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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que o bom funcionamento do mercado interno depende da estabilidade do 
sistema financeiro e, consequentemente, da confiança depositada pelos cidadãos e 
consumidores europeus nas instituições e transacções financeiras;

2. Reconhece que as abordagens estruturais diferem entre os Estados-Membros; encoraja 
as práticas que reforçam o governo das sociedades em função do estatuto jurídico, da 
dimensão, da natureza, da complexidade e do modelo económico da instituição 
financeira;

3. Sublinha que uma sociedade bem gerida deve assumir uma atitude de responsabilidade 
e transparência perante os accionistas e as partes interessadas; reafirma a necessidade 
de os directores das instituições financeiras considerarem os interesses das suas 
instituições a longo prazo aquando da tomada de decisões;

4. Concorda ser necessário reforçar as medidas a nível da UE para evitar conflitos de 
interesses, a fim de salvaguardar a objectividade e independência do julgamento dos 
membros do conselho de administração nos sectores da banca, dos valores mobiliários 
e dos seguros;

5. Defende que a direcção e o conselho de administração devem ser juridicamente 
responsáveis pela boa aplicação dos princípios de governo das sociedades;

6. Insta a Comissão a apresentar medidas relativamente à criação de comités de risco 
obrigatórios a nível dos conselhos de administração e ao estabelecimento das regras 
que regem a sua composição e função; 

7. Incentiva os accionistas institucionais a encetar um diálogo com as instituições 
financeiras em matéria de reforço do governo das sociedades e da gestão de riscos, a 
fim de assegurar a viabilidade a longo prazo da instituição financeira; encoraja, neste 
sentido, os investidores institucionais a subscrever um código internacional de boas 
práticas;

8. Sublinha a importância de uma política de remunerações estrita, tal como prevista na 
Directiva Fundos Próprios (DRFP III)1; insta a Comissão a publicar um relatório de 
avaliação em 2014.  

                                               
1 Directiva 2010/76/UE, JO L 329 de 14.12.2010, p. 3.


