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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je pravilno delovanje notranjega trga odvisno od stabilnosti finančnega 
sistema in ob tem tudi od zaupanja državljanov in potrošnikov v finančne institucije in 
transakcije;

2. priznava, da imajo države članice različne strukturne pristope; spodbuja prakse, ki 
krepijo upravljanje v skladu s pravno obliko, velikostjo, naravo, kompleksnostjo in 
poslovnim modelom posamezne finančne institucije;

3. poudarja, da bi dobro upravljana družba morala biti odgovorna in pregledna za svoje 
delničarje in zainteresirane strani; ponavlja, da morajo direktorji finančnih institucij pri 
odločanju upoštevati dolgoročne interese svoje institucije;

4. se strinja, da je treba okrepiti ukrepe na ravni EU, da bi preprečili navzkrižje interesov, 
s čimer bi ohranili objektivno in neodvisno presojo članov uprave v bančništvu, 
trgovanju z vrednostnimi papirji in zavarovalništvu;

5. meni, da bi morala biti višje vodstvo in odbor direktorjev pravno odgovorna za 
pravilno izvajanje načel upravljanja družb;

6. poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe glede obveznih odborov za oceno tveganja v 
okviru uprave in pravil glede njihove sestave in nalog; 

7. spodbuja institucionalne delničarje, naj s finančnimi institucijami začnejo dialog o 
izboljšanju upravljanja družb in obvladovanju tveganja za dolgoročno vzdržnost 
finančnih institucij; ob tem spodbuja institucionalne vlagatelje, naj spoštujejo 
mednarodni kodeks dobrega ravnanja;

8. poudarja, da je v direktivi o kapitalskih zahtevah1 predvidena stroga politika 
nadomestil; poziva Komisijo, naj leta 2014 objavi ocenjevalno poročilo o tem. 

                                               
1 Direktiva 2010/76/EU (UL L 329, 14.12.2010, str. 3).


