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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina par 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par ekonomiskās un monetārās 
savienības institūcijām un struktūrām: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc 
nodarbinātības publiskajā sektorā1, it īpaši par tās atbalstu Komisijas priekšsēdētājas 
priekšlikumam izveidot neatkarīgu ES ētikas struktūru, kas būtu kopīga visām ES 
iestādēm un kas pieņemtu lēmumus attiecībā uz interešu konfliktiem;

2. uzsver, ka interešu konflikta pēc nodarbinātības publiskajā sektorā un “virpuļdurvju 
efekta” interešu konflikta situācijas atkārtoti rada bažas un ka tā ir problēma, kas ir 
kopīga ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām; uzskata, ka interešu konflikta 
situācijas kavē augstu ētikas standartu īstenošanu ES iestādēs un aģentūrās, tādējādi 
apdraudot to integritāti un graujot iedzīvotāju uzticēšanos tām;

3. norāda, ka finanšu regulatīvajai politikai raksturīgā sarežģītība, informācijas asimetrija 
starp finanšu tirgus dalībniekiem un valsts amatpersonām, kā arī saskaņotas noteikumu 
sistēmas trūkums attiecībā uz interešu konfliktiem ES iestādēs un aģentūrās padara 
uzraudzības iestādes un regulatorus īpaši neaizsargātus pret finanšu nozares regulatīvo 
uzurpāciju;

4. pauž satraukumu par Eiropas Banku iestādes (EBI) bijušā izpilddirektora iecelšanu par 
finanšu lobiju organizācijas izpilddirektoru, jo Eiropas Ombuds pēc izmeklēšanas 
secināja, ka EBI nevajadzēja atļaut darba vietas maiņu un ka nebija ieviesti pietiekami 
iekšējie aizsardzības pasākumi, lai nekavējoties aizsargātu konfidenciālu informāciju, 
tiklīdz kļuvis skaidrs par plānoto pāreju; norāda, ka šāda amata ieņemšana pēc 
nodarbinātības publiskajā sektorā bez uzteikuma perioda ir pretrunā ES Civildienesta 
noteikumiem un apdraud ne tikai EBI, bet visu Savienības iestāžu reputāciju un 
neatkarību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē EBI pēc Ombuda ieteikuma ieviestos 
pasākumus;

5. turklāt ar bažām pauž nožēlu, ka Komisijas publiskā iepirkuma procedūrā netikas ņemti 
vērā pasākumi, kā arī netika veikti preventīvi un izpildes pasākumi, lai izvairītos no 
interešu konflikta;

6. norāda, ka ir atklājies pārāk daudz nepilnību pašreizējo noteikumu piemērošanā 
attiecībā uz komisāriem, Eiropas Parlamenta deputātiem un ES ierēdņiem; atgādina — 
saskaņā ar organizācijas "Transparency International EU" ziņojumu 2017. gada sākumā 
vairāk nekā 50 % bijušo komisāru un vairāk nekā 30 % bijušo Eiropas Parlamenta 
deputātu, kuri bija pārtraukuši darbību politikā, strādāja organizācijās, kas reģistrētas ES 
Pārredzamības reģistrā; uzsver, ka jo īpaši attiecībā uz ievēlētajiem deputātiem ir 
nepieciešama pārredzamība un pārskatatbildība par personīgajām un finanšu saistībām; 
uzsver, ka pārredzamība un integritātes jautājumi ES un dalībvalstu līmenī ir cieši 
saistīti; tādēļ atbalsta Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) 
darbu un aicina dalībvalstis īstenot tās ieteikumus, it īpaši tos, kas attiecas uz stingra 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0017.
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rīcības kodeksa izstrādi valstu politiķiem un noteikumu ieviešanu attiecībā uz rīcību pēc 
nodarbinātības publiskajā sektorā;

7. atgādina par atkārtotajiem Eiropas Ombuda un Eiropas Revīzijas palātas brīdinājumiem 
par būtiskiem trūkumiem ES iestāžu interešu konfliktu novēršanas politikā; norāda, ka 
ES ētikas noteikumi nav saskaņoti ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) pamatnostādnēm par interešu konflikta pārvaldību publiskajā 
dienestā, kurās ieteikts noteikt centralizētu struktūru, kas būtu atbildīga par interešu 
konflikta politikas un procedūru izstrādi un uzturēšanu; uzskata, ka pašreizējais 
tiesiskais regulējums attiecībā uz ētiku un integritāti ES iestādēs un aģentūrās ir ļoti 
sadrumstalots, nav piemērots mērķim un ir rūpīgi jāpārskata, lai stiprinātu neatkarību un 
izmeklēšanas pilnvaras;

8. prasa stiprināt spēkā esošo tiesisko regulējumu un izpildes sistēmu attiecībā uz interešu 
konfliktiem gan pirms, gan pēc nodarbinātības publiskajā sektorā, lai noteiktu 
atbilstošas, skaidras, saistošas un samērīgas robežas starp publisko sektoru un privāto un 
bezpeļņas sektoru un tādējādi uzlabotu plašas sabiedrības uzticēšanos ES lēmumu 
pieņemšanai; šajā sakarībā atzinīgi vērtē ESAO, Eiropas Revīzijas palātas, GRECO un 
Eiropas Ombuda paveikto darbu;

9. atzinīgi vērtē Eiropas Centrālās bankas (ECB) priekšsēdētājas Christine Lagarde 
paziņotos papildu pasākumus pārredzamības uzlabošanai, publicējot ECB Ētikas 
komitejas atzinumus par interešu konflikta lietām un ECB Valdes, Padomes un 
Uzraudzības valdes locekļu algotu darbu pēc viņu pilnvaru laika beigām; aicina Eiropas 
uzraudzības iestādes (EUI) pieņemt līdzīgu pieeju un publicēt attiecīgos dokumentus, ko 
sagatavojušas to iekšējās struktūras, kas atbild par interešu konfliktu un amatpersonu 
algotu darbu pēc pilnvaru laika beigām;

10. aicina izveidot neatkarīgu ES ētikas struktūru ar pienākumu nodrošināt ētikas 
noteikumu vienotu piemērošanu visās ES iestādēs, uzraugot interešu konfliktus, 
“virpuļdurvju efektu” un lobēšanas pārredzamību visās ES iestādēs un aģentūrās;

11. uzsver — tā kā nav mehānisma sūdzību par interešu konfliktu izskatīšanai, to dara 
Eiropas Ombuds papildus citiem saviem uzdevumiem, turklāt tā rīcībā nav pienācīgu 
līdzekļu un pilnvaru, lai panāktu pieņemto lēmumu izpildi;

12. norāda, ka jaunajai ES ētikas struktūrai jābūt neatkarīgai gan struktūras un pārvaldības, 
gan arī finansējuma ziņā; uzsver, ka ētikas struktūras organizācija un pilnvaras būtu 
jāapspriež, pienācīgi ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokli;

13. iesaka savlaicīgi izveidot ES ētikas struktūru, lai jau tuvākajā nākotnē izvairītos no 
“virpuļdurvju efekta” un jauna interešu konflikta;

14. uzsver, ka šai struktūrai būtu jāstrādā ciešā sadarbībā ar ES iestāžu iekšējām ētikas 
komitejām, Pārredzamības reģistra sekretariātu, Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai 
un Eiropas Ombudu; 

15. uzskata, ka, lai pienācīgi noteiktu, uzraudzītu un īstenotu ES ētikas un integritātes 
noteikumus ES iestādēs un aģentūrās, tostarp lobēšanas noteikumus un pārredzamību, 
izraudzītajai neatkarīgajai ES ētikas struktūrai vajadzētu būt pienācīgiem 



AD\1218058LV.docx 5/8 PE657.256v02-00

LV

cilvēkresursiem un finanšu resursiem, rūpīgi izvēlētam sastāvam, kas nodrošina tās 
neatkarību no politiskiem apsvērumiem un citām interesēm, un plašām pilnvarām, kas 
tai piešķir preventīvas, uzraudzības, izmeklēšanas un soda sankciju piemērošanas 
kompetences, pilnvaras, uzdevumus un pienākumus, tostarp:

– proaktīvi veikt uzraudzību un piemērot soda sankcijas par ētikas un integritātes 
noteikumu pārkāpumiem ES iestādēs un aģentūrās;

– visiem ES iestāžu un aģentūru darbiniekiem, Eiropas Parlamenta deputātiem un 
Eiropas komisāriem noteikt stingrus noteikumus par nodarbinātību pirms un pēc 
publiskā sektora nodarbinātības, “virpuļdurvju efekta” un interešu konflikta 
situācijām, tostarp pārraugot uzteikuma periodus un pārskatot atļaujas mainīt darbu, 
ja tā konstatē, ka konkrētā darba maiņa rada interešu konfliktu, un sniegt saistošus 
ieteikumus šajā sakarā;

– tehniski un objektīvi pārskatīt ES politiķu amatu apvienošanu un finansiālo interešu 
deklarācijas, tostarp pārbaudīt, vai tiek saglabāti noteiktie lobēšanas aizliegumi un 
kontroles nosacījumi;

– uzņemties aktīvu lomu attiecībā uz izraudzīto struktūru, tostarp trauksmes cēlēju, 
sūdzībām;

– noteikt administratīvās sankcijas, ko var pārsūdzēt un pārskatīt tiesā, neskarot 
Līgumus;

– uzraudzīt funkcionalitāti un neatkarību Komisijas lēmumu pieņemšanas procesā, 
tostarp Komisijas ekspertu grupu un līdzīgu struktūru izveidē un darbībā;

– pēc pieprasījuma sniegt konsultācijas un sagatavot gada ziņojumus par savu darbu, 
tostarp pēc savas iniciatīvas sagatavot ieteikumus par ES ētikas sistēmas turpmāko 
attīstību;

– uzraudzīt ES iestāžu darbiniekiem piemērotos lobēšanas noteikumus un aizliegumus;

– uzturēt Eiropas līmeņa tiešsaistes ētikas reģistru, šādi nodrošinot piekļuvi 
galvenajiem pārredzamības dokumentiem;

16. uzsver, ka ar neatkarīgu ES ētikas struktūru vien nepietiks, lai efektīvi risinātu interešu 
konflikta situācijas ES iestādēs un aģentūrās; uzskata, ka ES ētikas un integritātes 
noteikumu pārskatīšana varētu ietvert tādus pasākumus kā paziņošanas un uzteikuma 
termiņu pagarināšana augstākā līmeņa ierēdņiem, proporcionāli izskatot katru gadījumu 
atsevišķi, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 15. pantu, Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu 
nostiprināšana2, obligāta interešu atsavināšana uzņēmumos, kas ir tās iestādes 
pakļautībā, kurā ierēdnis ir no jauna iecelts vai kura ir nodarbojusies ar šo iestādi, 
obligāta atstādināšana gadījumos, kad tiek risināti jautājumi, kas skar bijušo darba 
devēju privātajā sektorā, vai aizliegums komisāru un ES iestāžu un aģentūru augstākā 
līmeņa amatpersonu individuālai līdzdalībai kapitālā amata pilnvaru laikā; atkārtoti 

2 OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.
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aicina Komisiju apsvērt iespēju ierosināt attiecīgā tiesiskā regulējuma pārskatīšanu;

17. atzīst nepieciešamību rast smalku līdzsvaru — katrā gadījumā atsevišķi — starp interešu 
konfliktu regulējumu, ieviešos stingrus pasākumus, kas mazina ierobežojumus 
individuālajām tiesībām uz ekonomisko brīvību, piemēram, ievietojot kandidātiem, kas 
piesakās uz amata vietu, paredzētu informāciju par interešu konflikta sistēmu un 
jebkādiem turpmākiem nodarbinātības ierobežojumiem, nodrošinot Eiropas Parlamenta 
un citu iestāžu netraucētu pienākumu veikšanu, un dinamiska darba tirgus saglabāšanu 
ar mobilitāti starp publisko sektoru un privāto un bezpeļņas sektoru;

18. uzskata, ka ilgāks uzteikuma periods augstākā līmeņa amatpersonām, kas pārtrauc darbu 
aģentūrā vai iestādē, ja tas balstās uz objektīvu procedūru ar skaidriem kritērijiem, ir 
pamatots juridisks pasākums, lai aizsargātu sabiedrības intereses un publiskā sektora 
iestāžu integritāti; uzskata, ka jebkurš profesionālās darbības maiņas aizliegums 
vajadzības gadījumā varētu prasīt pagaidu pabalsta piešķiršanu starplaikam, pirms tiek 
atrasts piemērots darbs.
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