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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att den interna marknadens korrekta funktion är beroende 
av det finansiella systemets stabilitet, och direkt kopplat till detta, på det förtroende 
som europeiska medborgare och konsumenter har för finansiella institut och 
transaktioner.

2. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas strukturella ansatser skiljer sig 
från varandra. Parlamentet efterlyser sätt som stärker bolagsstyrningen beroende på 
finansinstitutets rättsliga form, storlek, karaktär, komplexitet och affärsmodeller.

3. Europaparlamentet betonar att ett välstyrt företag bör vara ansvarigt och transparent 
gentemot sina aktieägare och intressenter. Parlamentet betonar återigen att ledande 
personer i finansinstitut måste beakta institutets långsiktiga intressen när de fattar sina 
beslut.

4. Europaparlamentet håller med om att det är nödvändigt att stärka åtgärderna på 
EU-nivå för att förhindra intressekonflikter och säkra styrelseledamöters objektivitet 
och självständighet i bank-, värdepappers- och försäkringssektorerna.

5. Europaparlamentet anser att företagsledning och styrelse bör hållas rättsligt ansvariga 
för att bolagsstyrningsprinciperna genomförs korrekt.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder om obligatoriska 
riskkommittéer i styrelserna och regler för deras sammansättning och funktion.

7. Europaparlamentet uppmanar institutionella aktieägare att inleda en dialog med 
finansinstitut om hur bolagsstyrning och riskhantering ska förbättras för att säkra 
finansinstitutets långsiktiga bärkraft. Institutionella investerare uppmanas att följa en 
internationell kod för bästa praxis.

8. Europaparlamentet betonar vikten av en strikt ersättningspolicy enligt vad som 
föreskrivs i kapitalkravsdirektivet (CRD III)1. Kommissionen uppmanas att 
offentliggöra en utvärderingsrapport 2014.

                                               
1 Direktiv 2010/76/EU (EUT L 329, 14.12.2010, s. 3).


