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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele 
uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor 
funcții publice1, în special sprijinul față de propunerea Președintei Comisiei de a crea un 
organism independent de etică la nivelul UE, comun tuturor instituțiilor UE, pentru a 
lua decizii privind conflictele de interese;

2. subliniază că situațiile ulterioare ocupării unei funcții publice și conflictele de interese 
de tip „ușă turnantă” sunt preocupări recurente și o problemă comună pentru instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile de pe teritoriul UE; consideră că conflictele de interese pun 
în pericol aplicarea standardelor etice înalte în instituțiile și agențiile UE, 
compromițându-le astfel integritatea și afectând încrederea cetățenilor în acestea;

3. subliniază că complexitatea inerentă politicilor de reglementare financiară, asimetriile în 
materie de informare dintre actorii de pe piața financiară și funcționarii publici, precum 
și absența unui cadru normativ armonizat privind conflictele de interese în instituțiile și 
agențiile UE reprezintă motivul pentru care autoritățile de supraveghere și de 
reglementare sunt deosebit de vulnerabile față de deturnarea dispozițiilor legale de către 
sectorul financiar;

4. evidențiază cu îngrijorare numirea fostului director executiv al Autorității Bancare 
Europene (ABE) în funcția de director general al unei organizații de lobby financiar, dat 
fiind că, în urma unei anchete, Ombudsmanul European a descoperit că ABE nu ar fi 
trebuit să autorizeze această schimbare a locului de muncă și că s-au aplicat măsuri 
interne insuficiente pentru a proteja imediat informațiile confidențiale, de îndată ce a 
devenit clar că schimbarea va avea loc; observă că angajarea după ocuparea unei funcții 
publice, fără respectarea unei perioade de incompatibilitate, contravine Statutului 
funcționarilor Uniunii Europene și constituie nu numai un risc pentru reputația și 
independența ABE, ci și pentru toate instituțiile Uniunii; salută, în acest context, 
măsurile aplicate de ABE în urma recomandărilor Ombudsmanului;

5. regretă așadar cu îngrijorare faptul că nu s-au luat în considerare și nu s-au prevenit 
conflictele de interese, precum și că nu s-au aplicat măsuri care să le împiedice în cadrul 
procedurilor de licitație publică a Comisiei;

6. constată că aplicarea normelor existente pentru comisarii UE, deputații în Parlamentul 
European și funcționarii UE prezintă prea multe deficiențe; reamintește că, potrivit unui 
raport elaborat de Transparency International UE, la începutul anului 2017, peste 50 % 
dintre foștii comisari și 30 % dintre foștii deputați în Parlamentul European care s-au 
retras din politică lucrau pentru organizații înregistrate în Registrul de transparență al 
UE; subliniază că mai ales în cazul deputaților aleși sunt necesare transparența și 
responsabilitatea în ceea ce privește angajamentele personale și financiare; subliniază că 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0017).
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aspectele legate de transparență și integritate la nivelul UE și la nivel național sunt 
strâns legate între ele; sprijină, prin urmare, activitatea Grupului de state împotriva 
corupției (GRECO) al Consiliului Europei și invită statele membre să pună în aplicare 
recomandările acestuia, în special cele privind crearea unui cod de conduită strict pentru 
politicienii naționali și introducerea de norme privind situațiile ulterioare ocupării unei 
funcții publice;

7. reamintește avertismentele repetate ale Ombudsmanului European și ale Curții de 
Conturi Europene cu privire la deficiențe grave în politicile de prevenire a conflictelor 
de interese în instituțiile UE; subliniază lipsa de aliniere a normelor de etică ale UE la 
orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru 
gestionarea conflictelor de interese din serviciul public, care recomandă identificarea 
unei funcții centrale responsabile cu elaborarea și aplicarea politicilor și procedurilor 
privind conflictele de interese; consideră că actualul cadru juridic pentru etică și 
integritate în instituțiile și agențiile UE este extrem de fragmentat, nu este adecvat 
scopului și necesită o revizuire aprofundată în vederea întăririi independenței și a 
competențelor de investigare;

8. solicită consolidarea cadrului de reglementare și de aplicare existent pentru conflictele 
de interese atât premergătoare, cât și ulterioare ocupării unei funcții publice, pentru a 
stabili limite adecvate, clare, obligatorii și proporționale între sectorul public și 
sectoarele privat și nonprofit, și pentru a îmbunătăți astfel credibilitatea procesului de 
decizie al UE în ochii publicului larg; salută, în acest sens, activitatea desfășurată de 
OCDE, de Curtea de Conturi Europeană, de GRECO și de Ombudsmanul European;

9. salută măsurile suplimentare în materie de transparență anunțate de președinta Băncii 
Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, privind publicarea avizelor Comitetului 
de etică al BCE pentru cazurile de conflict de interese și pentru ocuparea unui loc de 
muncă remunerat de către membrii Comitetului executiv al BCE, Consiliului 
guvernatorilor și Consiliului de supraveghere după încheierea mandatului lor; solicită 
autorităților europene de supraveghere (AES) să adopte o abordare similară și să publice 
documentele relevante elaborate de organismele lor interne responsabile de conflictele 
de interese și de ocuparea unui loc de muncă remunerat după încheierea mandatului;

10. solicită crearea unui organism de etică independent al UE, cu responsabilitatea de a 
asigura aplicarea uniformă a normelor de etică în toate instituțiile UE, prin 
supravegherea conflictelor de interese, a practicii „ușilor turnante” și a transparenței 
grupurilor de interese pentru toate instituțiile și agențiile UE;

11. subliniază că Ombudsmanul European se ocupă de plângerile privind conflictele de 
interese în absența unui mecanism dedicat acestei sarcini, în plus față de celelalte 
misiuni ale sale și fără a dispune de mijloace și competențe adecvate pentru a-și aplica 
deciziile;

12. subliniază că noul organism de etică al UE ar trebui să fie independent în ceea ce 
privește structura, guvernanța și bugetul; subliniază că discuțiile despre componența și 
mandatul exacte ale organismului de etică ar trebui să țină seama în mod corespunzător 
de opinia organizațiilor societății civile;

13. recomandă ca organismul de etică al UE să fie înființat în timp util, astfel încât să se 
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evite existența cazurilor de „uși turnante” și a conflictelor de interese în viitorul 
apropiat;

14. subliniază că acest organism ar trebui să coopereze strâns cu comitetele interne de etică 
ale instituțiilor UE, cu secretariatul Registrului de transparență, cu Oficiul European de 
Luptă Antifraudă și cu Ombudsmanul European; 

15. consideră că pentru a realiza în mod adecvat definirea, supravegherea și asigurarea 
respectării normelor UE în materie de etică și integritate în cadrul instituțiilor și 
agențiilor UE, inclusiv a normelor privind lobby-ul și transparența, organismul de etică 
independent desemnat al UE ar trebui să dispună de resurse umane și financiare 
adecvate, ar trebui să fie format din membri atent selecționați, care să îi asigure 
independența față de considerente politice și de alte interese, precum și să aibă un 
mandat amplu care îi conferă competențe, puteri, sarcini și obligații de prevenire, 
monitorizare, investigare și sancționare, printre care:

– să monitorizeze activ și să sancționeze încălcările normelor de etică și integritate în 
instituțiile și agențiile UE;

– să aplice norme stricte privind ocuparea unui loc de muncă înainte și după 
exercitarea unei funcții publice, situațiile de tip „uși turnante” și conflictul de interese 
pentru toți membrii personalului instituțiilor și agențiilor UE, deputații în 
Parlamentul European și comisarii europeni, inclusiv să supervizeze perioadele de 
incompatibilitate și să revizuiască autorizațiile de schimbare a locului de muncă dacă 
se constată că respectiva schimbare constituie un conflict de interese și să formuleze 
recomandări obligatorii în acest sens;

– să asigure reexaminarea tehnică și imparțială a pozițiilor secundare deținute de 
politicienii UE și a declarațiilor de interese financiare, inclusiv să verifice dacă sunt 
respectate interdicțiile de exercitare a activității de lobby impuse și condițiile de 
control;

– să aibă un rol activ în ceea ce privește plângerile depuse de entitățile desemnate, 
inclusiv de avertizorii de integritate;

– să impună sancțiuni administrative care să poată fi supuse unor căi de atac și unui 
control jurisdicțional, fără a aduce atingere tratatelor;

– să supravegheze buna funcționare și independența procesului decizional al Comisiei, 
inclusiv crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei și a altor entități 
similare;

– să ofere consiliere la cerere și să elaboreze rapoarte anuale despre activitatea sa, 
inclusiv recomandări din proprie inițiativă cu privire la modul de a dezvolta în 
continuare regimul de etică al UE;

– să monitorizeze condițiile și interdicțiile activității de lobby impuse personalului UE;

– să țină un registru de etică online la nivel european, oferind astfel acces la documente 
esențiale în materie de transparență;
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16. subliniază că un organism independent de etică al UE nu va fi suficient singur pentru a 
aborda eficient situațiile de conflict de interese în instituțiile UE; consideră că revizuirea 
normelor UE în materie de etică și integritate ar putea include măsuri precum 
prelungirea perioadei de notificare și de incompatibilitate a înalților funcționari în mod 
proporțional, de la caz la caz, garantând totodată egalitatea de tratament în conformitate 
cu articolul 15 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, consolidarea 
Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice2, cesionarea obligatorie a intereselor 
în cadrul întreprinderilor care sunt supuse autorității instituției căreia îi aparține un 
funcționar nou-desemnat sau care au relații cu instituția respectivă, recuzarea obligatorie 
atunci când este vorba de chestiuni care afectează un fost angajator din sectorul privat și 
interdicția ca comisari sau înalți funcționari ai instituțiilor UE să dețină în mod 
individual acțiuni cât timp sunt în funcție; își reiterează invitația adresată Comisiei de a 
lua în considerare propunerea unei revizuiri a cadrului juridic relevant;

17. recunoaște necesitatea de a găsi, de la caz la caz, un echilibru delicat între reglementarea 
conflictelor de interese, introducerea unor măsuri puternice care să atenueze limitările 
impuse dreptului individual la libertatea economică, cum ar fi informarea candidaților la 
un post despre regimul conflictului de interese și orice restricții viitoare privind 
angajarea, asigurarea exercitării nerestricționate a sarcinilor parlamentare și a altor 
sarcini instituționale și menținerea unei piețe a muncii dinamice, care să permită 
mobilitatea între sectorul public și sectoarele privat și nonprofit;

18. este de părere că, dacă se bazează pe o procedură obiectivă cu criterii clare, prelungirea 
perioadelor de „incompatibilitate” pentru înalții funcționari care părăsesc o agenție sau 
o instituție sunt măsuri juridice justificate pentru a proteja interesul public și integritatea 
organismelor publice; consideră că orice interdicție a schimbării locului de muncă ar 
putea impune, dacă este cazul, acordarea unei indemnizații temporare pentru a acoperi 
perioada de întrerupere până la găsirea unui loc de muncă adecvat.

2 JO L 94, 28.3.2014, p. 65.
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