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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că o schemă comună de garantare a asigurărilor (Insurance Guarantee Scheme -
IGS) la nivelul UE, coroborată cu ajustarea diferitelor regimuri IGS existente în statele 
membre, ar spori efectiv încrederea cetățenilor, ar proteja drepturile consumatorilor și ale 
contribuabililor și ar crește stabilitatea pieței, în sectorul asigurărilor, în special, și pe piața 
internă și în domeniul serviciilor financiare, în general; prin urmare, salută inițiativa 
Comisiei de a institui o IGS la nivel european;

2. recunoaște că abordarea cea mai realistă și mai utilă în momentul de față este crearea unui 
cadru coerent și obligatoriu din punct de vedere juridic în ceea ce privește protecția oferită 
de IGS, bazat pe o armonizare minimă, care să nu submineze protecția asigurată deja de 
unele state membre, în vederea realizării unei armonizări maxime într-o etapă ulterioară;

3. susține că, pentru a garanta o protecție completă a deținătorilor de polițe de asigurare și a 
beneficiarilor, IGS nu ar trebui să fie un mecanism de protecție de ultimă instanță, 
îndemnând Comisia să rețină și să ia în considerare alte mecanisme de protecție existente;

4. consideră că viitoarele IGS ar trebui să se bazeze pe principiul statului membru de origine 
și să asigure un grad ridicat și un nivel egal de protecție a consumatorilor pentru toate 
persoanele fizice - fie că sunt deținători de polițe de asigurare sau alți beneficiari -
acoperite de toate tipurile de contracte de asigurări (de viață sau generale), în special în 
caz de faliment al asigurătorului, vânzare abuzivă de către asigurător sau intermediar ori 
fraudă;

5. insistă ca informațiile disponibile consumatorilor în cazul insolvenței unui asigurător să 
fie ușor accesibile, complete și ușor de urmat, cu indicații clare privind autoritatea căreia 
consumatorul poate să i se adreseze pentru a solicita despăgubiri sau anchete; este convins 
că prin crearea unui punct unic de contact pentru toate schemele de compensații sau 
garanții financiare, s-ar oferi siguranța că legislația existentă este cu adevărat în beneficiul 
consumatorilor, în special în ceea ce privește furnizarea de informații și facilitarea 
contactelor și plăților transfrontaliere;

6. consideră că IGS ar trebui să ofere deținătorilor de polițe de asigurare posibilitatea de a 
alege între compensația financiară și transferul contractului lor de asigurare; consideră că 
legislația UE în materie de IGS ar trebui să garanteze o indemnizare maximă rapidă sau un 
transfer de portofoliu, astfel încât deținătorul de poliță să nu sufere nicio pierdere a 
drepturilor și privilegiilor sale care decurg din poliță;

7. consideră că mecanismele de finanțare pentru IGS ar trebui să se bazeze atât pe o finanțare 
ex-ante cât și pe o finanțare ex-post; recunoaște că societățile în stare de insolvență 
trebuie, de asemenea, să fi contribuit la fondul de urgență, iar acesta să poată interveni în 
cazul falimentului asigurătorului; 
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8. recomandă Comisiei și statelor membre să promoveze o guvernanță și o supervizare 
eficiente în materie de IGS și să intensifice cooperarea între autoritățile de supraveghere 
europene și naționale; insistă asupra faptului că sistemele de supraveghere interne aflate 
sub controlul Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) ar 
trebui să verifice dacă IGS sunt capabile să facă față falimentului unuia sau mai multor 
asigurători și, de asemenea, ar trebui să faciliteze schimbul de informații și bune practici.


