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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner 
och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter 
avslutad anställning i offentlig tjänst1, och då särskilt sitt stöd för förslaget från 
kommissionens ordförande om att inrätta ett oberoende EU-organ för etiska frågor som 
är gemensamt för alla EU-institutioner och som skulle fatta beslut om intressekonflikter.

2. Europaparlamentet betonar att intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig 
tjänst och ”svängdörrssituationer” är ett återkommande problem, och ett problem som är 
gemensamt för institutioner, organ och byråer i hela EU. Parlamentet anser att 
intressekonflikter äventyrar efterlevnaden av de höga etiska normerna inom 
EU:s institutioner och byråer och därmed äventyrar deras integritet och skadar 
medborgarnas förtroende för dem.

3. Europaparlamentet påpekar att den inneboende komplexiteten i den finansiella 
regleringspolitiken, informationsasymmetrierna mellan finansmarknadens aktörer och 
offentliga tjänstemän och bristen på en harmoniserad ram med regler för 
intressekonflikter inom EU:s institutioner och byråer kan göra tillsyns- och 
regleringsorgan särskilt utsatta för ”regulatory capture” (obalans i maktförhållandena 
mellan myndigheter och operatörer) inom finanssektorn.

4. Europaparlamentet framhåller med oro utnämningen av den tidigare verkställande 
direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) till verkställande direktör för 
en finansiell lobbyorganisation, där Europeiska ombudsmannen efter en undersökning 
fann att EBA inte borde ha tillåtit övergången till en annan tjänst och att otillräckliga 
interna skyddsåtgärder hade vidtagits för att omedelbart skydda konfidentiell 
information så snart den planerade övergången till den nya tjänsten stod klar. 
Parlamentet konstaterar att denna befattning efter avslutad anställning i offentlig tjänst 
utan karensperiod strider mot EU:s tjänsteföreskrifter och inte bara utgör en risk för 
EBA:s anseende och oberoende, utan en risk för alla EU-institutioner. I detta 
sammanhang välkomnas de åtgärder som EBA genomfört till följd av 
ombudsmannens rekommendationer.

5. Europaparlamentet beklagar även oroat att kommissionens förfarande för offentlig 
upphandling inte har inbegripet åtgärder relaterade till hänsynstagande, förebyggande 
insatser och efterlevnadskontroll för att undvika intressekonflikter.

6. Europaparlamentet noterar att tillämpningen av de befintliga reglerna för 
kommissionsledamöter, ledamöter av Europaparlamentet och EU-tjänstemän har 
uppvisat alltför många brister. Parlamentet påminner om att enligt en rapport från 
Transparency International EU arbetade i början av 2017 mer än 50 % av före detta 
kommissionsledamöter och 30 % av före detta ledamöter av Europaparlamentet som 
lämnat politiken för organisationer som var registrerade i EU:s öppenhetsregister. 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0017.
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Parlamentet betonar, särskilt för valda ledamöter, behovet av transparens och 
ansvarsskyldighet när det gäller personliga och ekonomiska åtaganden. Parlamentet 
understryker att transparens- och integritetsfrågor på EU-nivå och nationell nivå är 
starkt sammankopplade. Parlamentet stöder därför arbetet inom Europarådets grupp av 
stater mot korruption (Greco), och uppmanar medlemsstaterna att genomföra dess 
rekommendationer, särskilt rekommendationerna om inrättande av en strikt 
uppförandekod för nationella politiker och införande av regler för verksamhet efter 
avslutad anställning i offentlig tjänst.

7. Europaparlamentet påminner om de upprepade varningarna från 
Europeiska ombudsmannen och Europeiska revisionsrätten om omfattande brister inom 
EU-institutionernas politik för förebyggande av intressekonflikter. Parlamentet påpekar 
att EU:s etiska regler inte har anpassats till OECD:s (Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling) riktlinjer för hantering av intressekonflikter inom den 
offentliga förvaltningen, som rekommenderar att man fastställer en central enhet med 
ansvar för utveckling och upprätthållande av politiken och metoderna för förebyggande 
av intressekonflikter. Parlamentet anser att den nuvarande rättsliga ramen för etik och 
integritet i EU:s institutioner och byråer är mycket fragmenterad, att den inte är 
ändamålsenlig och kräver en grundlig översyn i syfte att stärka en oberoende ställning 
och utredningsbefogenheter.

8. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av den befintliga reglerings- och 
genomföranderamen för intressekonflikter både före och efter avslutad anställning 
i offentlig tjänst, i syfte att fastställa lämpliga, tydliga, bindande och proportionella 
gränser mellan den offentliga sektorn och den privata respektive icke-vinstdrivande 
sektorn och därmed förbättra trovärdigheten i de beslut som fattas på EU-nivå inför den 
bredare allmänheten. Parlamentet välkomnar i detta avseende det arbete som utförts av 
OECD, Europeiska revisionsrätten, Greco och Europeiska ombudsmannen.

9. Europaparlamentet välkomnar de ytterligare transparensåtgärder som meddelats av 
Europeiska centralbankens ordförande, Christine Lagarde, när det gäller 
offentliggörande av yttranden från ECB:s etikkommitté i fall av intressekonflikter och 
förvärvsarbete efter ämbetstiden för ledamöterna i ECB:s direktion, ECB-rådet och 
tillsynsnämnden. Parlamentet uppmanar de europeiska tillsynsmyndigheterna 
(ESA-myndigheterna) att anta en liknande strategi och offentliggöra de relevanta 
dokument som utarbetats av deras interna organ med ansvar för intressekonflikter och 
förvärvsarbete efter ämbetstiden.

10. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av ett oberoende EU-organ för etiska frågor 
med ansvar för att säkerställa en enhetlig tillämpning av etiska regler i alla 
EU-institutioner, genom att utöva tillsyn över intressekonflikter, svängdörrsproblematik 
och insyn i lobbyverksamheten för EU:s alla institutioner och byråer.

11. Europaparlamentet understryker att Europeiska ombudsmannen, i avsaknad av 
en mekanism för denna uppgift, har hanterat klagomål avseende intressekonflikter 
utöver sina övriga uppdrag och utan att ha tillräckliga resurser och befogenheter för att 
verkställa sina beslut.
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12. Europaparlamentet påpekar att det nya EU-organet för etiska frågor bör vara oberoende 
när det gäller struktur, styrning och budget. Parlamentet understryker att diskussionen 
om den exakta sammansättningen av och mandatet för organet för etiska frågor bör ta 
vederbörlig hänsyn till synpunkter från det civila samhällets organisationer.

13. Europaparlamentet rekommenderar att EU-organet för etiska frågor ska inrättas snabbt 
så att återkommande fall av svängdörrsproblematik och intressekonflikter kan undvikas 
redan inom en snar framtid.

14. Europaparlamentet understryker att detta organ bör ha ett nära samarbete med interna 
etikkommittéer vid EU-institutionerna, öppenhetsregistrets sekretariat, 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska ombudsmannen. 

15. Europaparlamentet anser att för att på ett adekvat sätt fastställa, utöva tillsyn över och 
genomföra EU:s regler som rör etik och integritet inom EU:s institutioner och byråer, 
inbegripet lobbyregler och transparens, bör det utsedda oberoende EU-organet för etiska 
frågor ha lämpliga personalresurser och ekonomiska resurser, en noggrant utvald 
sammansättning som säkerställer dess oberoende i förhållande till politiska 
överväganden och andra intressen samt ett brett mandat som ger organet kompetenser, 
befogenheter, uppgifter och skyldigheter i fråga om att förebygga, övervaka, utreda och 
införa sanktioner, bland annat för att

– proaktivt övervaka och bestraffa överträdelser av regler som rör etik och integritet 
inom EU:s institutioner och byråer,

– tillämpa strikta regler för anställning före och efter offentlig tjänst, 
”svängdörrssituationer” och intressekonflikter för all personal vid 
EU:s institutioner och byråer, ledamöter av Europaparlamentet och 
kommissionsledamöter, inbegripet att övervaka karensperioder och se över 
godkännanden av övergång till annan tjänst om det anser att en specifik övergång 
utgör en intressekonflikt, samt att utfärda bindande rekommendationer i detta 
avseende,

– göra en teknisk och opartisk granskning av bisysslor som EU-politiker utför och 
förklaringar om ekonomiska intressen, och då även kontrollera om införda förbud 
mot lobbyverksamhet och kontrollvillkor upprätthålls,

– spela en aktiv roll när det gäller klagomål från utsedda enheter, däribland 
visselblåsare,

– utfärda administrativa sanktioner med möjlighet till överklagande och rättslig 
prövning, utan att detta inkräktar på fördragen,

– övervaka att kommissionens beslutsprocess fungerar korrekt och är oberoende, 
vilket även inbegriper inrättandet av kommissionens expertgrupper och liknande 
organ och deras verksamhet,

– ge råd på begäran och utfärda årliga rapporter om sitt arbete, inklusive 
rekommendationer på eget initiativ om hur EU:s etiska system kan 
vidareutvecklas,
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– övervaka villkor och förbud mot lobbyverksamhet för EU-personal,

– föra ett onlineregister över etiska frågor på EU-nivå för att ge tillgång till viktiga 
handlingar som ökar transparensen.

16. Europaparlamentet betonar att ett oberoende EU-organ för etiska frågor inte ensamt 
kommer att kunna ansvara för en effektiv hantering av intressekonflikter inom 
EU:s institutioner och byråer. Parlamentet anser att översynen av EU:s regler som rör 
etik och integritet skulle kunna omfatta åtgärder såsom en förlängning av anmälnings- 
och karensperioder för högre tjänstemän efter en proportionerlig bedömning från fall till 
fall, för att samtidigt säkerställa likabehandling i enlighet med artikel 15 
i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, en förstärkning av 
direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling2, obligatorisk avyttring av andelar 
i företag som är underställda den institution som en nyutnämnd tjänsteman tillhör eller 
som har affärsförbindelser med den institutionen, krav på att en tjänsteman förklaras 
jävig i ärenden som berör en tidigare privat arbetsgivare eller förbud mot personliga 
aktieinnehav för kommissionsledamöter, högre tjänstemän vid EU:s institutioner och 
andra högre tjänstemän vid byråerna under mandatperioden. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att överväga att föreslå en översyn av den relevanta 
rättsliga ramen.

17. Europaparlamentet inser behovet av att hitta en välavvägd balans, från fall till fall, 
mellan reglering av intressekonflikter, införande av åtgärder som mildrar 
begränsningarna av den individuella rätten till ekonomisk frihet, såsom att tillhandahålla 
arbetssökande information om systemet avseende intressekonflikter och eventuella 
framtida anställningsrestriktioner, säkerställande av ett obehindrat utövande av 
parlamentariska och andra institutionella uppdrag, och upprätthållande av en dynamisk 
arbetsmarknad med rörlighet mellan den offentliga sektorn och den privata respektive 
icke-vinstdrivande sektorn.

18. Europaparlamentet anser att längre karensperioder för högre tjänstemän som lämnar 
en byrå eller institution, om de baseras på ett objektivt förfarande med tydliga kriterier, 
är motiverade rättsliga åtgärder för att skydda allmänintresset och de offentliga 
myndigheternas integritet. Parlamentet anser att varje förbud mot en övergång till annan 
tjänst kan, i förekommande fall, kräva att en övergångsersättning beviljas för att 
överbrygga perioden innan man hittar en lämplig tjänst.

2 EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.
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