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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. usub, et ELi ühtse kindlustuse tagamise skeemi vastuvõtmine ja liikmesriikides kehtivate 
erinevate tagatisskeemide kohandamine aitaks tunduvalt suurendada kodanike usaldust, 
kaitsta tarbijate ja maksumaksjate õigusi ning muuta turg stabiilsemaks – viimast eriti 
kindlustussektoris, aga ka siseturu- ja finantsteenuste valdkonnas üldiselt; kiidab sellest 
tulenevalt heaks komisjoni algatuse luua ELi kindlustuse tagamise skeem;

2. kinnitab, et antud hetkel on kõige realistlikum ja kasulikum lahendus töötada välja selline 
ühtne ja õiguslikult siduv tagatisskeemi kaitse raamistik, mis põhineb minimaalsel 
ühtlustamisel ega kahjusta mõnede liikmesriikide poolt juba pakutavat kaitset, ning et 
maksimaalne ühtlustamine peaks olema hilisema etapi eesmärk;

3. on seisukohal, et tagatisskeem ei tohiks olla kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele 
laiaulatusliku kaitse tagamisel viimase etapi kaitsemehhanism, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon peaks meeles ja arvestaks ka teisi olemasolevaid kaitsemehhanisme;

4. usub, et tulevikus peaksid kindlustuse tagamise skeemid põhinema päritoluliikmesriigi 
põhimõttel ning tagama kõrgetasemelise ja võrdse tarbijakaitse kõikide 
kindlustuslepingutega (nii elu- kui ka kahjukindlustuslepinguga) ja kõigile füüsilistele 
isikutele sõltumata sellest, kas tegemist on kindlustusvõtjate või muude soodustatud 
isikutega, eriti juhul, kui kindlustusandja läheb pankrotti ja kui kindlustusandja või 
vahendaja on tegelenud kuritahtliku müügi või pettusega;

5. nõuab kindlalt, et kindlustusandja pankrotiga seotud teave peab olema tarbijatele kergesti 
kättesaadav, täielik ja hästi jälgitav ning osutama selgelt, millise ametiasutuse poole 
tarbija peab pöörduma, kui soovib esitada nõuet või päringut; on veendunud, et kõigi 
finantstagatiste või hüvitisskeemide ühtse puutepunkti loomine tagaks tarbijatele reaalse 
kasu kehtivatest õigusaktidest, hõlbustades eriti teavitamist ning piiriüleseid kontakte ja 
makseid;

6. usub, et tagatisskeemid peaksid andma kindlustusvõtjatele võimaluse valida rahalise 
hüvitise ja kindlustuslepingu ülekandmise vahel; on seisukohal, et kindlustuse tagamise 
skeeme käsitlevad ELi õigusaktid peaksid tagama kiire maksimaalse hüvitamise või 
kindlustusportfelli ülemineku, kusjuures kindlustusvõtja ei tohiks kaotada oma õigusi ega 
kindlustusest tulenevaid eeliseid;

7. usub, et kindlustuse tagamise skeeme puudutavad rahastamiskokkulepped peaksid 
tuginema nii eel- kui ka järelrahastamisele; tunnistab, et pankrotiohus kindlustusettevõtjad 
peaksid samuti panustama ettenägematute kulude reservidesse, mida rakendada siis, kui 
kindlustusandja pankrotistub;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama kindlustuse tagamise skeemide tõhusat 
juhtimist ja järelevalvet ning tugevdama koostööd riiklike ja Euroopa tasandi 
järelevalveasutuste vahel; nõuab kindlalt, et päritoluriigi vastutavad järelevalvesüsteemid, 
mis kuuluvad Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve asutuse pädevusse, 
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peaksid proovile panema kindlustuse tagamise skeemide stabiilsuse ühe või enama 
kindlustusandja pankroti korral ning lihtsustama teabe ja heade tavade vahetust.


