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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at et velfungerende indre marked afhænger af stabiliteten i det finansielle 
system og, i forbindelse med dette, af de europæiske borgeres og forbrugeres tillid til 
finansielle institutioner og transaktioner;

2. erkender, at de strukturelle tiltag er forskellige medlemsstaterne imellem; tilskynder til 
praksis, som styrker corporate governance i overensstemmelse med den finansielle 
institutions retlige form, størrelse, art, kompleksitet og forretningsmodel;

3. understreger, at en godt styret virksomhed bør være pålidelig og gennemskuelig for sine 
aktionærer og interessenter; bekræfter, at direktører i finansielle institutioner er nødt til at 
tage hensyn til deres institutions langsigtede interesser, når de træffer beslutninger;

4. er enig i, at det er nødvendigt at styrke foranstaltningerne til forebyggelse af 
interessekonflikter i bank-, værdipapir- og forsikringssektoren af hensyn til 
bestyrelsesmedlemmernes objektivitet og uvildighed;

5. er af den opfattelse, at den øverste ledelse og bestyrelsen bør være juridisk ansvarlig for 
den korrekte gennemførelse af corporate governance-principper;

6. opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger vedrørende obligatoriske 
risikoudvalg i bestyrelserne og regler om deres sammensætning og funktion; 

7. tilskynder institutionelle aktionærer til at indgå i dialog med de finansielle institutioner om 
at forbedre corporate governance og risikostyring med henblik på den finansielle 
institutions langsigtede rentabilitet; tilskynder i denne forbindelse institutionelle investorer 
til at tilslutte sig en international adfærdskodeks;

8. understreger vigtigheden af en streng lønpolitik som fastlagt i kapitalkravsdirektivet (CRD 
III)1; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en evalueringsrapport i 2014.  

                                               
1 Direktiv 2010/76/EU, EUT L 329 af 14.12.2010, s. 3.


