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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner 
och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter 
avslutad anställning i offentlig tjänst1.

2. Europaparlamentet betonar att intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig 
tjänst och ”svängdörrssituationer” är återkommande problem som, om de lämnas 
därhän, skulle kunna äventyra efterlevnaden av de höga etiska normerna inom 
EU:s institutioner och byråer och därmed äventyra deras integritet och skada 
medborgarnas förtroende för dem.

3. Europaparlamentet påpekar att den inneboende komplexiteten i den finansiella 
regleringspolitiken och informationsasymmetrierna mellan finansmarknadens aktörer 
och offentliga tjänstemän kan göra finanssektorn särskilt känslig för ”regulatory 
capture” (obalans i maktförhållandena mellan myndigheter och operatörer).

4. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av den befintliga reglerings- och 
genomföranderamen för intressekonflikter både före och efter avslutad anställning 
i offentlig tjänst, i syfte att fastställa lämpliga gränser mellan den offentliga sektorn och 
den privata respektive icke-vinstdrivande sektorn. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende det arbete som utförts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling, Europeiska revisionsrätten och Europeiska ombudsmannen.

5. Europaparlamentet rekommenderar att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning eller 
Europeiska ombudsmannen ges befogenhet att utöva tillsyn över intressekonflikter, 
svängdörrsproblematik och insyn i lobbyverksamheten för EU:s institutioner och 
byråer.

6. Europaparlamentet inser behovet av att hitta en välavvägd balans mellan reglering av 
intressekonflikter, respekt för individens rätt till ekonomisk frihet och upprätthållande 
av en dynamisk arbetsmarknad med rörlighet mellan den offentliga sektorn och den 
privata respektive icke-vinstdrivande sektorn.

7. Europaparlamentet anser att varje förbud mot en övergång till annan tjänst bör 
motiveras i varje enskilt fall och kan, i förekommande fall, kräva att 
en övergångsersättning beviljas under en karensperiod till dess att den nya tjänsten 
påbörjas.

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0017.


