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EUROOPA KESKPANK
Vastastikuse mõistmise memorandum, millega muudetakse vastastikuse mõistmise memorandumit
nõukogu liikmete tegevusjuhiste kohta
(2007/C 10/08)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU LIIKMED,

võttes arvesse 16. mai 2002. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit nõukogu liikmete tegevusjuhiste
kohta (1),

ning arvestades järgmist:

nõukogu liikmete tegevusjuhiste muudatusega täpsustatakse nõukogu liikmete suhtes kohaldatavaid eetikanorme,

ON 21. DETSEMBRIL 2006 KOKKU LEPPINUD MUUTA VASTASTIKUSE MÕISTMISE MEMORANDUMIT TEGEVUSJUHISTE KOHTA JÄRGMISELT:

Artikkel 1

Nõukogu liikmete tegevusjuhiste punkti 3 muudetakse järgmiselt:
Punkt 3.3 asendatakse järgmisega:
“3.3 Sõltumatuse põhimõtet ei ole järgitud juhul, kui taotletakse, saadakse või võetakse EKPS väliselt
allikalt vastu mis tahes rahalisi või mitterahalisi hüvitisi, preemiaid, tasu või kingitusi, mille väärtus
on üle 200 EUR, mis on mis tahes viisil seotud nõukogu liikme tegevusega.”
Lisatakse järgmised punktid 3.4 ja 3.5:
“3.4 Lubatav on vastu võtta kutseid konverentsidele, vastuvõttudele või kultuurisündmustele ja sellega
seotud meelelahutusele ning nõustuda sobiva külalislahkusega, kui sündmus on vastavuses nende
nõukogu liikme kohustuste täitmisega. Nad võivad korraldajatelt vastu võtta kohast reisi- ja majutuskulude hüvitust, mis vastab nende kohustuste kestvusele, välja arvatud juhul, kui korraldajaks on
nende järelevalve all olev asutus. Eelkõige on nõutav, et nõukogu liikmed kaaluksid igat kutset
erilise hoolega. Samad reeglid on kohaldatavad ka nende abikaasade ja elukaaslaste suhtes, kui
kutsed on suunatud ka neile ja nende osavõtt on kooskõlas rahvusvahelise tavaga.
3.5 Nõukogu liikmed ei võta oma loengute ja kõnede eest tasu, kui need on peetud nõukogu liikme
pädevuses.”
(1) EÜT C 123, 24.5.2002, lk 9.
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Artikkel 2
Ainsat originaali hoitakse EKP arhiivis. Iga käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi osapool saab
selle kinnitatud ärakirja.
Jean-Claude TRICHET
Lucas D. PAPADEMOS
Lorenzo BINI SMAGHI
Vítor CONSTÂNCIO
Mario DRAGHI
Miguel Fernández ORDOÑEZ
Nicholas GARGANAS
José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO
John HURLEY
Klaus LIEBSCHER
Erkki LIIKANEN
Yves MERSCH
Christian NOYER
Guy QUADEN
Jürgen STARK
Gertrude TUMPEL-GUGERELL
Axel A. WEBER
Arnout WELLINK

