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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že schválení společného systému záruk v pojišťovnictví na úrovni EU 
a úprava nejrůznějších systémů existujících v členských státech, by vedly k účinnému 
zvýšení důvěry občanů, ochraně práv spotřebitelů a daňových poplatníků a k větší stabilitě 
trhu, především v oblasti pojišťovnictví a v oblasti vnitřního trhu a finančních služeb 
obecně; vítá proto iniciativu Komise týkající se vytvoření systému záruk v pojišťovnictví 
na úrovni EU;

2. uznává, že nejrealističtějším a nejužitečnějším přístupem je v současné době vytvoření 
promyšleného a právně závazného rámce ochrany systému záruk v pojišťovnictví, který 
by byl založen na minimální harmonizaci, jež by neměla narušit ochranu, kterou už  
některé členské státy poskytují, s cílem dosáhnout maximální harmonizace později;

3. namítá, že v zájmu zajištění komplexní ochrany pojistníků a obmyšlených by systém
záruk v pojišťovnictví neměl být nástrojem poslední instance, a naléhavě žádá Komisi, 
aby zachovala a zohlednila stávající ochranné mechanizmy;

4. domnívá se, že budoucí systémy záruk v pojišťovnictví by se měly zakládat na principu 
domovského členského státu a měly by poskytovat stejně vysokou míru ochrany 
spotřebitelů všem fyzickým osobám – ať už se jedná o pojistníky, či jiné obmyšlené –, 
na něž se vztahuje jakýkoli druh pojistných smluv (životních i jiných), zejména v případě 
úpadku pojistitele, poskytnutí nesprávných informací při prodeji pojistky ze strany 
pojistitele nebo prostředníka či při podvodu;

5. trvá na tom, že spotřebitelé by měli mít v případě platební neschopnosti pojistitele 
možnost snadného přístupu k vyčerpávajícím informacím, kterým je snadné porozumět 
a které by jasně uváděly, na jaké úřady se má spotřebitel obrátit v případě dotazů či 
uplatňování nároku na pojistné plnění; je přesvědčen, že vytvoření jediného kontaktního 
místa pro všechny systémy finančních záruk či systému odškodnění by zajistilo, 
že stávající právní předpisy by byly skutečně ku prospěchu spotřebitelů, zejména pokud 
jde o poskytování informací a usnadnění přeshraničního kontaktu a přeshraničních plateb; 

6. zastává názor, že systémy záruk v pojišťovnictví by měly pojistníkům poskytnout možnost 
vybrat si mezi finančním odškodněním a převodem jejich pojistné smlouvy jinam;
domnívá se, že právní předpisy EU v oblasti systémů záruk v pojišťovnictví by měly 
zajišťovat rychlé vyplacení maximálního odškodnění nebo převodu pojistného kmene, 
které by v případě pojistníků nevedly k žádné ztrátě práv a výhod vyplývajících z jejich 
pojistky;

7. je toho názoru, že financování systémů záruk v pojišťovnictví by mělo být založeno jak 
na financování ex-ante, tak i na financování ex-post; připouští, že krachující pojišťovny 
měly také přispívat do rezervních fondů, které by měly existovat pro případ selhání 
pojistitele;
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8. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily účinné a řádné řízení systémů záruk 
v pojišťovnictví a dohled nad nimi a aby prohloubily spolupráci mezi vnitrostátními 
a evropskými orgány dohledu; trvá na tom, že vnitrostátní orgány dohledu, na něž dohlíží 
organizace EIOPA, by měly zjistit, zda systémy záruk v pojišťovnictví jsou schopny 
odolat krachu jednoho či několika pojistitelů, a měly by také usnadňovat výměnu 
informací a osvědčených postupů.


