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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že riadne fungovanie vnútorného trhu závisí od stability finančného systému 
a v súvislosti s tým aj od dôvery európskych občanov a spotrebiteľov k finančným 
inštitúciám a transakciám;

2. uznáva, že štrukturálne prístupy jednotlivých členských štátov sa líšia; podporuje postupy, 
ktoré posilňujú správu a riadenie spoločností v závislosti od ich právnej formy, veľkosti, 
povahy, zložitosti a obchodného modelu finančnej inštitúcie;

3. zdôrazňuje, že riadne spravovaná a riadená spoločnosť by mala byť zodpovedná 
a transparentná voči svojim akcionárom a zainteresovaným stranám; opätovne potvrdzuje, 
že riaditelia finančných inštitúcií musia pri prijímaní rozhodnutí brať zreteľ na dlhodobé 
záujmy svojej inštitúcie;

4. súhlasí s tým, že je potrebné posilniť na úrovni EÚ opatrenia prijímané s cieľom 
predchádzať konfliktom záujmov, aby sa zabezpečila objektívnosť a nezávislosť úsudku 
členov správnych rád v sektoroch bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva;

5. zastáva názor, že vyšší manažment a členovia správnych rád by mali mať zákonnú 
zodpovednosť za správne uplatňovanie zásad správy a riadenia spoločností;

6. žiada Komisiu, aby navrhla opatrenia týkajúce sa povinných výborov pre riziko v rámci 
správnych rád, ako aj pravidlá ich zloženia a fungovania;

7. nabáda inštitucionálnych akcionárov, aby sa zapojili do dialógu s finančnými inštitúciami 
o zlepšení správy a riadenia spoločností a riadenia rizík s cieľom zabezpečiť dlhodobú 
životaschopnosť finančnej inštitúcie; v tejto súvislosti vyzýva inštitucionálnych 
investorov, aby dodržiavali medzinárodný kódex najlepších postupov;

8. zdôrazňuje význam prísnej politiky odmeňovania, ako je stanovené v smernici 
o kapitálových požiadavkách (CRD III)1; vyzýva Komisiu, aby v roku 2014 zverejnila 
hodnotiacu správu.

                                               
1 Smernica 2010/76/EÚ (Ú. v. L 329, 14.12.2010, s. 3).


