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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją „Ekonominės ir pinigų sąjungos 
institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, prevencija“1,

2. pabrėžia, kad interesų konflikto situacijos, susijusios su pasibaigusiais darbiniais 
santykiais viešajame sektoriuje ir „sukamųjų durų“ reiškiniu, yra nuolat kylanti 
problema, kurios nesprendžiant gali kilti grėsmė aukštų etikos standartų užtikrinimui ES 
institucijose ir agentūrose bei, savo ruožtu, kompromituojamas jų sąžiningumas ir 
pakertamas piliečių pasitikėjimas jomis;

3. pažymi, kad finansų reglamentavimo politikai būdingas sudėtingumas bei informacijos, 
kuri prieinama finansų rinkų subjektams ir viešojo sektoriaus pareigūnams, asimetrija 
gali lemti finansų sektoriaus pažeidžiamumą reguliavimo įstaigos įsigalėjimo požiūriu;

4. ragina stiprinti esamą reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemą, taikomą 
interesų konfliktų, kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus darbiniams santykiams 
viešajame sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti aiškias ribas tarp viešojo ir privačiojo 
bei ne pelno sektorių; atsižvelgdamas į tai teigiamai vertina Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Europos Audito Rūmų ir Europos 
ombudsmeno atliktą darbą;

5. rekomenduoja įgalioti Europos kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos ombudsmeną 
vykdyti interesų konfliktų, „sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus lobizmo ES 
institucijose ir agentūrose kontrolę;

6. pripažįsta, kad būtina pasirūpinti subtilia pusiausvyra tarp interesų konfliktų 
reglamentavimo, pagarbos asmens teisei į ekonominę laisvę ir dinamikos darbo rinkoje 
palaikymo užtikrinant judumą tarp viešojo ir privačiojo bei ne pelno sektorių;

7. laikosi nuomonės, kad bet koks pokyčių profesinėje srityje draudimas turėtų būti 
pagrindžiamas kiekvienu atskiru atveju, be to, prireikus veiklos pertraukos laikotarpiu 
gali būti numatoma skirti laikiną išmoką iki pradedama dirbti naujame darbe.

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017.


