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Vprašanje za ustni odgovor O-000048/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Zadeva: Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po 
koncu zaposlitve na javnih funkcijah

Glede na osrednjo vlogo Evropskega bančnega organa (EBA) pri urejanju evropskih finančnih trgov je 
izjemno pomembno, da se primeri nasprotja interesov, ki zadevajo visoke uradnike, ustrezno 
obravnavajo. Nerazrešeni primeri nasprotja interesov ne ovirajo le uveljavljanja visokih etičnih 
standardov v celotni evropski upravi, ampak lahko ogrozijo tudi pravico do dobrega upravljanja.

V Evropskem parlamentu zbuja skrb imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa 
Adama Farkasa za izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi (AFME) s 1. februarjem 
2020. Odbor nadzornikov organa EBA je ocenil tveganje nasprotja interesov v tem primeru. Ugotovil 
je, da nasprotje interesov obstaja, in zato odločil, da v zvezi z imenovanjem določi nekatere omejitve. 
Te omejitve so bile objavljene 17. septembra 2019.

Parlament glede na zgoraj navedeno prosi Komisijo, naj odgovori na naslednja vprašanja:

1 Ali Komisija meni, da omejitve, ki jih je določil Evropski bančni organ, zadostujejo za preprečitev 
ugotovljenega nasprotja interesov v tem primeru? Ali meni, da bi bilo mogoče v skladu z 
veljavnim pravnim okvirom to menjavo funkcije prepovedati? Ali bi bila taka prepoved 
sorazmeren ukrep?

2 Nasprotje interesov po koncu zaposlitve na javni funkciji ali t. i. mehanizem „vrtljivih vrat“ je 
ponavljajoč se problem, tovrstne primere pa ocenjujejo in analizirajo mednarodni organi in organi 
EU, zlasti Evropski varuh človekovih pravic in Evropsko računsko sodišče. S katerimi ukrepi pa 
Komisija izvaja ta priporočila?

3 Komisar Neven Mimica je med razpravo o tem primeru na plenarnem zasedanju 24. oktobra 
2019 izjavil, da: „Komisija meni, da bi se visoki etični standardi v Evropskem bančnem organu 
(EBA) in bolj splošno po vseh agencijah najbolje uveljavili z vzpostavitvijo usklajenega pravnega 
okvira. Ta Komisija, govorim pa lahko tudi v imenu prihodnje Evropske komisije, bo pri preučitvi 
in reviziji etičnih predpisov glede nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javni funkciji 
upoštevala tudi razpravo in izid te razprave v Parlamentu.“ Ali se pričakuje, da bodo sprejeti 
kakšni konkretni ukrepi za prilagoditev pravnega okvira? Konkretno katera zakonodaja bo v tem 
primeru prilagojena?
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