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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li l-adozzjoni ta’ Skema ta' Garanzija tal-Assigurazzjoni (SGA) fil-livell tal-UE u 
l-aġġustament ta' diversi reġimi tas-SGA eżistenti fl-Istati Membri jtejbu b'mod effikaċi l-
fiduċja taċ-ċittadini, jipproteġu d-drittijiet tal-konsumaturi u tal-kontribwenti tat-taxxi u 
jsaħħu l-istabilità tas-suq, fil-qasam tal-assigurazzjoni b'mod partikolari u fis-servizzi tas-
suq intern u s-servizzi finanzjarji b'mod ġenerali; b'hekk, jilqa' l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex tistabbilixxi SGA fuq livell Ewropew;

2. Jirrikonoxxi li l-aktar approċċ realistiku u utli fil-preżent huwa l-ħolqien ta' qafas koerenti 
u li jorbot legalment għall-protezzjoni tal-SGA ibbażżat fuq armonizzazzjoni minima, li 
mgħandhiex ixxekkel il-protezzjoni offruta diġà minn uħud mill-Istati Membri, bl-iskop li 
tintlaħaq armonizzazzjoni massima aktar 'l quddiem.

3. Jargumenta li sabiex tiġi assigurata protezzjoni komprensiva għad-detenturi tal-polza u l-
benefiċarji, il-mekkaniżmu tal-SGA m’għandux ikun l-aħħar miżura, u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex iżżomm u tikkunsidra mekkaniżmi ta' protezzjoni oħra eżisteni.

4. Jemmen li l-SGAs futuri għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Istat Membru ta' 
domiċilju u jipprovdu grad għoli u livell ta' protezzjoni tal-konsumatur ugwali għall-
persuni naturali kollha – kemm detenturi tal-polza jew benefiċjarji – koperti mit-tipi 
kollha ta' kuntratti tal-assigurazzjoni (tal-ħajja jew mhux tal-ħajja), speċjalment fl-
eventwalità li l-assiguratur ifalli finanzjarjament, assiguratur jew intermedjarju jbigħ 
ħażin, jew fil-każ ta' frodi;

5. Jinsisti li l-informazzjoni disponibbli għall-konsumaturi fl-eventwalità tal-insolvenza tal-
assiguratur għandha tkun faċilment aċċessibbli, komprensiva, u faċli biex issegwiha, 
b'indikazzjonijiet ċari dwar liema awtorità għandu javviċina l-konsumatur f'każ ta' 
pretensjonijiet jew mistoqsijiet; hu konvint li t-twaqqif ta' punt ta' kuntatt għall-garanzija 
finanzjarja kollha jew għall-iskemi ta' kumpens jiżguraw li l-leġislazzjoni eżistenti 
verament bbenefikaw minnha l-konsumaturi, speċjalment fir-rigward tal-għotja ta' 
informazzjoni u l-iffaċilitar ta kuntatt u ħlas transkonfinali;

6. Jemmen li l-SGAs għandhom jagħtu opportunità lid-detenturi tal-polza biex jagħżlu bejn 
kumpens finanzjarju u trasferiment tal-kuntratt tal-assigurazzjoni tagħhom; jikkunsidra li 
l-liġi tal-UE dwar l-SGAs għandha tassigura kumpens massimmu immedjat jew 
trasferiment tal-portafoll, fejn id-detentur tal-polza ma jitlef l-ebda dritt jew privileġġ 
imnisslin mill-polza;

7. Jemmen li l-arranġamenti ta' finanzjament għall-SGAs għandhom ikunu bbażati kemm 
fuq finanzjament ex ante kif ukoll fuq finanzjament ex post; jirrikonoxxi li l-kumpaniji 
tal-assigurazzjoni li qed ifallu kellhom jikkontribwixxu wkoll għall-fond ta' kontinġenza li 
għandu jkun imwaqqaf f'każ li l-assiguratur ifalli;

8. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri japprovaw governanza u superviżjoni effikaċi 
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tal-SGAs u jsaħħu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u dawk 
Ewropej; jinsisti li s-sistemi ta' sorveljanza tal-pajjiż tal-oriġini taħt is-sorveljanza tal-
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX) għandhom 
jeżaminaw jekk l-SGAs humiex kapaċi li jifilħu għal-falliment ta' wieħed jew aktar mill-
assiguraturi u għandhom jiffaċilitaw ukoll l-iskambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar 
prattika.


