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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej 
a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby1,

2. vyzdvihuje, že situácie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby a v rámci javu 
tzv. otáčavých dverí opakovane vzbudzujú obavy a v prípade, že by sa neriešili, by 
mohli ohroziť presadzovanie prísnych etických noriem v inštitúciách a agentúrach EÚ, a 
tým ohroziť ich integritu a poškodiť dôveru občanov v ne;

3. zdôrazňuje, že zložitosť politík finančnej regulácie a informačná asymetria medzi 
účastníkmi finančného trhu a verejnými činiteľmi môžu viesť k tomu, že finančný 
sektor bude obzvlášť náchylný na regulačné zajatie;

4. vyzýva na posilnenie existujúceho regulačného rámca a rámca presadzovania, pokiaľ 
ide o konflikt záujmov pred začatím a po skončení verejnej služby, s cieľom stanoviť 
primerané hranice medzi verejným sektorom a súkromným a neziskovým sektorom; v 
tejto súvislosti víta prácu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Európskeho 
dvora audítorov a európskeho ombudsmana;

5. odporúča, aby boli Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo európsky ombudsman 
poverení dohľadom nad konfliktom záujmov, javom otáčavých dverí a 
transparentnosťou lobistov pre inštitúcie a agentúry EÚ;

6. uznáva potrebu nájsť krehkú rovnováhu medzi reguláciou konfliktov záujmov, 
rešpektovaním práva jednotlivca na hospodársku slobodu a zachovaním dynamického 
trhu práce s mobilitou medzi verejným sektorom a súkromným a neziskovým sektorom;

7. domnieva sa, že akýkoľvek zákaz profesijného presunu by mal byť odôvodnený 
individuálne podľa prípadu a v prípade potreby by sa mohlo vyžadovať poskytnutie 
dočasného príspevku počas obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek 
konfliktom záujmov, až kým nenastúpi do nového zamestnania.

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0017).


