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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwijst naar zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen van de 
economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid 
voorkomen1, met name zijn steun voor het voorstel van de voorzitter van de Commissie 
om een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU op te richten voor alle instellingen van 
de EU, dat beslissingen zal nemen in verband met belangenconflicten;

2. benadrukt dat conflicten na uitdiensttreding bij de overheid en belangenconflicten van 
het “revolving door”-type een steeds terugkerende bron van zorg zijn en een probleem 
vormen waar alle instellingen, organen, bureaus en agentschappen in de hele EU mee 
kampen; is van oordeel dat een situatie van belangenconflicten de inachtneming van 
hoge ethische normen in de instellingen en organen van de EU in gevaar brengt, 
waarmee hun integriteit wordt aangetast en het vertrouwen dat de burger in ze heeft, 
wordt geschaad;

3. geeft aan dat de inherente complexiteit van de financiële regelgeving, de informatie-
asymmetrieën tussen spelers op de financiële markten en overheidsdienaren, en het 
ontbreken van een geharmoniseerd kader van regels inzake belangenconflicten binnen 
de instellingen en organen van de EU toezichthoudende en regelgevende instanties 
bijzonder gevoelig kunnen maken voor “regulatory capture” door de financiële sector;

4. maakt zich in het bijzonder zorgen over de benoeming van de voormalig uitvoerend 
directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA) tot “chief executive officer” van een 
financiële lobbyorganisatie, in de wetenschap dat de Europees Ombudsman na een 
onderzoek tot de conclusie kwam dat de EBA deze overstap niet goed had mogen 
keuren en dat er voor onvoldoende interne waarborgen was gezorgd om vertrouwelijke 
informatie onmiddellijk te beschermen zodra duidelijk werd dat de overstap er zat aan te 
komen; merkt op dat deze indiensttreding na uitdiensttreding bij de overheid zonder 
afkoelperiode op een schending van het statuut van de ambtenaren van de EU neerkomt 
en niet alleen een risico vormt voor de reputatie en de onafhankelijkheid van de EBA, 
maar ook van alle andere instellingen van de Unie; verwelkomt in dit verband de 
maatregelen die de EBA heeft genomen naar aanleiding van de aanbevelingen van de 
Ombudsman;

5. betreurt het verder en maakt zich er zorgen over dat de procedure voor openbare 
aanbestedingen van de Commissie onvoldoende maatregelen voor beoordeling, en voor 
preventie en handhaving omvat met het doel om belangenconflicten te vermijden;

6. merkt op dat er bij de toepassing van de bestaande regels op commissarissen, leden van 
het Europees Parlement en EU-ambtenaren te veel gebreken aan het licht zijn gekomen; 
herinnert eraan dat volgens een verslag van Transparancy International EU begin 2017 
meer dan 50 % van de voormalige commissarissen en 30 % van de voormalige leden 
van het Europees Parlement die uit de politiek waren gestapt, werkzaam waren voor 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0017).
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organisaties die in het transparantieregister van de EU vermeld staan; beklemtoont, met 
name voor gekozen leden, de noodzaak van transparantie en verantwoordingsplicht met 
betrekking tot persoonlijke en financiële belangen; beklemtoont dat transparantie- en 
integriteitsproblemen op EU- en nationaal niveau nauw met elkaar verbonden zijn; 
steunt daarom het werk van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) van de 
Raad van Europa, en verzoekt de lidstaten de aanbevelingen ervan op te volgen, met 
name wat betreft de opstelling van een strenge gedragscode voor nationale politici en de 
invoering van regels voor het bekleden van functies na uitdiensttreding bij de overheid;

7. herinnert aan de herhaalde waarschuwingen van de Europees Ombudsman en de 
Europese Rekenkamer naar aanleiding van grote tekortkomingen bij het beleid van de 
EU-instellingen ter voorkoming van belangenconflicten; wijst erop dat de ethische 
regels van de EU onvoldoende afgestemd zijn op de “Guidelines for Managing Conflict 
of Interest in the Public Service” van de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO), die de aanbeveling bevatten om een centrale dienst in het 
leven te roepen die belast is met het ontwikkelen en handhaven van beleid en 
procedures inzake belangenconflicten; vindt dat het bestaande wettelijk kader voor 
ethiek en integriteit in de instellingen en organen van de EU in hoge mate 
gefragmenteerd en niet “fit for purpose” is, en grondig moet worden herzien, teneinde 
de onafhankelijkheid en de onderzoeksbevoegdheden te versterken;

8. dringt aan op aanscherping van het bestaande regelgevings- en handhavingskader voor 
belangengeschillen zowel vóór als na uitdiensttreding bij de overheid, teneinde 
passende, duidelijke, bindende en evenredige grenzen aan te brengen tussen de publieke 
sector enerzijds en de particuliere en “non-profit”-sectoren anderzijds, en daarmee de 
geloofwaardigheid van het EU-besluitvormingsproces in de ogen van het brede publiek 
te vergroten; verwelkomt in dit verband het werk van de OESO, de Europese 
Rekenkamer, GRECO en de Europees Ombudsman;

9. is ingenomen met de aanvullende transparantiemaatregelen die zijn aangekondigd door 
de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, met betrekking 
tot de publicatie van de adviezen van het Ethisch Comité van de ECB voor gevallen van 
belangenverstrengeling en bezoldigde functies die de leden van de directie, de Raad van 
Bestuur en de raad van toezicht van de ECB na hun mandaat bekleden; verzoekt de 
Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) een soortgelijke aanpak te kiezen en de 
relevante documenten te publiceren die opgesteld zijn door hun interne organen die 
verantwoordelijk zijn voor belangenverstrengeling en het bekleden van bezoldigde 
functies na uitdiensttreding;

10. pleit voor de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU dat tot taak 
heeft de uniforme toepassing van ethische regels in alle EU-instellingen te waarborgen 
door het uitoefenen van toezicht op belangenconflicten, “revolving doors” en 
lobbytransparantie voor alle instellingen en organen van de EU;

11. benadrukt dat de Europees Ombudsman klachten in verband met belangenconflicten 
heeft behandeld zonder te beschikken over een specifiek mechanisme voor deze taak, 
naast haar andere taken, en zonder te beschikken over adequate middelen en 
bevoegdheden om haar beslissingen af te dwingen;
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12. wijst erop dat het nieuwe ethisch orgaan van de EU onafhankelijk moet zijn in termen 
van structuur, bestuur en begroting; benadrukt dat bij de gesprekken over de exacte 
samenstelling en het mandaat van het ethisch orgaan naar behoren rekening moet 
worden gehouden met de standpunten van maatschappelijke organisaties;

13. pleit ervoor dat het ethisch orgaan van de EU tijdig wordt opgericht, om herhaling van 
“revolving door”-gevallen en belangenconflicten in de nabije toekomst te voorkomen;

14. benadrukt dat dit orgaan nauw moet samenwerken met de interne ethische commissies 
van de EU-instellingen, het secretariaat van het transparantieregister, het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding en de Europees Ombudsman; 

15. is van oordeel dat het op te richten onafhankelijk ethisch orgaan van de EU, teneinde 
zich naar behoren van zijn taken van het definiëren, controleren en handhaven van de 
EU-regels inzake ethiek en integriteit binnen de instellingen en organen van de EU, met 
inbegrip van de regels inzake lobbying en transparantie, te kunnen kwijten, over 
voldoende personele en financiële middelen moet beschikken, zorgvuldig samengesteld 
moet zijn, met waarborgen betreffende onafhankelijkheid van politieke inmenging en 
andere belangen, en een breed mandaat moet hebben, met verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, taken en plichten op de gebieden preventie, monitoring, onderzoek en 
sancties, waaronder:

– het proactief monitoren en bestraffen van inbreuken op de regels inzake ethiek en 
integriteit binnen de instellingen en organen van de EU;

– het handhaven van strenge regels inzake belangen vóór en ná uitdiensttreding bij de 
overheid, “revolving door”-situaties en situaties van belangenconflicten voor alle 
personeelsleden van de instellingen en organen van de EU, de leden van het 
Europees Parlement en Europees commissarissen, inclusief het uitoefenen van 
toezicht op afkoelperiodes en het herzien van goedkeuringen om over te stappen 
indien het van oordeel is dat bij een specifieke overstap sprake is van een 
belangenconflict, en het formuleren van bindende aanbevelingen hieromtrent;

– het technisch en onpartijdig toetsen van nevenfuncties van EU-politici en 
belangenverklaringen, inclusief verifiëren of opgelegde lobbyingverboden en 
controlevoorwaarden worden gerespecteerd;

– het vervullen van een actieve rol bij klachten van aangewezen entiteiten, met 
inbegrip van klokkenluiders;

– het opleggen van administratieve sancties, met de mogelijkheid van beroep en 
rechterlijke toetsing, zonder aantasting van de Verdragen;

– het uitoefenen van toezicht op de goede werking en onafhankelijkheid van het 
besluitvormingsproces van de Commissie, waaronder de oprichting en de werking 
van deskundigengroepen en vergelijkbare entiteiten van de Commissie;

– het geven van advies op verzoek en het publiceren van jaarverslagen over zijn werk, 
inclusief het op eigen initiatief doen van aanbevelingen over hoe het ethisch stelsel 
van de EU verder moet worden ontwikkeld;
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– het monitoren van aan het personeel van de EU opgelegde voorwaarden en 
lobbyingverboden;

– het online bijhouden van een ethische gegevensbank op Europees niveau, waarmee 
toegang wordt geboden tot belangrijke transparantiedocumenten;

16. benadrukt dat een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU alléén niet zal volstaan om 
belangenconflicten binnen de instellingen en organen van de EU doeltreffend aan te 
pakken; is van oordeel dat bij de toetsing van de EU-regels inzake ethiek en integriteit 
ook gekeken moet worden naar maatregelen zoals langere kennisgevings- en 
afkoelperiodes voor hoge ambtenaren op evenredige en gevalsgewijze basis, met 
waarborgen aangaande gelijke behandeling in overeenstemming met artikel 15 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de versterking van Richtlijn 
2014/24/EU inzake overheidsopdrachten2, het verplicht afstoten van belangen in 
ondernemingen die onderworpen zijn aan de autoriteit van de instelling waar de recent 
benoemde ambtenaar toe behoort of die met die instelling betrekkingen onderhouden, 
verplichte wraking bij de behandeling van zaken die een voormalige werkgever uit de 
particuliere sector betreffen, of een verbod op het houden van aandelen voor 
commissarissen en hoge ambtenaren van de instellingen en organen van de EU 
gedurende hun dienstverband; herhaalt zijn oproep aan de Commissie na te denken over 
een voorstel voor herziening van het desbetreffende wettelijk kader;

17. realiseert zich dat per geval een juist evenwicht tot stand moet worden gebracht tussen 
het vaststellen van regelgeving voor belangenconflicten, het vaststellen van strenge 
maatregelen die voorkomen dat het recht van het individu op economische vrijheid 
wordt ingeperkt, zoals sollicitanten op de hoogte brengen van het systeem voor 
belangenconflicten en beperkingen met betrekking tot toekomstige tewerkstellingen, het 
waarborgen dat de parlementaire en andere institutionele taken ongehinderd kunnen 
worden uitgeoefend, en het handhaven van een dynamische arbeidsmarkt met mobiliteit 
tussen de publieke sector enerzijds en de particuliere en de “non-profit”-sectoren 
anderzijds;

18. is van oordeel dat langere afkoelperiodes voor hoge ambtenaren die een instelling of 
orgaan verlaten, mits ze stoelen op een objectieve procedure met heldere criteria, een 
gerechtvaardigde wettelijke maatregel zijn om het openbaar belang en de integriteit van 
openbare lichamen te beschermen; is van oordeel dat een verbod om een professionele 
overstap te maken in voorkomend geval een tijdelijke vergoeding rechtvaardigt ter 
overbrugging van de periode totdat een passende baan wordt gevonden.

2 PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65.
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