupra faptului că sistemele de 
supraveghere interne aflate sub controlul
Autorității europene pentru asigurări și 
pensii ocupaționale (AEAPO) ar trebui să 
verifice dacă IGS sunt capabile să facă față 
falimentului unuia sau mai multor 
asigurători și, de asemenea, ar trebui să 
faciliteze schimbul de informații și bune 
practici.

cooperarea între autoritățile naționale și 
AEAPO pentru a garanta o abordare 
coerentă a sistemelor de garantare a 
asigurărilor; insistă asupra faptului că 
sistemele de supraveghere interne ce au 
aprobarea Autorității europene pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
ar trebui să verifice dacă SGA sunt capabile 
să facă față falimentului unuia sau mai 
multor asigurători și, de asemenea, ar 
trebui să faciliteze schimbul de informații 
și bune practici.

Or. en

Amendamentul 36
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. recunoaște că problemele de 
concentrare a pieței ar putea afecta 
capacitatea unui SGA de a absorbi toate 
cererile de compensare ale deținătorilor 
de polițe de asigurare care rezultă din 
falimentul unuia sau mai multor 
asigurători; consideră că trebuie evitate 
normele privind SGA care ar putea 
conduce la constrângeri suplimentare pe 
piețele concentrate.

Or. en


