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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că funcționarea corectă a pieței interne depinde de stabilitatea 
sistemului financiar și, în acest sens, de încrederea pe care cetățenii și consumatorii 
europeni o acordă instituțiilor și tranzacțiilor financiare;

2. recunoaște faptul că abordările structurale sunt diferite de la un stat membru la altul; 
încurajează practicile de consolidare a guvernanței corporative în funcție de forma 
juridică, de dimensiunea, natura, complexitatea și modelul de afaceri al instituției 
financiare;

3. subliniază faptul că o întreprindere bine condusă ar trebui să fie responsabilă și 
transparentă față de acționarii săi și față de părțile interesate; reafirmă faptul că 
directorii de instituții financiare trebuie să țină seama de interesele pe termen lung ale 
instituției pe care o conduc atunci când iau decizii;

4. este de acord cu necesitatea consolidării măsurilor la nivelul UE pentru a preveni 
conflictele de interese în vederea garantării obiectivității și independenței în luarea 
deciziilor a membrilor consiliului de administrație din întreg sectorul bancar, al 
valorilor mobiliare și al asigurărilor;

5. este de opinie că responsabilitatea juridică pentru corecta implementare a principiilor 
guvernanței corporative ar trebui să aparțină conducerii superioare și consiliului de 
administrație; 

6. solicită Comisiei să propună măsuri privind comitetele de risc obligatorii din cadrul 
consiliilor de administrație și privind componența și funcția acestora; 

7. încurajează acționarii de nivel instituțional să se angajeze într-un dialog cu instituțiile 
financiare privind îmbunătățirea guvernanței corporative și gestionarea riscului, în 
vederea asigurării viabilității pe termen lung a instituțiilor financiare; în această 
privință, încurajează investitorii de nivel instituțional să adere la un cod internațional 
de bune practici;

8. subliniază importanța unei politici stricte de remunerare conform dispozițiilor din 
Directiva privind cerințele de capital (DCC III)1; solicită Comisiei să publice un raport 
de evaluare în 2014.  

                                               
1 Directiva 2010/76/CE (JO L 329, 14.12.2010, p. 3.


