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Förslag till resolution Ändringsförslag

85. Europaparlamentet konstaterar att 
utnämningen av EIB:s tidigare vice 
ordförande till ledamot av Iberdrolas 
styrelse väckte allvarliga farhågor 
avseende risker för intressekonflikter, trots 
att bytet av tjänst hade anmälts på förhand i 
vederbörlig ordning och uppfyllde 
tillämpliga bestämmelser för före detta 
ledamöter av EIB:s direktion. Parlamentet 
noterar vidare att ett bindande yttrande från 
EIB:s etik- och efterlevnadskommitté, som 
hade utfärdats före nomineringen, inte 
innehöll några invändningar i fallet, och 
begär ytterligare klargöranden avseende 
detta yttrande. Parlamentet uppmanar EIB 
att bedöma om det finns ett behov av att 
ytterligare förbättra regler och praxis när 
det gäller hantering av intressekonflikter.

85. Europaparlamentet konstaterar att 
utnämningen av EIB:s tidigare vice 
ordförande till ledamot av Iberdrolas 
styrelse väckte allvarliga farhågor 
avseende risker för intressekonflikter, trots 
att bytet av tjänst hade anmälts på förhand i 
vederbörlig ordning och uppfyllde 
tillämpliga bestämmelser för före detta 
ledamöter av EIB:s direktion. Parlamentet 
noterar vidare att ett bindande yttrande från 
EIB:s etik- och efterlevnadskommitté, som 
hade utfärdats före nomineringen, inte 
innehöll några invändningar i fallet, och 
begär ytterligare klargöranden avseende 
detta yttrande. Parlamentet noterar att 
detta anställningsförhållande efter 
avslutad anställning i offentlig tjänst med 
knappt någon karensperiod utgör en risk 
för EIB:s anseende och oberoende. 
Parlamentet påminner om att Europeiska 
ombudsmannen fann att Europeiska 
bankmyndighetens beslut att inte förbjuda 
dess verkställande direktör att bli 
verkställande direktör för en 
lobbyverksamhet inom finanssektorn 
utgjorde ett administrativt 
missförhållande och att ett förbud mot 
byte av tjänst skulle ha varit en nödvändig 
och proportionerlig åtgärd. Parlamentet 
uppmanar EIB att bedöma om det finns ett 
behov av att ytterligare förbättra regler och 
praxis när det gäller hantering av 
intressekonflikter.
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