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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että yhteisen vakuutustakuujärjestelmän käyttöönotto unionin tasolla – yhdessä 
jäsenvaltioiden erilaisten järjestelmien sopeuttamisen kanssa – parantaisi konkreettisesti 
kansalaisten luottamusta, suojelisi kuluttajien ja veronmaksajien oikeuksia ja tehostaisi 
markkinoiden vakautta erityisesti vakuutusalalla sekä yleensäkin sisämarkkinoilla ja 
rahoituspalvelujen piirissä; pitää siksi myönteisenä komission aloitetta eurooppalaisen 
vakuutustakuujärjestelmän perustamisesta;

2. ottaa huomioon, että tällä hetkellä kaikkein realistisin ja hyödyllisin lähestymistapa on 
perustaa yhtenäinen ja oikeudellisesti sitova vakuutustakuujärjestelmän käsittävä suoja, 
joka perustuu mahdollisimman vähäiseen harmonisointiin, jolla ei pitäisi heikentää 
joissakin jäsenvaltioissa jo tarjottavaa suojan tasoa ja jota voidaan harmonisoida 
myöhemmässä vaiheessa mahdollisimman pitkälle;

3. toteaa, että vakuutuksenottajien ja edunsaajien kattavan suojan varmistamiseksi 
vakuutustakuujärjestelmän ei pitäisi olla mekanismi, johon turvaudutaan viimeisenä, ja 
vaatii komissiota säilyttämään ja ottamaan huomioon muut olemassa olevat 
suojamekanismit;

4. katsoo, että tulevaisuudessa vakuutustakuujärjestelmien perustana olisi oltava 
kotijäsenvaltion periaate, ja sen olisi tarjottava korkeatasoinen ja yhtäläinen suojan taso 
kaikille vakuutussopimussuojan (henkivakuutukset ja muut vakuutukset) piiriin kuuluville 
luonnollisille henkilöille – olivatpa he vakuutuksen ottajia tai muita edunsaajia –
erityisesti vakuutusyhtiön konkurssin vuoksi tai vakuutusyhtiön tai välikäden 
väärinkäytöksen tai petoksen vuoksi;

5. vaatii, että vakuutusyhtiön tultua maksukyvyttömäksi kuluttajien saatavilla olevien 
tietojen olisi oltava vaivattomasti löydettävissä, kattavia ja helposti omaksuttavia ja niissä 
olisi ilmoitettava selkeästi, minkä viranomaisen puoleen kuluttajan olisi käännyttävä 
vaatimusten tai tiedustelujen tekemiseksi; on vakuuttunut siitä, että yhden yhteyspisteen 
perustaminen kaikille taloudellisille takuu- ja korvausjärjestelmille varmistaisi, että 
nykyinen lainsäädäntö todellakin hyödyttää kuluttajia etenkin tiedottamisen ja 
rajatylittävien yhteyksien ja maksujen suhteen;

6. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien olisi annettava vakuutuksenottajille mahdollisuus 
valita taloudellisen korvauksen ja vakuutuskannan siirtämisen välillä; katsoo, että EU:n 
lainsäädännön mukaisesti vakuutustakuujärjestelmien olisi varmistettava mahdollisimman 
suuret korvaukset tai kannansiirto, jolloin vakuutuksen ottaja ei kärsisi 
vakuutussopimuksesta aiheutuvien oikeuksien ja etuuksien menetyksistä;

7. katsoo, että vakuutustakuujärjestelmien rahoitusjärjestelyjen perustana olisi oltava sekä 
etukäteis- että jälkikäteismaksut; ottaa huomioon, että konkurssiin menevien 
vakuutusyhtiöiden olisi myös osaltaan pitänyt osallistua vararahoitukseen, jonka pitäisi 
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olla valmiina vakuutusyhtiön mennessä konkurssiin;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan vakuutustakuujärjestelmien tehokasta 
hallintoa ja valvontaa ja lujittamaan yhteistyötä kansallisten ja Euroopan tason 
valvontaviranomaisten välillä; vaatii, että Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 
valvonnassa olevien kotivaltion valvontajärjestelmien olisi testattava kestävätkö 
vakuutustakuujärjestelmät yhden tai useamman vakuutusyhtiön konkurssin sekä 
helpotettava tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa. 


