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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000048/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Irene Tinagli
εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Θέμα: Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη 
των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία

Δεδομένου του κεντρικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στη ρύθμιση των 
ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, ο κατάλληλος χειρισμός των καταστάσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται ανώτεροι υπάλληλοι είναι ύψιστης σημασίας. Οι συγκρούσεις 
συμφερόντων που δεν αντιμετωπίζονται όχι μόνο ενδέχεται να διακυβεύσουν την εφαρμογή υψηλών 
δεοντολογικών προτύπων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή διοίκηση, αλλά θέτουν επίσης σε κίνδυνο το 
δικαίωμα χρηστής διοίκησης.

Ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), Adam Farkas, ως 
διευθύνοντος συμβούλου της Ένωσης Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Ευρώπης (AFME) από την 
1η Φεβρουαρίου 2020 προκάλεσε ανησυχίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το συμβούλιο εποπτών 
της ΕΑΤ αξιολόγησε τη δυνητική σύγκρουση συμφερόντων στην προκειμένη περίπτωση. Αναγνώρισε 
ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και, ως εκ τούτου, αποφάσισε να επιβάλει ορισμένους 
περιορισμούς στη μεταπήδηση. Οι περιορισμοί αυτοί δημοσιοποιήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2019.

Με βάση τα ανωτέρω, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να ρωτήσει την Επιτροπή:

1 Θεωρεί η Επιτροπή τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την ΕΑΤ επαρκείς για την 
αποτροπή της διαπιστωθείσας σύγκρουσης συμφερόντων στην προκειμένη περίπτωση; Πιστεύει 
ότι θα ήταν δυνατή η απαγόρευση της μεταπήδησης βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου; Θα 
συνιστούσε η απαγόρευση αυτή αναλογικό μέτρο;

2 Οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία ή λόγω 
μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα είναι ζητήματα που ανακύπτουν 
επανειλημμένα, ενώ έχουν αξιολογηθεί και αναλυθεί από διεθνείς και ενωσιακούς φορείς, και 
ιδίως από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποια μέτρα 
έχει λάβει η Επιτροπή για την εφαρμογή των συστάσεων αυτών;

3 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την εν 
λόγω υπόθεση, ο Επίτροπος Mimica δήλωσε: «Η Επιτροπή θεωρεί πως τα υψηλά δεοντολογικά 
της πρότυπα θα εφαρμόζονταν καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και, 
γενικότερα, σε όλους τους οργανισμούς, μέσω της θέσπισης εναρμονισμένου νομικού πλαισίου. 
Η παρούσα Επιτροπή, και θα μιλήσω επίσης εξ ονόματος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα 
λάβει επιπλέον υπόψη τη συζήτηση αυτή στο Κοινοβούλιο και το αποτέλεσμά της κατά την 
εξέταση και την επανεξέταση των κανόνων δεοντολογίας μετά την αποχώρηση από δημόσια 
υπηρεσία». Αναμένεται να ληφθούν τυχόν συγκεκριμένα μέτρα για την προσαρμογή του νομικού 
πλαισίου; Εάν ναι, ποιο νομοθέτημα ακριβώς θα προσαρμοστεί;
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