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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att antagande av ett gemensamt försäkringsgarantisystem på 
EU-nivå och anpassning av de olika befintliga försäkringsgarantisystemen i 
medlemsstaterna skulle vara ett effektivt sätt att öka förtroendet bland medborgarna, 
skydda konsumenters och skattebetalares rättigheter och öka marknadens stabilitet, inom 
försäkringssektorn i synnerhet samt när det gäller den inre marknaden och finansiella 
tjänster i allmänhet. Parlamentet välkomnar därför kommissionens initiativ att införa ett 
försäkringsgarantisystem på EU- nivå.

2. Europaparlamentet inser att den mest realistiska och användbara strategin i nuläget är att 
införa ett samstämmigt och rättsligt bindande ramverk för försäkringsgarantisystem som 
bygger på minimal harmonisering och som inte bör urholka det skydd som redan finns i 
några medlemsstater. Målet är att uppnå maximal harmonisering vid en senare tidpunkt.

3. Europaparlamentet anser att om ett omfattande skydd för försäkringstagare och 
förmånstagare ska kunna garanteras, bör försäkringsgarantisystemet inte vara den sista 
utvägen. Parlamentet uppmanar kommissionen att bevara och ta hänsyn till andra 
befintliga skyddsmekanismer.

4. Europaparlamentet anser att framtida försäkringsgarantisystem bör bygga på 
hemmedlemsstatsprincipen och ge ett höggradigt och likvärdigt konsumentskydd för alla 
fysiska personer – oavsett om de är försäkringstagare eller andra förmånstagare – som 
täcks av någon typ av försäkringsavtal (livförsäkring eller skadeförsäkring), särskilt vid 
försäkringsbolags konkurser, vilseledande försäljning från försäkringsbolag eller 
mellanhänder, eller bedrägeri.

5. Europaparlamentet insisterar på att informationen till konsumenterna när ett 
försäkringsföretag hamnar på obestånd bör vara lättillgänglig, omfattande och 
lättförståelig, med tydliga anvisningar om vilken myndighet konsumenten bör vända sig 
till med fordringar och frågor. Parlamentet är övertygat om att ett inrättande av en enda 
kontaktpunkt för alla system för finansiell garanti eller ersättning skulle garantera att den 
befintliga lagstiftningen verkligen gagnar konsumenterna, särskilt när det gäller 
information och underlättande av gränsöverskridande kontakter och betalningar.

6. Europaparlamentet anser att försäkringsgarantisystemet bör ge försäkringstagarna 
möjlighet att välja mellan ekonomisk ersättning och överföring av försäkringsavtalet.
Parlamentet anser att EU-lagstiftningen om försäkringsgarantisystem bör garantera snabb 
maximal ersättning eller en portföljöverföring som görs utan att försäkringstagaren 
förlorar några av sina rättigheter och privilegier enligt försäkringen.

7. Europaparlamentet anser att finansieringen av försäkringsgarantisystem bör grundas både 
på förhandsfinansiering och på finansiering i efterhand. Parlamentet instämmer i att 
konkursdrabbade försäkringsbolag också bör ha bidragit till de insamlade medel för 
oförutsedda utgifter som bör finnas tillgängliga om försäkringsbolag går omkull.
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja effektiv 
förvaltning och tillsyn av försäkringsgarantisystemen och att stärka samarbetet mellan 
nationella och europeiska tillsynsmyndigheter. Parlamentet insisterar på att inhemska 
tillsynsorgan, under kontroll av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, 
bör kontrollera om försäkringsgarantisystemen skulle klara av att ett eller flera 
försäkringsbolag går omkull. Tillsynsorganen bör också underlätta utbyte av information 
och bästa praxis.


