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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че правилното функциониране на вътрешния пазар зависи от 
стабилността на финансовата система и, в тази връзка, от доверието на 
европейските граждани и потребители към финансовите институции и операции;

2. признава факта, че структурният подход е различен в отделните държави-
членки; насърчава практиките, които засилват корпоративното управление в 
съответствие с правната форма, големината, естеството, сложността и 
икономическия модел на съответната финансова институция;

3. подчертава, че в едно добре управлявано предприятие следва да съществува 
отчетност и прозрачност по отношение на неговите акционери и 
заинтересованите страни; отново подчертава, че ръководителите на финансовите 
институции трябва да отчитат, при вземане на решения, дългосрочните интереси 
на съответната институция;

4. признава необходимостта от засилване на мерките на равнище ЕС за 
предотвратяване на конфликти на интереси с цел запазване на обективността и 
независимостта на преценка на членовете на управителните съвети в банковия 
сектор, сектора на ценните книжа и застрахователния сектор; 

5. счита, че висшето ръководство и уравнителният съвет следва да носят 
юридическа отговорност за правилното прилагане на принципите на 
корпоративното управление;

6. призовава Комисията да предложи мерки относно задължителните комитети за 
оценка на риска на равнище управителни съвети и правилата, свързани с техния 
състав и функциониране; 

7. насърчава институционалните акционери да започнат диалог с финансовите 
институции относно подобряването на корпоративното управление и 
управлението на риска с цел дългосрочна жизнеспособност на финансовата 
институция; насърчава, в тази връзка, институционалните инвеститори да 
спазват международен кодекс за най-добри практики;

8. подчертава значението на строга политика в областта на възнагражденията, 
както се предвижда в Директивата относно капиталовите изисквания1; призовава 
Комисията да публикува доклад за оценка през 2014 г.  

                                               
1 Директива 2010/76/EС (OВ L 329, 14.12.2010 г., стp. 3).


