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Om: Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af 
interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste

I lyset af den centrale rolle, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) spiller for 
reguleringen af de europæiske finansielle markeder, er det yderst vigtigt, at 
interessekonfliktsituationer, der involverer højtstående embedsmænd, håndteres korrekt. 
Interessekonflikter, som der ikke tages hånd om, kan ikke blot kompromittere håndhævelsen af høje 
etiske standarder i hele EU's forvaltning, men også bringe retten til god forvaltning i fare.

Det har givet anledning til bekymring i Europa-Parlamentet, at Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds (EBA's) administrerende direktør Adam Farkas er blevet udnævnt til 
administrerende direktør for Finansmarkedssammenslutningen i Europa (AFME) pr. 1. februar 2020. 
EBA's tilsynsråd har vurderet den potentielle interessekonflikt i denne sag. Det har erkendt, at der er 
en interessekonflikt, og besluttede derfor at indføre visse restriktioner i forbindelse med jobskiftet. 
Disse restriktioner blev offentliggjort den 17. september 2019.

I lyset af ovenstående ønsker Parlamentet at stille Kommissionen følgende spørgsmål:

1 Anser Kommissionen de restriktioner, som EBA har indført, for tilstrækkelige til at forhindre den 
erkendte interessekonflikt i denne sag? Mener Kommissionen, at det ville have været muligt at 
forbyde jobskiftet inden for de nuværende retlige rammer? Ville et sådant forbud have været en 
forholdsmæssig foranstaltning?

2 Interessekonfliktsituationer, der vedrører udtræden af offentlig tjeneste eller "svingdørssager", er 
et tilbagevendende anliggende, der er blevet vurderet og analyseret af internationale organer og 
EU-organer, navnlig Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Revisionsret. Men 
hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet for at gennemføre disse henstillinger?

3 Under debatten om denne sag på plenarmødet den 24. oktober 2019 udtalte kommissær Mimica: 
"Kommissionen mener, at dens høje etiske standarder vil blive bedst håndhævet i Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og mere generelt i alle agenturer, ved at der indføres 
en harmoniseret retlig ramme. Den nuværende Kommission, og her taler jeg muligvis også på 
vegne af den nye Kommission, vil desuden tage hensyn til debatten i Parlamentet og resultatet 
heraf ved undersøgelsen og gennemgangen af de etiske regler for fratrædelser". Er der planer 
om at tage konkrete skridt for at tilpasse den retlige ramme? Hvis ja, hvilken lovgivning vil i givet 
fald blive tilpasset?
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