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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da bi sprejetje skupne zavarovalne jamstvene sheme na ravni EU in prilagoditev 
različnih tovrstnih shem, ki obstajajo v državah članicah, učinkovito izboljšalo zaupanje 
državljanov, zaščitilo pravice potrošnikov in davkoplačevalcev ter okrepilo stabilnost trga 
zlasti v zavarovalniškem sektorju, na splošno pa tudi na notranjem trgu in pri finančnih 
storitvah; zato pozdravlja predlog Komisije, da bi vzpostavili zavarovalno jamstveno 
shemo na evropski ravni;

2. priznava, da je najbolj realističen in koristen pristop v tem trenutku ustanovitev skladnega 
in pravno zavezujočega okvira za zaščito zavarovalne jamstvene sheme na podlagi 
minimalne usklajenosti, kar pa ne bi smelo ogroziti zaščite, ki jo že nudijo nekatere države 
članice, zato da bi dosegli maksimalno usklajenost na kasnejši stopnji;

3. je prepričan, da zaradi zagotovitve celovite zaščite za imetnike polic in upravičence 
zavarovalna jamstvena shema ne bi smela biti ukrep v sili, ter poziva Komisijo, naj ohrani 
in upošteva druge obstoječe zaščitne mehanizme;

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna jamstvena shema temeljiti na načelu matične 
države članice in zagotavljati visoko stopnjo in enako raven varstva potrošnikov za vse 
fizične osebe – imetnike polic ali druge upravičence –, ki jih pokrivajo vse vrste 
zavarovalnih pogodb (življenjske in neživljenjske), zlasti v primeru stečaja zavarovatelja, 
zavarovateljeve ali posrednikove zlorabe pri prodaji ali goljufije;

5. vztraja, da bi morale biti informacije, ki so na voljo potrošnikom v primeru 
zavarovateljeve nesolventnosti, lahko dostopne, celovite in enostavne, z jasno navedbo, na 
koga se potrošniki lahko obrnejo za vložitev zahtevkov ali poizvedb; je prepričan, da bi z 
vzpostavitvijo enotne kontaktne točke za vse finančne jamstvene ali odškodninske sheme 
zagotovili, da bo veljavna zakonodaja res koristila potrošnikom, zlasti v zvezi z dajanjem 
informacij in omogočanjem čezmejnih stikov in plačil;

6. meni, da bi morale zavarovalne jamstvene sheme imetnikom polic omogočiti izbiro med 
finančnim nadomestilom in prenosom njihove zavarovalne pogodbe; meni, da bi morala 
zakonodaja EU o zavarovalnih jamstvenih shemah zagotoviti hitro maksimalno 
nadomestilo ali prenos portfelja, pri čemer imetnik police ne bi utrpel izgube pravic ali 
privilegijev, ki izhajajo iz njegove police;

7. meni, da bi morala ureditev financiranja za zavarovalne jamstvene sheme temeljiti tako na 
vnaprejšnjem kot na naknadnem financiranju; priznava, da bi morale tudi neuspešne 
zavarovalnice prispevati k financiranju v nepredvidljivih razmerah, ki bi moralo obstajati 
za primer nesolventnosti zavarovatelja;

8. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo učinkovito upravljanje in nadzor 
zavarovalnih jamstvenih shem ter okrepiti sodelovanje med nacionalnimi in evropskimi 
nadzornimi organi; vztraja, da bi morali domači nadzorni sistemi pod nadzorom 
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Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine preizkusiti, ali so zavarovalne 
jamstvene sheme zmožne prestati neuspeh enega ali več zavarovateljev ter olajšati 
izmenjavo informacij in najboljših praks.


