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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele 
uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor 
funcții publice1;

2. subliniază că situațiile ulterioare ocupării unei funcții publice și conflictele de interese 
de tip „ușă turnantă” sunt preocupări recurente care, dacă nu sunt soluționate, ar putea 
pune în pericol aplicarea standardelor etice înalte în instituțiile și agențiile UE, 
compromițându-le astfel integritatea și afectând încrederea cetățenilor în acestea;

3. subliniază că complexitățile inerente în cadrul politicilor de reglementare financiară și 
asimetriile în materie de informare dintre actorii de pe piața financiară și funcționarii 
publici pot face ca sectorul financiar să fie deosebit de susceptibil la deturnarea 
dispozițiilor legale;

4. solicită consolidarea cadrului de reglementare și de aplicare existent pentru conflictele 
de interese atât premergătoare, cât și ulterioare ocupării unei funcții publice, pentru a 
stabili limite adecvate între sectorul public și sectoarele privat și nonprofit; salută, în 
acest sens, activitatea desfășurată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică, de Curtea de Conturi Europeană și de Ombudsmanul European;

5. recomandă însărcinarea Oficiului European de Luptă Antifraudă sau a Ombudsmanului 
European cu responsabilitatea de a supraveghea conflictele de interese, practica „ușilor 
turnante” și transparența grupurilor de interese pentru instituțiile și agențiile UE;

6. recunoaște necesitatea de a obține un echilibru delicat între reglementarea conflictelor 
de interese, respectarea dreptului individual la libertatea economică și menținerea unei 
piețe a muncii dinamice, care să permită mobilitatea între sectorul public și sectoarele 
privat și nonprofit;

7. consideră că orice interdicție a unei schimbări profesionale ar trebui justificată de la caz 
la caz și ar putea, dacă este cazul, să necesite acordarea unei indemnizații temporare în 
timpul perioadei existenței stării de incompatibilitate, până la ocuparea noului post.

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0017).


