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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000048/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

Subiect: Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de 
interese după ocuparea unor funcții publice

Având în vedere rolul central al Autorității Bancare Europene (ABE) în reglementarea piețelor 
financiare europene, este extrem de important ca situațiile de conflict de interese care implică 
funcționari de rang înalt să fie tratate în mod corespunzător. Neabordarea conflictelor de interese ar 
putea nu numai să compromită aplicarea unor standarde etice înalte în întreaga administrație 
europeană, ci și să pună în pericol dreptul la o bună administrare.

Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE), Adam Farkas, în calitate de 
director principal al Asociației pentru piețele financiare din Europa (AFME), la 1 februarie 2020, a 
ridicat semne de întrebare în Parlamentul European. Consiliul de supraveghere al ABE a evaluat 
posibilul conflict de interese în acest caz. Acesta a recunoscut că există un conflict de interese și, prin 
urmare, a decis să impună anumite restricții în acest sens. Aceste restricții au fost făcute publice la 17 
septembrie 2019.

Având în vedere cele de mai sus, Parlamentul ar dori să adreseze următoarele întrebări Comisiei:

1 Consideră Comisia că restricțiile impuse de ABE sunt suficiente pentru a împiedica conflictul 
recunoscut de interese în acest caz? Consideră Comisia că ar fi fost posibil să se interzică 
mutarea în temeiul actualului cadru juridic? O astfel de interdicție ar fi fost o măsură 
proporțională?

2 Angajarea după ocuparea unei funcții publice sau conflictele de interese de tip „uși turnante” 
reprezintă probleme recurente și au fost evaluate și analizate de organismele internaționale și 
ale UE, în special de Ombudsmanul European și de Curtea de Conturi Europeană. Dar ce 
măsuri a luat Comisia pentru a pune în aplicare aceste recomandări?

3 În cursul dezbaterii în plen cu privire la acest caz din 24 octombrie 2019, comisarul Mimica a 
declarat că: „Comisia consideră că, pentru a pune în aplicare în mod optim standardele sale 
etice înalte în Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și, în general, în toate agențiile, ar trebui 
instituit un cadru juridic armonizat. Această Comisie și vorbesc, de asemenea, în numele viitoarei 
Comisii Europene, va lua în considerare această dezbatere în Parlament și rezultatul ei atunci 
când va examina și va revizui reglementările etice post-angajare.” Sunt preconizate măsuri 
concrete pentru a adapta cadrul juridic? În caz afirmativ, exact ce legislație va fi adaptată?
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