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Komisijai 
Reglamenta 136. pants
Irene Tinagli
 Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

Temats: Ekonomiskās un monetārās savienības iestādes un struktūras: interešu konflikta 
novēršana pēc darba publiskajā sektorā

Ņemot vērā Eiropas Banku iestādes (EBI) centrālo lomu Eiropas finanšu tirgu regulēšanā, ir ārkārtīgi 
svarīgi pienācīgi risināt interešu konflikta situācijas, kuras skar augstākā līmeņa amatpersonas. 
Neatrisināti interešu konflikti var ne tikai kavēt augstu ētikas standartu ievērošanu Eiropas pārvaldes 
iestādēs, bet arī apdraudēt tiesības uz labu pārvaldību kopumā.

Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora Adam Farkas iecelšana par Eiropas Finanšu tirgu 
asociācijas (AFME) ģenerāldirektoru no 2020. gada 1. februāra ir radījusi bažas Eiropas Parlamentā. 
EBI Uzraudzības padome novērtēja iespējamo interešu konfliktu šajā gadījumā. Tā atzina, ka interešu 
konflikts pastāv, un tādēļ nolēma noteikt konkrētus ierobežojumus attiecībā uz šo pāreju citā darbā. 
Par šiem ierobežojumiem tika paziņots 2019. gada 17. septembrī.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Parlaments vēlas prasīt Komisijai:

1 Vai Komisija uzskata, ka EBI noteiktie ierobežojumi ir pietiekami, lai šajā gadījumā novērstu 
konstatēto interešu konfliktu? Vai tā uzskata, ka saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu būtu 
bijis iespējams šo pāreju aizliegt? Vai šāds aizliegums būtu bijis samērīgs pasākums?

2 Situācijas saistībā ar interešu konfliktu pēc darba publiskajā sektorā vai t. s. “virpuļdurvju efekts” 
ir problēmas, kas atkārtojas, un tās ir izvērtējušas un analizējušas gan starptautiskās, gan ES 
struktūras, jo īpaši Eiropas Ombuds un Eiropas Revīzijas palāta. Kādus pasākumus Komisija ir 
veikusi, lai īstenotu šos ieteikumus?

3 2019. gada 24. oktobra plenārsēdes debatēs par šo gadījumu komisārs N. Mimica paziņoja: 
“Komisija uzskata, ka tās augstos ētikas standartus Eiropas Banku iestādē (EBI) un visās 
aģentūrās kopumā vislabāk varētu īstenot ar saskaņota tiesiskā regulējuma ieviešanu. Šī 
Komisija — un tikpat labi es varētu runāt arī jaunās Eiropas Komisijas vārdā — ņems vērā arī šīs 
Parlamentā notiekošās debates un to rezultātus, kad tā apsvērs un pārskatīs ētikas noteikumus 
attiecībā uz publisko iestāžu bijušo darbinieku nodarbināšanu.” Vai ir paredzēts veikt konkrētus 
pasākumus tiesiskā regulējuma pielāgošanai? Ja jā, tad kādi tieši tiesību akti tiks pielāgoti?
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