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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že řádné fungování vnitřního trhu závisí na stabilitě finančního systému a –
v souvislosti s tím – na důvěře, kterou evropští občané a spotřebitelé chovají k finančním 
institucím a transakcím;

2. uznává, že strukturální přístupy se u členských států liší; podporuje takové kroky, které 
posilují správu a řízení společností v závislosti na jejich právní formě, velikosti, povaze, 
složitosti a modelu podnikání finanční instituce;

3. zdůrazňuje, že řádně spravovaná a řízená společnost by měla být odpovědná a 
transparentní vůči svým akcionářům a zúčastněným stranám; znovu upozorňuje na to, že 
ředitelé finančních institucí musí mít při přijímání rozhodnutí na paměti dlouhodobé 
zájmy svých institucí;

4. souhlasí s tím, že je nezbytné posílit na úrovni EU opatření, jež zabraňují střetu zájmů, a 
to v zájmu zachování objektivity a nezávislosti úsudku členů správních rad v sektorech 
zabývajících se bankovnictvím, obchody s cennými papíry a pojišťovnictvím; 

5. je toho názoru, že vedoucí pracovníci a členové správních rad by měli nést právní 
odpovědnost za správné uplatňování zásad správy a řízení společností;

6. vyzývá Komisi, aby navrhla opatření týkající se ustavení povinných výborů pro řízení 
rizik na úrovni správní rady a pravidla pro jejich složení a činnost; 

7. vybízí institucionální akcionáře, aby se zapojili do dialogu s finančními institucemi 
ohledně zlepšování správy a řízení společností a řízení rizik s cílem dosáhnout výhledové 
životaschopnosti finanční instituce; podněcuje v této souvislosti institucionální investory, 
aby dodržovali mezinárodní kodex osvědčených postupů;

8. zdůrazňuje, že je důležité uplatňovat přísnou politiku odměňování, jak ji stanoví směrnice 
o kapitálových požadavcích (CRD III)1; vyzývá Komisi, aby v roce 2014 zveřejnila 
hodnotící zprávu.

                                               
1 Směrnice 2010/76/EU, Úř. věst. L 329, 14.12.2010, s. 3.


