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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et rikkumisest teatajatel on oluline roll liikmesriikide ja ELi 

institutsioonide ja organite aitamisel, et hoida ära aususe põhimõtte rikkumine ja võimu 

kuritarvitamine, millega ohustatakse või rikutakse rahvatervist või avalikku turvalisust, 

finantssektori usaldusväärsust, majandust, inimõigusi, keskkonda või õigusriigi põhimõtet 

Euroopa ja liikmesriigi tasandil, tekitatakse tööpuudust, piiratakse või moonutatakse ausat 

konkurentsi ning õõnestatakse kodanike usaldust demokraatlike institutsioonide ja 

protsesside vastu, ning võidelda selle vastu; rõhutab, et selles suhtes aitavad rikkumisest 

teatajad suurel määral suurendada avaliku sektori asutuste demokraatlikku kvaliteeti ja 

nendevastast usaldust, muutes need otseselt kodanike ees vastutavaks ja läbipaistvamaks; 

2. märgib, et nii rikkumisest teatajatele kui ka asjaomastele avaliku sektori organitele või 

institutsioonidele tuleks tagada Euroopa põhiõiguste harta ja riiklike õigusnormidega 

tagatud õiguste seaduslik kaitse; 

3. tuletab meelde, et personalieeskirjade artikli 22c kohaselt peavad ELi institutsioonid 

kehtestama rikkumisest teatamise sise-eeskirjad, millega tagatakse kuritarvitamise 

kahtlusest teada andva rikkumisest teataja ja tema õiguste ja huvide kaitse, ning töötama 

välja kaitse- ja ennetuspoliitika ning piisavad õiguskaitsevahendid selle institutsiooni 

võimalike vastumeetmete vastu, kus rikkumisest teataja töötab; 

4. väljendab kahetsust asjaolu üle, et mitte kõik ELi institutsioonid ja organid ei ole selliseid 

eeskirju vastu võtnud; palub neil seepärast sellised eeskirjad viivitamata rikkumisest 

teatajate kaitseks vastu võtta ja neid kohaldada; 

5. tuletab meelde, et liikmesriikidel kui ELi rahaliste vahendite esmasaajatel on kohustus 

kontrollida nende kasutamise õiguspärasust; 

6. peab vajalikuks edendada eetikakultuuri, mis aitaks tagada, et rikkumisest teatajad ei 

kannata vastumeetmete pärast ega satu sisekonfliktidesse; 

7. võtab teadmiseks, et komisjon märgib oma ELi korruptsioonivastase võitluse aruandes, et 

kuigi ELi liikmesriikides on olemas enamik vajalikest korruptsioonivastastest 

õigusvahenditest ja institutsioonidest, ei ole nende tulemused kogu ELis rahuldavad; palub 

liikmesriikidel seetõttu teha konkreetseid pingutusi, et tagada nende vahendite ja 

institutsioonide piisav suutlikkus ja parandada nende tõhusust; märgib murega, et 

korruptsioonivastaste eeskirjade täitmist ei tagata alati jõuliselt, süsteemsete 

probleemidega ei võidelda piisavalt tulemuslikult, asjaomastel institutsioonidel ei ole alati 

piisavat suutlikkust eeskirjade täitmist tagada, konkreetsed tulemused jäävad 

väljakuulutatud kavatsustest veel liiga palju maha ning sageli puudub tegelik poliitiline 

tahe korruptsioon välja juurida; palub liikmesriikidel seetõttu tagada korruptsioonivastaste 

eeskirjade täitmine ning rakendada samal ajal oma siseriiklikes õigusaktides 

nõuetekohaselt rikkumisest teatajate kaitset käsitlevaid Euroopa ja rahvusvahelisi 

standardeid ja suuniseid;  
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8. palub komisjonil võtta seadusandlikke meetmeid, et parandada läbipaistvust, tagada 

dokumentidele täielik juurdepääs ja võidelda korruptsiooni, sh maffiaga seotud tegevuse 

vastu; peab äärmiselt vajalikuks, et tõhustataks rahavoogude suurema läbipaistvuse ja 

parema jälgitavuse tagamisele suunatud õigusnorme, eelkõige ELi rahaliste vahendite 

osas, teostades lõplikke auditeid kontrollimaks, kas rahalisi vahendeid on kasutatud 

nõuetekohaselt; 

9. peab kahetsusväärseks, et paljudel liikmesriikidel on rikkumisest teatajate kaitset 

käsitlevad eeskirjad veel kehtestamata, kuigi rikkumisest teatajate kaitse korruptsiooni 

ennetamisel ja selle vastu võitlemisel on äärmisel vajalik, ning hoolimata asjaolust, et 

rikkumisest teatajate kaitset soovitatakse ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni artiklis 

33; 

10. tuletab meelde, et komisjoni direktiivis 2015/2392 on sätestatud rikkumisest teatamise 

kord, dokumenteerimise nõuded ja kaitsemeetmed rikkumisest teatajate jaoks; rõhutab, 

kui tähtis on tagada, et rikkumisest teatajad saaksid rikkumisest teatada konfidentsiaalselt 

ning et nende anonüümsus oleks nõuetekohaselt ja täielikult tagatud, seda ka 

digikeskkonnas, kuid väljendab kahetsust, et see on üks väheseid valdkondlikke õigusakte, 

mis sisaldab rikkumisest teatajaid käsitlevaid sätteid; 

11. kutsub komisjoni üles kehtestama ELi rikkumisest teatajate kaitse õigusraamistikku, et 

parandada nende kaitset liikmesriikides; 

12. ergutab komisjoni uurima juba maailma muudes riikides olemasolevate rikkumisest 

teatajate programmide parimaid tavasid; juhib tähelepanu asjaolule, et rikkumisest 

teatajatele antakse mõne olemasoleva skeemi alusel rahalist hüvitust (nt protsent 

määratavatest sanktsioonidest); on arvamusel, et kuigi seda tuleb hoolikalt korraldada, et 

vältida potentsiaalset kuritarvitamist, võib selline hüvitus olla inimestele, kes on 

rikkumisest teatamise tõttu oma töö kaotanud, oluliseks sissetulekuks; 

13. palub liikmesriikidel hoiduda rikkumisest teatajate sellise tegevuse kriminaliseerimisest, 

millega antakse teada ELi finantshuve kahjustavast ebaseaduslikust tegevusest või 

eeskirjade eiramisest; 

14. peab kahetsusväärseks komisjoni otsust võtta aruandest, milles käsitletakse korruptsiooni 

liikmesriikides, välja ELi institutsioone puudutav peatükk, ning palub komisjonil seetõttu 

seda olulist aspekti käsitlev peatükk uuesti lisada; 

15. palub ELi institutsioonidel vastavalt uute personalieeskirjade artiklile 22c käsitleda 

ombudsmani 24. juuli 2014. aasta algatusraportit, kutsudes kõiki ELi organeid üles võtma 

kasutusele eetilisi hoiatusmehhanisme ja rikkumisest teatamise õigusraamistikke, mis 

põhinevad otseselt ombudsmani büroo sise-eeskirjadel; kordab oma kindlat otsust nii 

toimida; 

16. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja ja kehtestada konkreetsed programmid ja 

poliitika teadlikkuse tõstmiseks rikkumisest teatajate sotsiaalse tähtsuse kohta, et tagada 

aususe põhimõtte järgimine, tuvastada põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte rikkumised 

ning hoida ära võimu kuritarvitamine ühiskonnas; 

17. nõuab, et loodaks juurdepääsetavad, turvalised ja otsekanalid, mis võimaldaksid jagada 
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teavet ELi finantshuve mõjutava võimaliku eeskirjade eiramise kohta, tagades samal ajal 

sellise teabe ja rikkumisest teatajate konfidentsiaalsuse; 

18. on veendunud, et huvide konfliktide vältimiseks, mis võiksid kahjustada avalikkuse 

arvamust ELi institutsioonide aususe kohta, peaks komisjon kiiresti muutma oma volinike 

käitumisjuhendit, tugevdades selle läbipaistvust ja viies selle kooskõlla aluslepingute 

eeskirjadega. 
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