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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego zależy od stabilności 
systemu finansowego oraz od związanego z nim zaufania europejskich obywateli i 
konsumentów do instytucji i transakcji finansowych;

2. stwierdza, że poszczególne państwa członkowskie stosują r óżne  podejścia 
strukturalne; zachęca do podejmowania działań zmierzających do wzmocnienia ładu 
korporacyjnego, w zgodzie z formą prawną, wielkością, charakterem, złożonością 
struktury i modelem biznesowym instytucji finansowej;

3. podkreśla, że dobrze zarządzane przedsiębiorstwo powinno odpowiadać wobec 
zainteresowanych stron i udziałowców, a jego funkcjonowanie powinno być dla nich 
przejrzyste; potwierdza, że przy podejmowaniu decyzji dyrektorzy instytucji 
finansowych muszą pamiętać o długofalowych interesach instytucji, którą kierują;

4. przyznaje, że konieczne jest zaostrzenie środków na poziomie UE, aby zapobiec 
konfliktom interesów oraz zachować obiektywność i bezstronność osądu zarządów w 
sektorze bankowości, papierów wartościowych oraz ubezpieczeń;

5. uważa, że kadra kierownicza wyższego szczebla oraz zarząd powinny być 
odpowiedzialne w świetle prawa za właściwe wdrażanie zasad ładu korporacyjnego;

6. wzywa Komisję do powołania w ramach zarządów obowiązkowych komisji ds. ryzyka 
oraz do określenia ich składu i sposobu funkcjonowania; 

7. zachęca udziałowców instytucjonalnych do podjęcia dialogu z instytucjami 
finansowymi w sprawie poprawy ładu korporacyjnego oraz zarządzania ryzykiem, w 
celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji finansowej w dłuższej 
perspektywie; w tym kontekście zachęca inwestorów instytucjonalnych do stosowania 
międzynarodowego kodeksu najlepszych rozwiązań; 

8. podkreśla znaczenie prowadzenia surowej polityki wynagrodzeń przewidzianej w 
dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych (RCD III)1; wzywa Komisję do 
opublikowania w 2014 r. sprawozdania z oceny.  

                                               
1 Dyrektywa 2010/76/WE, Dz.U. L 329 z 14.12.2010, s. 3.


