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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Θεσμικά όργανα και 
οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων 
συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία»1,

2. τονίζει ότι οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μετά την αποχώρηση από 
δημόσια υπηρεσία και οι μεταπηδήσεις από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα είναι 
ζητήματα που ανακύπτουν επανειλημμένα και, εάν δεν αντιμετωπιστούν, θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επιβολή υψηλών δεοντολογικών προτύπων στα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό την 
ακεραιότητά τους και διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών·

3. επισημαίνει ότι η εγγενής πολυπλοκότητα των πολιτικών ρύθμισης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και οι ασυμμετρίες πληροφόρησης μεταξύ των φορέων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και των δημοσίων υπαλλήλων μπορούν να καταστήσουν 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα ιδιαίτερα επιρρεπή στην «κανονιστική άλωση»·

4. ζητεί να ενισχυθεί το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και πλαίσιο επιβολής όσον αφορά 
τις συγκρούσεις συμφερόντων που ανακύπτουν τόσο πριν όσο και μετά τη θητεία σε 
δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να καθοριστούν τα κατάλληλα όρια μεταξύ δημόσιου, 
ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού τομέα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

5. συνιστά να εξουσιοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ή ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής να εποπτεύει τις συγκρούσεις συμφερόντων, τις 
μεταπηδήσεις από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και τη διαφάνεια των ομάδων 
συμφερόντων στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ·

6. αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της ρύθμισης 
των συγκρούσεων συμφερόντων, του σεβασμού του ατομικού δικαιώματος της 
οικονομικής ελευθερίας, και της διατήρησης μιας δυναμικής αγοράς εργασίας με 
κινητικότητα μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού τομέα·

7. είναι της άποψης ότι κάθε απαγόρευση επαγγελματικής μετακίνησης θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται κατά περίπτωση, και ότι θα μπορούσε, ενδεχομένως, να απαιτείται 
καταβολή προσωρινού επιδόματος για όσο διάστημα διαρκεί η περίοδος αναμονής, 
δηλαδή μέχρι την ανάληψη των νέων εργασιακών καθηκόντων.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017).


