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Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet begär att ECB 

garanterar oberoendet för medlemmarna i 

sin interna revisionskommitté. ECB 

uppmanas med kraft, i syfte att förhindra 

intressekonflikter, att offentliggöra 

förklaringarna om ekonomiska intressen 

för ECB-rådets medlemmar. ECB 

uppmanas vidare att tillse att 

etikkommittén inte leds av en f.d. 

ordförande eller tidigare medlem av ECB-

rådet eller någon annan som kan bli 

föremål för intressekonflikt. Parlamentet 

uppmanar ECB-rådet att följa EU:s 

tjänsteföreskrifter och uppförandekodex 

och kräva en tvåårig yrkesmässig karenstid 

för avgående ledamöter efter att de avslutat 

sina uppdrag. Parlamentet betonar att 

ledamöterna i ECB:s direktion bör avstå 

från att samtidigt vara medlemmar av 

forum eller andra organisationer där det 

också ingår chefer från banker som ECB 

utövar tillsyn över. 

44.Europaparlamentet begär att ECB 

garanterar oberoendet för medlemmarna i 

sin interna revisionskommitté. ECB 

uppmanas med kraft, i syfte att förhindra 

intressekonflikter, att offentliggöra 

förklaringarna om ekonomiska intressen 

för ECB-rådets medlemmar. ECB 

uppmanas vidare att tillse att 

etikkommittén inte leds av en f.d. 

ordförande eller tidigare medlem av ECB-

rådet eller någon annan som kan bli 

föremål för intressekonflikt. Parlamentet 

uppmanar ECB-rådet att följa EU:s 

tjänsteföreskrifter och uppförandekodex 

och kräva en tvåårig yrkesmässig karenstid 

för avgående ledamöter efter att de avslutat 

sina uppdrag. Parlamentet betonar att 

ledamöterna i ECB:s direktion i princip 

bör avstå från att samtidigt vara 

medlemmar av forum eller andra 

organisationer där det också ingår chefer 

från banker som ECB utövar tillsyn över, 

såvida sådana medlemskap inte är 

förenliga med etablerad praxis på global 

nivå och ECB deltar vid sidan av andra 

centralbanker såsom Förenta staternas 

Federal Reserve eller Bank of Japan.  

Parlamentet anser att ECB i dessa fall bör 

vidta lämpliga åtgärder för att undvika 

möjliga konflikter med dess tillsynsroll 

och att ECB inte bör delta i diskussioner 

kring enskilda banker som står under dess 
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tillsyn.  

 

Or. en 

 

 


