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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι η υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος εγγύησης ασφαλίσεων (ΣΕΑ) σε 
επίπεδο ΕΕ και η προσαρμογή των διάφορων καθεστώτων ΣΕΑ που υπάρχουν στα κράτη 
μέλη θα βελτίωνε αισθητά την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προστάτευε τα δικαιώματα 
των καταναλωτών και των φορολογουμένων και θα ενίσχυε τη σταθερότητα της αγοράς, 
ιδίως στον ασφαλιστικό κλάδο αλλά και γενικότερα στην εσωτερική αγορά και στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· επικροτεί επομένως την πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
την καθιέρωση ενός ΣΕΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

2. αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η πιο ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση συνίσταται στην 
καθιέρωση ενός συνεκτικού και νομικά δεσμευτικού πλαισίου για την προστασία ΣΕΑ με 
βάση μια ελάχιστη εναρμόνιση –κάτι που δεν θα υπονόμευε την προστασία που ήδη 
παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη– και με την προοπτική να επιτευχθεί η μέγιστη 
εναρμόνιση σε μεταγενέστερο στάδιο·

3. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία για τους 
ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, το ΣΕΑ δεν πρέπει να είναι μηχανισμός ύστατης 
καταφυγής, και προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει και να λάβει υπόψη τους άλλους 
υφιστάμενους μηχανισμούς προστασίας·

4. πιστεύει ότι τα μελλοντικά ΣΕΑ πρέπει να βασίζονται στην αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής και να παρέχουν υψηλό βαθμό και ίσο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
για όλα τα φυσικά πρόσωπα –είτε ασφαλισμένους είτε άλλους δικαιούχους– που 
καλύπτονται από κάθε είδους ασφαλιστήρια (ζωής ή άλλα), ιδίως σε περίπτωση 
χρεοκοπίας ασφαλιστή, καταχρηστικής πώλησης από τον ασφαλιστή ή τον μεσάζοντα και 
απάτης·

5. επιμένει ότι οι διαθέσιμες στους καταναλωτές πληροφορίες σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας ασφαλιστή πρέπει είναι ευχερώς προσβάσιμες, διεξοδικές και εύκολης 
παρακολούθησης, με σαφείς ενδείξεις για την αρχή στην οποία πρέπει να απευθυνθεί ο 
καταναλωτής για προβολή αξιώσεων ή για ενημέρωση· είναι πεπεισμένο ότι η δημιουργία 
ενός μοναδικού σημείου επαφής για όλα τα χρηματοπιστωτικά συστήματα εγγύησης ή 
αποζημίωσης θα εξασφάλιζε πραγματικά οφέλη για τους καταναλωτές από την 
υπάρχουσα νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και τη διευκόλυνση 
διασυνοριακής επαφής και πληρωμών·

6. πιστεύει ότι τα ΣΕΑ πρέπει να δίνουν στους ασφαλισμένους την ευκαιρία να επιλέξουν 
ανάμεσα σε χρηματική αποζημίωση και μεταφορά του ασφαλιστηρίου τους σε άλλον 
ασφαλιστή· θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα ΣΕΑ πρέπει να εξασφαλίζει ταχεία και 
υψηλή αποζημίωση ή μια μεταφορά της ασφάλισης η οποία δεν θα συνεπάγεται για τον 
ασφαλισμένο καμία απώλεια δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων που απορρέουν από το 
υπάρχον ασφαλιστήριο·
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7. πιστεύει ότι οι διευθετήσεις για τη χρηματοδότηση των ΣΕΑ πρέπει να βασίζονται τόσο 
στην εκ των προτέρων όσο και στην εκ των υστέρων χρηματοδότηση· αναγνωρίζει ότι οι 
πτωχεύουσες ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να έχουν συνεισφέρει στο αποθεματικό για 
απρόβλεπτα, το οποίο πρέπει να υφίσταται για την περίπτωση χρεοκοπίας ασφαλιστή·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεχθούν μια αποτελεσματική διακυβέρνηση και 
εποπτεία των ΣΕΑ και να ενισχύσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές και τις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές· επιμένει ότι τα εποπτικά συστήματα της χώρας καταγωγής, 
υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, 
πρέπει να υποβάλουν σε δοκιμή την ικανότητα των ΣΕΑ να αντέξουν τη χρεοκοπία ενός ή 
περισσότερων ασφαλιστών, καθώς και να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών.


