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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat een goede werking van de interne markt afhankelijk is van de stabiliteit 
van het financiële stelsel en, in het verlengde daarvan, van het vertrouwen dat de Europese 
burgers en consumenten hebben in financiële instellingen en transacties;

2. beseft dat de structurele benaderingen per lidstaat verschillen; moedigt praktijken aan die 
de corporate governance versterken naar gelang van de juridische vorm, de omvang, de 
aard, de complexiteit en het bedrijfsmodel van de financiële instelling;

3. benadrukt dat een goed bestuurde onderneming verantwoording moet afleggen aan en 
transparant moet zijn voor haar aandeelhouders en belanghebbenden; wijst er opnieuw op 
dat directeuren van financiële instellingen bij hun besluitvorming de langetermijnbelangen 
van hun instelling in aanmerking moeten nemen;

4. stemt ermee in dat het nodig is op EU-niveau strengere maatregelen vast te stellen om 
belangenconflicten te voorkomen en de objectiviteit en onafhankelijkheid van de 
oordeelsvorming van de bestuursleden in de sectoren banken, effecten en verzekeringen te 
handhaven;

5. is van mening dat het hogere management en de raad van bestuur juridisch aansprakelijk 
moeten kunnen worden gesteld voor de correcte uitvoering van de corporate governance-
beginselen;

6. verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen met betrekking tot een wettelijk 
verplicht risicocomité binnen het bestuur alsmede voorschriften voor de samenstelling en 
de functie van dat comité; 

7. moedigt institutionele aandeelhouders ertoe aan om met de financiële instellingen een 
dialoog aan te gaan over de verbetering van de corporate governance en het risicobeheer 
met het oog op de levensvatbaarheid op lange termijn van de financiële instelling; 
stimuleert institutionele beleggers in dit verband om zich te houden aan een internationale 
code van goede praktijken;

8. benadrukt het belang van een strikt beloningsbeleid, als voorzien in de richtlijn 
kapitaalvereisten (CRD III)1;  verzoekt de Commissie in 2014 een evaluatieverslag te 
publiceren.  

                                               
1 Richtlijn 2010/76/EU (PB L 329 van 14.12.2010, blz. 3).


