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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad ES lygmeniu patvirtinus bendrą draudimo garantijų sistemą (DGS) ir 
patikslinus įvairius valstybių narių DGS režimus iš tikrųjų padidėtų piliečių pasitikėjimas, 
būtų geriau apsaugotos vartotojų ir mokesčių mokėtojų teisės, o rinka taptų stabilesnė, 
visų pirma draudimo sektoriuje ir apskritai vidaus rinkoje bei finansinių paslaugų 
sektoriuje; todėl palankiai vertina Komisijos iniciatyvą Europos lygmeniu sukurti DGS;

2. pripažįsta, kad šiuo metu praktiškiausias ir naudingiausias požiūris – sukurti nuoseklią ir 
teisiškai privalomą DGS apsaugos sistemą, grindžiamą minimaliu derinimu, dėl kurios 
neturėtų nukentėti kai kurių valstybių narių jau pasiūlyta apsauga, ir vėliau siekti kuo 
didesnio derinimo;

3. teigia, kad, siekiant užtikrinti visapusišką draudėjų ir naudos gavėjų apsaugą, DGS 
neturėtų būti blogiausiu atveju taikoma priemonė, ir ragina Komisiją išlaikyti ir atsižvelgti 
į kitas taikomas apsaugos priemones;

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti pagrįsta buveinės valstybės narės principu ir visiems 
fiziniams asmenims – ir draudėjams, ir kitiems naudos gavėjams – vienodai užtikrinti 
aukšto lygio vartotojų apsaugą, ir pasisako už tai, kad joje būtų taikomos visų rūšių 
draudimo sutartys (gyvybės ir ne gyvybės), ypač tuo atveju, jeigu draudikas bankrutuoja, 
(tarpininkas) vykdo nesąžiningus pardavimus arba sukčiauja;

5. primygtinai reikalauja, kad draudiko nemokumo atveju vartotojai galėtų lengvai 
susipažinti su informacija, kuri turėtų būti išsami ir lengvai suprantama, taip pat turėtų 
būti aiškiai nurodyta, į kurią instituciją vartotojas turėtų kreiptis, norėdamas pateikti 
pretenziją ar užklausą; yra įsitikinęs, jog įsteigus vieną bendrą informacinį punktą dėl visų 
finansinių garantijų ar kompensavimo sistemų būtų užtikrinta, kad vartotojai iš tikrųjų 
galėtų pasinaudoti galiojančiais teisės aktais, pirmiausia susijusiais su informacijos 
teikimu ir tarpvalstybinio susisiekimo bei mokėjimų sistemų supaprastinimu;

6. mano, kad taikant DGS draudėjai turėtų galėti pasirinkti arba finansinę kompensaciją, arba 
galimybę perduoti savo draudimo sutartį; mano, kad pagal ES DGS teisę turėtų būti 
užtikrinta galimybė greitai gauti didžiausias kompensacijas arba perduoti draudimo 
portfelį, kad draudėjas neprarastų pagal šią politiką numatytų teisių ir privilegijų;

7. mano, kad DGS numatyta finansavimo tvarka turėtų būti pagrįsta ir ex-ante, ir ex-post
finansavimu; pripažįsta, kad nemokios draudimo bendrovės taip pat turėtų prisidėti prie 
nepaprastosios padėties finansavimo, kuris turėtų būti taikomas, jeigu draudikas tampa 
nemokus; 

8. ragina Komisiją ir valstybes nares remti veiksmingą DGS valdymą bei priežiūrą ir stiprinti 
nacionalinių ir Europos priežiūros institucijų bendradarbiavimą; primygtinai reikalauja, 
kad taikant Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) prižiūrimas 
priežiūros sistemas valstybėse narėse būtų tikrinama, ar DGS gali atsilaikyti vieno ar kelių 
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draudikų nemokumo atveju, ir būtų sudarytos palankesnės sąlygos keistis informacija ir 
geriausia patirtimi.


