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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o orgánech a institucích hospodářské a 
měnové unie: prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném 
sektoru1;

2. zdůrazňuje, že situace střetu zájmu vznikající poté, co určitá osoba opustila veřejnou 
službu, a situace tzv. otáčivých dveří jsou problémem, který se neustále vrací, a který by 
– pokud by nebyl řešen – mohl být na překážku dodržování nejvyšších etických norem 
v orgánech, institucích a agenturách EU, a tím ohrozit jejich bezúhonnost a snížit 
důvěru občanů v jejich činnost;

3. poukazuje na to, že regulace ve finanční oblasti je nevyhnutelně velmi složitá, což spolu 
s informační asymetrií mezi subjekty na finančních trzích a pracovníky veřejných 
orgánů může způsobit, že finanční sektor bude zvláště náchylný k tzv. regulačnímu 
zajetí;

4. vyzývá k posílení stávající právní úpravy střetu zájmu před nástupem do veřejné služby 
a po jejím opuštění a k zpřísnění opatření pro její prosazování, neboť je nutné vytvořit 
přiměřené hranice mezi veřejným sektorem, soukromým sektorem a sférou neziskových 
organizací; vítá proto činnost, kterou v této oblasti vyvíjí Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, Evropský účetní dvůr a evropský veřejný ochránce práv;

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad pro boj proti podvodům pověřen úkolem provádět 
dohled nad střety zájmů, situacemi otáčivých dveří a transparentnosti činnosti 
představitelů zájmových skupin v orgánech, institucích a agenturách EU a aby byl 
vybaven příslušnými pravomocemi;

6. uvědomuje si, že je zapotřebí nalézt rovnováhu mezi regulací střetů zájmů, 
dodržováním práva jednotlivce na svobodný výkon hospodářské činnosti a zachováním 
dynamického trhu práce s mobilitou mezi veřejným sektorem, soukromým sektorem a 
sférou neziskových organizací;

7. zastává názor, že zákazy týkající se změny zaměstnání je nutno vždy odůvodňovat v 
jednotlivých případech a že v některých případech může být nutné, aby byl v čekací 
lhůtě po skončení funkce vyplácen dočasný příspěvek, než daná osoba bude moci 
nastoupit do nového zaměstnání.

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0017).


