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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-funzjonament adattat tas-suq intern jiddependi fuq l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja u, relatat ma' dan, fuq il-fiduċja li ċ-ċittadini u l-konsumaturi 
Ewropew għandhom fl-istituzzjonijiet u t-tranżazzjonijiet finanzjarji;

2. Jirrikonoxxi  li l-approċċi strutturali jvarjaw fost l-Istati Membri; jinkoraġġixxi prassi 
li jsaħħu l-governanza korporattiva skont il-forma legali, id-daqs, in-natura, il-
komplessità u l-mudell kummerċjali tal-istituzzjoni finanzjarja;

3. Jenfasizza li kumpanija li għandha governanza tajba għandha tkun responsabbli u 
trasparenti fil-konfronti tal-azzjonisti u l-persuni interessati; jafferma mill-ġdid li d-
diretturi ta' istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jieħdu kont tal-interessi fit-tul tal-
istituzzjoni tagħhom meta jkunu qed jieħdu deċiżjonijiet;

4. Jaqbel li huwa neċessarju li jiġu msaħħa l-miżuri fil-livell tal-UE intiżi sabiex jiġu 
evitati l-kunflitti ta' interessi ħalli jiġu protetti l-oġġettività u l-indipendenza tal-
ġudizzju tal-membri tal-bord fis-settur bankarju, fis-settur tat-titoli u f'dak tal-
assigurazzjoni;

5. Huwa tal-opinjoni li l-maniġment superjuri u l-bord tad-diretturi għandhom ikunu 
legalment responsabbli għall-implimentazzjoni korretta tal-prinċipji ta' governanza 
korporattiva;

6. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi miżuri li jikkonċernaw kumitati obbligatorji tar-
riskji fil-livell tal-bordijiet u regoli fuq il-kompożizzjoni u l-funzjoni tagħhom; 

7. Jinkoraġġixxi azzjonisti istituzzjonali jidħlu fi djalogu mal-istituzzjonijiet finanzjarji 
dwar it-titjib tal-governanza korporattiva u l-ġestjoni ta' riskji sabiex ikun hemm il-
vijabbiltà fit-tul tal-istituzzjoni finanzjarja; jinkoraġġixxi f'dan ir-rigward l-investituri 
istituzzjonali jaderixxu ma' kodiċi internazzjonali tal-aħjar prassi;

8. Jenfasizza l-importanza ta' politika ta' remunerazzjoni stretta kif prevista fid-Direttiva 
dwar ir-rekwiżiti kapitali (CRD III)1; jitlob lill-Kummissjoni tippubblika rapport ta' 
valutazzjoni fl-2014.  

                                               
1 Direttiva 2010/76/UE, ĠU L 329, 14.12.2010, p.3


