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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie instytucji i organów 
unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z 
zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych1, a w szczególności wyrażone 
w niej poparcie dla propozycji przewodniczącej Komisji dotyczącej utworzenia 
niezależnego unijnego organu ds. etyki, wspólnego dla wszystkich instytucji UE, który 
podejmowałby decyzje związane z konfliktami interesów;

2. podkreśla, że zatrudnianie byłych urzędników instytucji publicznych oraz sytuacje 
konfliktu interesów spowodowane efektem „drzwi obrotowych” stanowią powracający 
powód do niepokoju i problem wspólny dla instytucji, organów, urzędów i agencji w 
całej UE; podkreśla, że konflikty interesów utrudniają egzekwowanie wysokich norm 
etycznych w instytucjach i agencjach UE, a tym samym zagrożą ich wiarygodności i 
osłabiają zaufanie obywateli do nich;

3. zwraca uwagę, że nieodłączna złożoność polityki w zakresie regulacji finansowych, 
asymetria informacyjna między uczestnikami rynku finansowego a urzędnikami 
publicznymi oraz brak zharmonizowanych ram przepisów dotyczących konfliktów 
interesów w instytucjach i agencjach UE sprawiają, że organy nadzorcze i regulacyjne 
są szczególnie podatne na tzw. „przechwycenie regulacji” przez sektor finansowy;

4. z niepokojem zwraca uwagę na mianowanie byłego dyrektora wykonawczego 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na stanowisko dyrektora 
generalnego organizacji lobby finansowego, w przypadku którego w wyniku 
dochodzenia Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że EUNB nie 
powinien był zezwolić na zmianę stanowiska oraz że wprowadzono niewystarczające 
wewnętrzne zabezpieczenia w celu natychmiastowej ochrony informacji poufnych, gdy 
planowane przeniesienie stało się jasne; zwraca uwagę, że takie zatrudnianie byłych 
urzędników instytucji publicznych bez zastosowania okresu karencji jest sprzeczne z 
regulaminem pracowniczym UE i powoduje ryzyko utraty reputacji i niezależności nie 
tylko dla EUNB, ale dla wszystkich instytucji unijnych; w związku z powyższym z 
zadowoleniem przyjmuje środki wdrożone przez EUNB zgodnie z zaleceniami 
Rzecznika Praw Obywatelskich;

5. stwierdza także z żalem i niepokojem, że w prowadzonym przez Komisję postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego zabrakło rozważań oraz środków 
zapobiegawczych i środków egzekwowania mających na celu uniknięcie konfliktów 
interesów;

6. odnotowuje, że stwierdzono zbyt wiele niedociągnięć w stosowaniu obowiązujących 
przepisów w stosunku do komisarzy UE, posłów do Parlamentu Europejskiego i 
urzędników unijnych; przypomina, że – jak wynika ze sprawozdania Transparency 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0017).
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International EU – na początku 2017 r. ponad 50 % byłych komisarzy i 30 % byłych 
posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy zakończyli działalność polityczną, 
pracowało dla organizacji zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym 
przejrzystości; podkreśla, że w szczególności w przypadku posłów wyłonionych w 
wyborach konieczne jest zachowanie przejrzystości i rozliczalności w odniesieniu do 
zobowiązań osobistych i finansowych; podkreśla, że kwestie przejrzystości i uczciwości 
na szczeblu unijnym i krajowym są ze sobą silnie powiązane; w związku z tym popiera 
prace powołanej przy Radzie Europy Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO) i 
wzywa państwa członkowskie do wdrożenia zaleceń tej grupy, w szczególności tych 
dotyczących opracowania surowego kodeksu postępowania dla krajowych polityków 
oraz wprowadzenia przepisów dotyczących zatrudniania byłych urzędników instytucji 
publicznych;

7. zwraca uwagę na powtarzające się ostrzeżenia Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące poważnych 
uchybień w polityce instytucji UE w zakresie zapobiegania konfliktom interesów; 
zwraca uwagę na brak dostosowania zasad etycznych UE do wytycznych Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczących zarządzania konfliktami 
interesów w służbie publicznej, w których zaleca się określenie centralnej funkcji 
odpowiedzialnej za opracowywanie i aktualizację strategii i procedur dotyczących 
konfliktu interesów; uważa, że obecne ramy prawne dotyczące etyki i uczciwości w 
instytucjach i agencjach UE są bardzo fragmentaryczne, nie są adekwatne do 
zakładanych celów i wymagają gruntownego przeglądu w dążeniu do wzmocnienia 
niezależności i uprawnień dochodzeniowych;

8. wzywa do wzmocnienia istniejących ram regulacyjnych i wykonawczych w odniesieniu 
do konfliktów interesów, zarówno w związku z zatrudnianiem w instytucjach 
publicznych osób pracujących wcześniej w sektorze prywatnym, jak i zatrudnianiem 
byłych urzędników instytucji publicznych, w dążeniu do ustanowienia odpowiednich, 
jasnych, wiążących i proporcjonalnych granic między sektorem publicznym a sektorem 
prywatnym i sektorem trzecim, a tym samym do poprawy wiarygodności procesu 
decyzyjnego w UE w oczach ogółu społeczeństwa; w związku z powyższym przyjmuje 
z zadowoleniem prace OECD, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, GRECO i 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

9. z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe środki w zakresie przejrzystości ogłoszone przez 
prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde w odniesieniu do 
opublikowanych opinii Komitetu ds. Etyki EBC dotyczących przypadków konfliktu 
interesów oraz zatrudniania byłych członków Zarządu, Rady Prezesów i Rady ds. 
Nadzoru EBC do pracy zarobkowej; wzywa europejskie urzędy nadzoru (ESA) do 
przyjęcia podobnego podejścia i opublikowania stosownych dokumentów 
przygotowanych przez ich wewnętrzne organy odpowiedzialne za kwestie związane z 
konfliktem interesów oraz zatrudnianiem osób, które zakończyły sprawowanie 
mandatu, do pracy zarobkowej;

10. wzywa do ustanowienia niezależnego unijnego organu ds. etyki uprawnionego do 
zapewnienia spójnego stosowania zasad etyki we wszystkich instytucjach UE poprzez 
sprawowanie nadzoru nad konfliktami interesów, efektem „drzwi obrotowych” i 
przejrzystością lobbingu we wszystkich instytucjach i agencjach UE;
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11. podkreśla, że wobec braku specjalnego mechanizmu służącego rozpatrywaniu skarg 
związanych z konfliktami interesów rozpatrywaniem takich skarg zajmował się 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, który jednocześnie realizował także inne 
zadania, a przy tym nie dysponował odpowiednimi środkami i uprawnieniami, aby 
egzekwować swoje decyzje;

12. zwraca uwagę, że nowy unijny organ ds. etyki powinien być niezależny pod względem 
struktury, zarządzania i budżetu; podkreśla, że w dyskusjach na temat dokładnego 
składu i mandatu organu ds. etyki należy odpowiednio uwzględnić opinie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

13. zaleca, aby unijny organ ds. etyki został ustanowiony terminowo, aby uniknąć 
ponownych przypadków „drzwi obrotowych” i konfliktów interesów już w najbliższej 
przyszłości;

14. podkreśla, że organ ten powinien działać w ścisłej współpracy z wewnętrznymi 
komitetami ds. etyki w instytucjach UE, z sekretariatem rejestru służącego 
przejrzystości, z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i z 
Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich; 

15. uważa, że w celu odpowiedniego zdefiniowania, nadzorowania i egzekwowania 
unijnych zasad etyki i uczciwości w instytucjach i agencjach UE, w tym zasad lobbingu 
i przejrzystości, wyznaczony niezależny organ UE ds. etyki powinien dysponować 
odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi, starannie wybranym składem 
zapewniającym jego niezależność od względów politycznych i innych interesów, a 
także obszernym mandatem wyposażającym go w kompetencje, uprawnienia, zadania i 
obowiązki w zakresie zapobiegania, monitorowania i prowadzenia dochodzeń i karania 
obejmujące:

– aktywne monitorowanie i karanie naruszeń zasad etyki i uczciwości w instytucjach i 
agencjach UE;

– egzekwowanie rygorystycznych przepisów dotyczących zatrudnienia w instytucjach 
publicznych osób pracujących wcześniej w sektorze prywatnym oraz zatrudniania 
byłych urzędników instytucji publicznych, problemu „drzwi obrotowych” i sytuacji 
konfliktu interesów w odniesieniu do wszystkich pracowników instytucji i agencji 
UE, posłów do Parlamentu Europejskiego i komisarzy europejskich, w tym 
nadzorowanie okresów karencji i przegląd zezwoleń na zmianę miejsca pracy w 
przypadku stwierdzenia, że konkretne przeniesienie stanowi konflikt interesów, a 
także przedstawienie wiążących zaleceń w tym zakresie;

– techniczny, bezstronny przegląd dodatkowych stanowisk zajmowanych przez 
polityków UE oraz przegląd oświadczeń majątkowych, w tym sprawdzenie, czy 
nałożone zakazy lobbingu i warunki kontroli są przestrzegane;

– odgrywanie aktywnej roli w odniesieniu do skarg wnoszonych przez wyznaczone 
podmioty, w tym przez sygnalistów;

– wprowadzanie sankcji administracyjnych z zastrzeżeniem możliwości odwołania się 
i kontroli sądowej, bez naruszenia postanowień Traktatów;
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– nadzór nad odpowiednim funkcjonowaniem i niezależnością procesu podejmowania 
decyzji przez Komisję, w tym nad tworzeniem i funkcjonowaniem grup ekspertów 
Komisji i podobnych podmiotów;

– udzielanie porad na wniosek oraz przedstawianie rocznych sprawozdań dotyczących 
jego pracy, w tym zaleceń z własnej inicjatywy dotyczących sposobów dalszego 
rozwijania unijnego systemu w zakresie etyki;

– monitorowanie warunków i zakazów działalności lobbingowej nakładanych na 
pracowników UE;

– prowadzenie internetowej ewidencji dokumentów związanych z etyką na szczeblu 
europejskim, a tym samym zapewnianie dostępu do kluczowych dokumentów 
dotyczących przejrzystości;

16. podkreśla, że niezależny unijny organ ds. etyki nie wystarczy, by skutecznie 
rozwiązywać sytuacje konfliktu interesów w instytucjach i agencjach UE; uważa, że 
przegląd unijnych zasad etyki i uczciwości mógłby obejmować takie środki, jak 
przedłużenie okresów powiadamiania i karencji urzędników wyższego szczebla na 
zasadzie proporcjonalności w poszczególnych przypadkach, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równego traktowania zgodnie z art. 15 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, wzmocnienie dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych2, 
obowiązkowe zbycie udziałów w przedsiębiorstwach podlegających instytucji, w której 
pracuje nowo mianowany urzędnik, lub mających kontakty z tą instytucją, 
obowiązkowe wyłączenie danego urzędnika z rozpatrywania spraw dotyczących byłego 
pracodawcy z sektora prywatnego czy też zakaz posiadania osobistych udziałów przez 
komisarzy i wysokich rangą urzędników instytucji i agencji UE podczas sprawowania 
urzędu; ponawia swój apel do Komisji, by rozważyła przedstawienie propozycji 
przeglądu odpowiednich ram prawnych;

17. przyznaje, że w poszczególnych przypadkach należy wypracować delikatną równowagę 
między uregulowaniem konfliktów interesów, wprowadzeniem zdecydowanych 
środków łagodzących ograniczenia indywidualnego prawa do wolności gospodarczej, 
takich jak wysyłanie osobom ubiegającym się o pracę informacji o systemie konfliktu 
interesów oraz o wszelkich przyszłych ograniczeniach w zatrudnieniu, umożliwieniem 
swobodnego wykonywania obowiązków parlamentarnych i innych obowiązków 
instytucjonalnych a utrzymaniem dynamicznego rynku pracy charakteryzującego się 
mobilnością między sektorem publicznym a sektorem prywatnym i sektorem trzecim;

18. jest zdania, że dłuższe okresy karencji dla urzędników wyższego szczebla, którzy 
odchodzą z agencji lub instytucji stanowią uzasadnione środki prawne mające na celu 
ochronę interesu publicznego i integralności organów publicznych, jeżeli opierają się na 
obiektywnej procedurze i jasnych kryteriach; uważa, że każdy zakaz objęcia nowego 
stanowiska może, w stosownych przypadkach, wymagać przyznania tymczasowego 
dodatku podczas okresu przejściowego przed znalezieniem odpowiedniej pracy.

2 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.
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