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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją „Ekonominės ir pinigų sąjungos 
institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, prevencija“1, visų pirma savo paramą Komisijos Pirmininkės pasiūlymui 
įsteigti visoms ES institucijoms bendrą nepriklausomą ES etikos organą, kuris priimtų 
sprendimus, susijusius su interesų konfliktais;

2. pabrėžia, kad interesų konfliktų situacijos, susijusios su pasibaigusiais darbiniais 
santykiais viešajame sektoriuje ir „sukamųjų durų“ reiškiniu, yra nuolat kylanti 
problema, bendra institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms visoje ES; mano, 
kad interesų konfliktų atvejais kyla grėsmė aukštų etikos standartų užtikrinimui ES 
institucijose ir agentūrose ir, savo ruožtu, kompromituojamas jų sąžiningumas ir 
pakertamas piliečių pasitikėjimas jomis;

3. pažymi, kad dėl finansų reglamentavimo politikai būdingo sudėtingumo bei 
informacijos, kuri prieinama finansų rinkų subjektams ir viešojo sektoriaus 
pareigūnams, asimetrijos, taip pat dėl suderintos taisyklių sistemos, susijusios su 
interesų konfliktais, Europos Sąjungos institucijose ir agentūrose trūkumo priežiūros ir 
reguliavimo institucijos tampa itin pažeidžiamos finansų sektoriaus nulemto 
reguliavimo įstaigos įsigalėjimo požiūriu;

4. susirūpinęs pabrėžia, jog atlikusi tyrimą Europos ombudsmenė nustatė, kad Europos 
bankininkystės institucija (EBI) neturėjo leisti buvusiam savo vykdomajam direktoriui 
tapti finansų sektoriaus lobistų organizacijos vykdomuoju direktoriumi, taip pat kad, 
paaiškėjus šiam planuojamam ketinimui, EBI nedelsdama nenustatė pakankamų vidaus 
apsaugos priemonių, kuriomis būtų apsaugota konfidenciali informacija; pažymi, kad 
toks įsidarbinimas pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje netaikant 
veiklos pertraukos laikotarpio pažeidžia ES pareigūnų tarnybos nuostatus ir kelia riziką 
ne tik EBI, bet ir visų Sąjungos institucijų geram vardui ir nepriklausomumui; šiuo 
atžvilgiu teigiamai vertina priemones, kurių, atsižvelgdama į ombudsmenės 
rekomendacijas, ėmėsi Europos bankininkystės institucija;

5. taip pat reiškia susirūpinimą ir apgailestauja, kad vykdant Komisijos viešųjų pirkimų 
procedūrą per mažai svarstoma apie tai, taip pat joje trūksta interesų konfliktų 
prevencijos ir vykdymo užtikrinimo priemonių;

6. pažymi, kad taikant ES Komisijos nariams, Europos Parlamento nariams ir ES 
pareigūnams skirtas šiuo metu galiojančias taisykles išryškėjo pernelyg daug spragų; 
primena, kad, remiantis organizacijos „Transparency International EU“ ataskaitos 
duomenimis, 2017 m. pradžioje daugiau kaip 50 proc. buvusių Komisijos narių ir 
30 proc. buvusių Europos Parlamento narių, nutraukusių politinę veiklą, dirbo ES 
skaidrumo registre įregistruotose organizacijose; pabrėžia būtinybę užtikrinti asmeninių 
ir finansinių įsipareigojimų skaidrumą ir atskaitomybę už juos, visų pirma kalbant apie 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017.
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renkamus narius; pabrėžia, kad ES ir nacionaliniu lygmenimis kylančios skaidrumo ir 
sąžiningumo problemos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios; todėl remia Europos 
Tarybos Kovos su korupcija valstybių grupės (GRECO) veiklą ir ragina valstybes nares 
įgyvendinti jos rekomendacijas, visų pirma susijusias su nacionalinio lygmens 
politikams taikomo griežto elgesio kodekso sukūrimu ir taisyklių, taikomų pasibaigus 
darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, nustatymu;

7. primena, kad Europos ombudsmeno tarnyba ir Europos Audito Rūmai ne kartą įspėjo 
ES institucijas apie didžiules jų vykdomos interesų konflikto prevencijos politikos 
spragas; atkreipia dėmesį į tai, kad nepakankamai suderintos ES etikos taisyklės ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) interesų konfliktų 
valdymo viešojoje tarnyboje gairės, kuriose rekomenduota įsteigti pagrindines 
pareigas – kurti ir prižiūrėti interesų konflikto politiką ir procedūras; mano, kad 
dabartinė teisinė sistema ir institucinis etikos ir sąžiningumo principų vykdymo 
užtikrinimas ES institucijose ir agentūrose neatitinka savo paskirties ir būtų naudinga 
juos kruopščiai peržiūrėti siekiant sustiprinti nepriklausomumą ir tyrimo įgaliojimus;

8. ragina stiprinti esamą reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemą, taikomą 
interesų konfliktų, kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus darbiniams santykiams 
viešajame sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti aiškias, privalomas ir proporcingas ribas 
tarp viešojo ir privačiojo bei ne pelno sektorių, taip patobulinant ES sprendimų 
priėmimo patikimumą visuomenės akyse; atsižvelgdamas į tai teigiamai vertina EBPO, 
Europos Audito Rūmų, GRECO ir Europos ombudsmeno atliktą darbą;

9. palankiai vertina Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininkės Christine Lagarde 
paskelbtas papildomas skaidrumo priemones, t. y. skelbti ECB etikos komiteto 
nuomones dėl interesų konflikto atvejų ir ECB vykdomosios valdybos, valdančiosios 
tarybos ir priežiūros valdybos narių apmokamo darbo, jiems baigus eiti pareigas; ragina 
Europos priežiūros institucijas (EPI) įtvirtinti panašią nuostatą ir skelbti atitinkamus 
dokumentus, parengtus jų vidaus padalinių, atsakingų už interesų konfliktų ir 
apmokamo darbo baigus eiti pareigas klausimus;

10. ragina sukurti nepriklausomą ES etikos organą, kuris užtikrintų bendrą etikos taisyklių 
taikymą visose ES institucijose, vykdydamas interesų konfliktų, „sukamųjų durų“ 
reiškinio ir skaidraus lobizmo visose ES institucijose ir agentūrose kontrolę;

11. pabrėžia, kad, nesant skundų dėl interesų konfliktų nagrinėjimo mechanizmo, 
atlikdamas ir kitas savo užduotis, juos nagrinėjo Europos ombudsmenas, neturėdamas 
tinkamų priemonių ir įgaliojimų užtikrinti jo sprendimų vykdymą;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad naujasis ES etikos organas turėtų būti nepriklausomas, 
struktūros, valdymo ir biudžeto požiūriu; pabrėžia, kad aptariant tikslią etikos organo 
sudėtį ir įgaliojimus reikėtų aptariami deramai atsižvelgiant į pilietinės visuomenės 
organizacijų nuomonę.

13. rekomenduoja laiku įsteigti ES etikos organą, taip siekiant jau netolimoje ateityje 
išvengti „sukamųjų durų“ reiškinio ir interesų konfliktų atvejų;

14. pabrėžia, kad šis organas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ES institucijų vidaus etikos 
komitetais, Skaidrumo registro sekretoriatu, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir 
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Europos ombudsmenu; 

15. laikosi nuomonės, kad siekiant tinkamai apibrėžti, prižiūrėti ir vykdyti ES etikos ir 
sąžiningumo taisyklių, įskaitant lobistinės veiklos ir skaidrumo taisykles, įgyvendinimą 
ES institucijose ir agentūrose, specialiam nepriklausomam ES etikos organui turėtų būti 
suteikti atitinkami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, atidžiai apgalvota jo sudėtis, kad 
būtų išvengta politinių ir kitų interesų, ir suteikti platūs įgaliojimai, suteikiant 
prevencines, stebėsenos, tyrimo ir sankcijų taikymo kompetencijas, galias, užduotis ir 
pareigas, įskaitant:

– aktyviai stebėti etikos taisyklių pažeidimus ES institucijose ir agentūrose ir taikyti 
sankcijas už juos;

– užtikrinti griežtų taisyklių dėl laikotarpių prieš prasidedant darbiniams santykiams ir 
jiems pasibaigus, „sukamųjų durų“ reiškinio ir interesų konfliktų taikymą visiems ES 
institucijų ir agentūrų darbuotojams, Europos Parlamento nariams ir Europos 
Komisijos nariams, be kita ko prižiūrėti veiklos pertraukos laikotarpius ir peržiūrėti 
leidimą vykdyti pokyčius profesinėje srityje, jeigu nustatoma, kad dėl konkretaus 
nagrinėjamo pokyčio profesinėje srityje kyla interesų konfliktas, ir priimti 
privalomas rekomendacijas šiais klausimais;

– atlikti techninę ir nešališką ES politikų antraeilių pozicijų ir finansinių interesų 
deklaracijų peržiūrą, be kita ko tikrinant, kad būtų laikomasi taikomų lobistinės 
veiklos draudimų ir kontrolės sąlygų;

– aktyviai dalyvauti sprendžiant į sąrašą įtrauktų subjektų, įskaitant informatorius, 
skundus;

– priimti administracines sankcijas, dėl kurių galima pateikti apeliacinį skundą arba 
prašyti atlikti teisminę peržiūrą, neprieštaraujant sutartims;

– prižiūrėti, kad Komisijos sprendimų priėmimo procesas, įskaitant Komisijos ekspertų 
grupių ir panašių subjektų kūrimą ir veiklą, būtų vykdomas tinkamai ir 
nepriklausomai;

– pateikus prašymą, teikti konsultacijas ir leisti metines savo veiklos ataskaitas, 
įskaitant rekomendacijas savo iniciatyva dėl to, kaip toliau tobulinti ES etikos 
sistemą;

– stebėti ES darbuotojams taikomas sąlygas ir su lobistine veikla susijusius draudimus;

– prižiūrėti Europos lygmens etikos registrą internete, taip suteikiant prieigą prie 
pagrindinių skaidrumo dokumentų;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad nepriklausomas ES etikos organas negalės savarankiškai 
spręsti ES institucijose ir agentūrose susidariusių interesų konfliktų situacijų; mano, kad 
ES etikos ir sąžiningumo taisyklių peržiūra turėtų apimti tokias priemones kaip 
aukščiausiųjų pareigūnų veiklos pertraukos laikotarpių pratęsimą, proporcingai 
atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį, kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi vienodo 
požiūrio principo, kaip numatyta pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 15 
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straipsnį, sugriežtinant Direktyvą 2014/24/EB dėl viešųjų pirkimų2, privalomą akcijų 
perleidimą institucijai, kuriai priklauso naujai paskirtas pareigūnas, pavaldžiose arba 
reikalų su šia institucija turinčiose įmonėse, privalomą nušalinimą, kai sprendžiami 
klausimai, susiję su buvusiu privačiojo sektoriaus darbdaviu, arba draudimus Komisijos 
nariams ir aukščiausiesiems ES institucijų bei agentūrų pareigūnams, jiems einant 
pareigas, turėti individualių akcijų; pakartoja, raginimą Komisijai apsvarstyti galimybę 
pasiūlyti peržiūrėti susijusią teisinę sistemą;

17. pripažįsta, kad būtina atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį pasirūpinti subtilia 
pusiausvyra tarp interesų konfliktų reglamentavimo, numatant griežtas priemones, 
kurios sušvelnintų asmens teisės į ekonominę laisvę apribojimus, kaip antai kandidatų į 
darbo vietą informavimas apie interesų konfliktų prevencijos tvarką ir bet kokius 
būsimus su darbu susijusius apribojimus, apsaugant nekliudomą parlamentinių ir kitų 
institucinių pareigų vykdymą ir dinamiką darbo rinkoje užtikrinant judumą tarp viešojo 
ir privačiojo bei ne pelno sektorių;

18. mano, kad aukščiausiesiems pareigūnams, išeinantiems iš darbo agentūroje ar 
institucijoje, remiantis objektyvia procedūra ir aiškiais kriterijais taikomi ilgesni veiklos 
pertraukos laikotarpiai yra pagrįstos teisinės priemonės viešajam interesui ir viešųjų 
institucijų sąžiningumui apsaugoti;  mano, kad nustačius bet kokį pokyčių profesinėje 
srityje draudimą, prireikus, veiklos pertraukos laikotarpiu gali tekti skirti laikiną išmoką 
iki pradedama dirbti naujame darbe.

2 OL L 94, 2014 3 28, p. 65.
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