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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εξαρτάται από τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και, σε συνάρτηση με αυτήν, από την εμπιστοσύνη που 
δείχνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και καταναλωτές στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
συναλλαγές·

2. αναγνωρίζει ότι οι διαρθρωτικές προσεγγίσεις διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών· 
ενθαρρύνει πρακτικές ενδυνάμωσης της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τη νομική 
μορφή, το μέγεθος, τη φύση, την πολυπλοκότητα και το επιχειρησιακό μοντέλο του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος· 

3. υπογραμμίζει ότι μια καλά διοικούμενη εταιρεία πρέπει να είναι υπόλογη και διαφανής 
απέναντι στους μετόχους και τους μεριδιούχους· επαναλαμβάνει ότι οι διευθυντές των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του ιδρύματος κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

4. συμφωνεί ότι είναι αναγκαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ενδυνάμωση των μέτρων για την 
πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων ούτως ώστε να διαφυλάσσεται η 
αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία της κρίσης των διοικητικών συμβουλίων στον 
τραπεζικό τομέα, τον τομέα κινητών αξιών και τον ασφαλιστικό τομέα· 

5. είναι της άποψης ότι τα ανώτερα στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να είναι 
νομικά υπόλογοι για τη σωστή υλοποίηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης· 

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα σχετικά με υποχρεωτικές επιτροπές κινδύνου και 
κανόνες για τη σύνθεση και λειτουργία τους· 

7. ενθαρρύνει τους μετόχους των ιδρυμάτων να συμμετέχουν σε διάλογο με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και τη 
διαχείριση κινδύνου με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος· ενθαρρύνει εν προκειμένω τους θεσμικούς επενδυτές να τηρούν ένα διεθνή 
κώδικα ορθής πρακτικής· 

8. υπογραμμίζει τη σημασία μιας αυστηρής πολιτικής αποδοχών όπως προβλέπεται στην 
οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD III)1· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
μία έκθεση αξιολόγησης το 2014. 

                                               
1 Οδηγία 2010/76/ΕΚ, ΕΕ L 329 της 14.12.2010, σ. 3.


