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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a belső piac megfelelő működése a pénzügyi rendszer 
stabilitásától, ezzel összefüggésben pedig az európai polgároknak és fogyasztóknak a 
pénzügyi intézetekbe és ügyletekbe vetett bizalmától függ;

2. elismeri, hogy tagállamonként különböző strukturális megközelítések léteznek; 
ösztönzi azon gyakorlatok alkalmazását, amelyek erősítik a pénzügyi intézmények jogi 
formája, mérete, jellege, összetettsége és üzleti modellje szerinti vállalatirányítást;

3. hangsúlyozza, hogy egy megfelelően irányított vállalatnak elszámoltathatónak és 
átláthatónak kell lennie a részvényesek és az érdekelt felek számára; újra megerősíti, 
hogy a pénzügyi intézmények igazgatóinak a döntéshozatal során figyelembe kell 
venniük intézményük hosszú távú érdekeit;

4. egyetért azzal, hogy a banki, értékpapír- és biztosítási ágazat igazgatósági tagjai 
objektivitásának és döntéshozatali függetlenségének biztosítása érdekében uniós 
szinten meg kell erősíteni az érdekütközések megelőzésére irányuló intézkedéseket;

5. úgy véli, hogy a felső vezetésnek és az igazgatótanácsnak jogi felelősséggel kell 
tartoznia a vállalatirányítási elvek megfelelő megvalósításáért;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon intézkedéseket az igazgatósági kockázati 
bizottságok kötelező felállításáról, valamint az azok összetételére és működésére 
vonatkozó szabályokról; 

7. ösztönzi az intézményi részvényeseket, hogy folytassanak párbeszédet a pénzügyi 
intézményekkel a vállalatirányításnak és a kockázatkezelésnek a pénzügyi intézmény 
hosszú távú fennmaradása érdekében történő javításáról; ennek kapcsán sürgeti az 
intézményi befektetőket a bevált gyakorlatok nemzetközi kódexének betartására;

8. hangsúlyozza a tőkekövetelményekről szóló irányelvnek (CRD III)1 megfelelő szigorú 
javadalmazási politika fontosságát; felszólítja a Bizottságot, hogy 2014-ben tegyen 
közzé értékelési jelentést.  

                                               
1 2010/76/EU irányelv (HL L 329., 2010.12.14., 3. o.).


