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Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. verzoekt de ECB de 

onafhankelijkheid van de leden van haar 

interne auditcomité te garanderen; dringt er 

bij de ECB op aan om, teneinde 

belangenconflicten te voorkomen, 

verklaringen van financiële belangen van 

de leden van de raad van bestuur openbaar 

te maken; dringt er bij de ECB op aan om 

ervoor te zorgen dat de ethische commissie 

niet wordt voorgezeten door een 

voormalige president, andere voormalige 

leden van de raad van bestuur van de ECB 

of om het even wie die aan een 

belangenconflict blootstaat; vraagt de raad 

van bestuur van de ECB om het Statuut 

van de ambtenaren van de EU en de 

gedragscode te volgen en te vereisen dat 

uitgaande leden na afloop van hun mandaat 

een "afkoelingsperiode" van twee jaar in 

acht nemen; benadrukt dat de leden van de 

raad van bestuur van de ECB niet 

tegelijkertijd lid mogen zijn van fora of 

andere organisaties waar ook directieleden 

van door de ECB gecontroleerde banken 

zitting in hebben; 

44 verzoekt de ECB de 

onafhankelijkheid van de leden van haar 

interne auditcomité te garanderen; dringt er 

bij de ECB op aan om, teneinde 

belangenconflicten te voorkomen, 

verklaringen van financiële belangen van 

de leden van de raad van bestuur openbaar 

te maken; dringt er bij de ECB op aan om 

ervoor te zorgen dat de ethische commissie 

niet wordt voorgezeten door een 

voormalige president, andere voormalige 

leden van de raad van bestuur van de ECB 

of om het even wie die aan een 

belangenconflict blootstaat; vraagt de raad 

van bestuur van de ECB om het Statuut 

van de ambtenaren van de EU en de 

gedragscode te volgen en te vereisen dat 

uitgaande leden na afloop van hun mandaat 

een "afkoelingsperiode" van twee jaar in 

acht nemen; benadrukt dat de leden van de 

raad van bestuur van de ECB in principe 

niet tegelijkertijd lid mogen zijn van fora 

of andere organisaties waar ook 

directieleden van door de ECB 

gecontroleerde banken zitting in hebben, 

tenzij een dergelijk lidmaatschap in 

overeenstemming is met de gevestigde 

praktijk op mondiaal niveau en de ECB 

samen met andere centrale banken 

deelneemt zoals de Federal Reserve van 

de Verenigde Staten of de Bank van 

Japan; is van mening dat de ECB in 
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dergelijke gevallen gepaste maatregelen 

moet nemen om mogelijke verstrengeling 

met haar rol als toezichthouder te 

voorkomen en dat zij niet dient deel te 

nemen aan besprekingen over individuele 

banken die onder haar toezicht vallen;  

 

Or. en 

 

 


