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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2020 o institucijah in 
organih ekonomske in monetarne Unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu 
zaposlitve v javnem sektorju1,

2. poudarja, da so primeri nasprotij interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju in ob 
pojavu vrtljivih vrat stalna težava in bi lahko, če se jih ne obravnava, ogrozili 
uveljavljanje visokih etičnih standardov v institucijah in agencijah EU in s tem njihovo 
integriteto ter zaupanje državljanov vanje;

3. poudarja, da je lahko finančni sektor zaradi zapletenosti finančnih regulativnih politik in 
asimetrije informacij med akterji na finančnem trgu in javnimi uslužbenci še posebej 
dovzeten za regulativno zlorabo;

4. poziva k okrepitvi obstoječega okvira na področju regulacije in izvrševanja za nasprotja 
interesov pred zaposlitvijo v javnem sektorju in po njej, da se vzpostavijo ustrezne meje 
med javnim sektorjem ter zasebnim in neprofitnim sektorjem; v zvezi s tem pozdravlja 
delo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Evropskega računskega 
sodišča in Evropskega varuha človekovih pravic;

5. priporoča, da se Evropski urad za boj proti goljufijam ali Evropski varuh človekovih 
pravic pooblasti za izvajanje nadzora nad nasprotji interesov, pojavom vrtljivih vrat in 
preglednostjo lobiranja za institucije in agencije EU;

6. priznava, da je treba vzpostaviti občutljivo ravnovesje med urejanjem nasprotij 
interesov, spoštovanjem posameznikove pravice do ekonomske svobode in ohranjanjem 
dinamičnega trga dela z mobilnostjo med javnim sektorjem ter zasebnim in neprofitnim 
sektorjem;

7. meni, da bi morala biti vsaka prepoved menjave delovnega mesta utemeljena za vsak 
primer posebej in bi lahko po potrebi določala dodelitev začasnega nadomestila v 
obdobju mirovanja, dokler se oseba ne zaposli novo delovno mesto.

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0017.


