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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet a gazdasági és monetáris unió intézményeiről és szerveiről, illetve a 
közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzéséről szóló, 
2020. január 16-i állásfoglalására1,

2. hangsúlyozza, hogy a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni és „forgóajtó-
jelenségszerű” összeférhetetlenségi helyzetek visszatérő, aggodalomra okot adó 
jelenségek, amelyek, ha kezeletlenül maradnak, veszélyeztethetik a magas szintű etikai 
normák érvényesülését az uniós intézményeknél és ügynökségeknél, ezáltal aláásva 
azok integritását és rombolva a polgárok intézményekbe és ügynökségekbe vetett 
bizalmát;

3. rámutat arra, hogy a pénzügyi szabályozási politikák eredendő összetettsége, valamint a 
pénzügyi piaci szereplők és a köztisztviselők közötti információs aszimmetriák miatt a 
pénzügyi szektor különösen ki van téve a szabályozó foglyul ejtésének;

4. felszólítja mind a közszolgálati jogviszonyt megelőző, mind a közszolgálati jogviszony 
megszűnése utáni összeférhetetlenségre vonatkozó meglévő szabályozási és 
végrehajtási keret megerősítését annak érdekében, hogy megfelelő határokat állítsanak 
fel a közszektor, valamint a magán- és a nonprofit szektor között; üdvözli e tekintetben 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az Európai Számvevőszék és az 
európai ombudsman által végzett munkát;

5. ajánlja, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatalt vagy az európai ombudsmant 
hatalmazzák fel az összeférhetetlenségek, a forgóajtó-jelenség és a lobbizás 
átláthatóságának felügyeletére az uniós intézmények és ügynökségek számára;

6. elismeri, hogy körültekintően kell egyensúlyt teremteni az összeférhetetlenség 
szabályozása, a gazdasági szabadsághoz való egyéni jog tiszteletben tartása és a 
dinamikus munkaerőpiac fenntartása, valamint a közszféra, illetve a magán- és a 
nonprofit szektor közötti mobilitás között;

7. véleménye szerint bármilyen szakmai lépés tilalmát eseti alapon kell megindokolni, és 
ilyenkor adott esetben ideiglenes juttatás előírása válhat szükségessé a visszavonulási 
időszak alatt, az új munkahely betöltéséig.

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0017.


