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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at vedtagelsen af en fælles forsikringsgarantiordning på EU-plan og tilpasningen af 
de forskellige forsikringsgarantisystemer, der findes i medlemsstaterne, på effektiv vis vil 
øge borgernes tillid, beskytte forbrugernes og skatteydernes rettigheder samt forbedre 
stabiliteten på markederne inden for forsikringssektoren i særdeleshed og det indre 
marked og de finansielle tjenesteydelser i almindelighed; glæder sig derfor over 
Kommissionens initiativ til at vedtage en fælles forsikringsgarantiordning på EU-plan;

2. anerkender, at den mest realistiske og nyttige tilgang i øjeblikket består i at etablere 
sammenhængende og juridisk bindende rammer for beskyttelsen af 
forsikringsgarantiordningen, som bygger på et minimum af harmonisering og ikke bør 
underminere den beskyttelse, som visse medlemsstater allerede yder, med det formål at 
opnå en fuldstændig grad af harmonisering på et senere tidspunkt;

3. hævder, at forsikringsgarantiordningen ikke bør være den sidste udvej til at sikre 
omfattende beskyttelse af forsikringstagere og de begunstigede, og opfordrer 
Kommissionen til at fastholde og tage hensyn til andre eksisterende 
beskyttelsesmekanismer;

4. mener, at fremtidige forsikringsgarantiordninger bør være baseret på hjemlandsprincippet 
og yde en høj og ligelig grad af forbrugerbeskyttelse for alle fysiske personer – hvad enten 
der er tale om forsikringstagere eller andre begunstigede – og være dækket af alle typer af 
forsikringsaftaler (livs- og skadesforsikringer), navnlig i tilfælde af, at et 
forsikringsselskab går konkurs, foretager vildledende salg eller handler svigagtigt;

5. insisterer på, at oplysninger til forbrugere i tilfælde af et forsikringsselskabs konkurs bør 
være let tilgængelige, omfattende og letforståelige, med tydelige angivelser af, hvilken 
myndighed forbrugeren bør henvende sig til med sine fordringer eller forespørgsler; er 
overbevist om, at etablering af et enkelt kontaktsted for alle finansielle garantier eller 
kompensationsordninger ville sikre, at den gældende lovgivning virkelig gavner 
forbrugerne, navnlig med hensyn til formidling af oplysninger samt fremme af 
grænseoverskridende kontakt og betalinger;

6. mener, at forsikringsgarantiordningerne skal give forsikringstagerne mulighed for at 
vælge mellem økonomisk kompensation og overførsel af deres forsikringsaftaler; mener, 
at EU-lovgivningen om forsikringsgarantiordninger skal sikre en hurtig maksimal 
kompensation eller en porteføljeoverførsel på en sådan måde, at forsikringstageren ikke 
lider noget tab af rettigheder og privilegier hidrørende fra forsikringen;

7. mener, at finansieringen af forsikringsgarantiordninger skal være baseret på såvel 
forhåndsfinansiering som på efterfølgende finansiering; anerkender, at 
forsikringsselskaber i vanskeligheder også burde have bidraget til den finansiering, som 
skal være på plads i tilfælde af et selskabs konkurs;
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8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at godkende effektiv styring og 
overvågning af forsikringsgarantiordninger og til at styrke samarbejdet mellem nationale 
og europæiske tilsynsmyndigheder; insisterer på, at nationale tilsynsordninger under 
opsyn fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) bør undersøge, om 
forsikringsgarantiordninger kan modstå et eller flere forsikringsselskabers konkurs, samt 
fremme udvekslingen af oplysninger og bedste praksis.


