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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

ELi institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta 

(2015/2041(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma 15. aprilli 2014. aasta otsust läbipaistvusregistrit käsitleva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmise kohta1 (ELi lobitööregister), 

– võttes arvesse komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsust mitte kohtuda registreerimata 

lobistidega ja avaldada teave lobistidega kohtumiste kohta, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, 

eelarvekontrollikomisjoni keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, 

õiguskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi 

(A8-0000/2015), 

A. arvestades, et liit järgib oma kodanike võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt kohtlevad 

liidu institutsioonid kodanikke võrdselt (Euroopa Liidu lepingu artikkel 9), ning 

arvestades, et igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias ning otsused tehakse 

nii avalikult ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik (artikli 10 lõige 3); 

B. arvestades, et ELi institutsioonid enamjaolt juba edestavad riiklikke ja piirkondlikke 

poliitilisi institutsioone läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse valdkonnas; 

C. arvestades, et kuna EL on oma kodanikest kaugemal, peavad ELi institutsioonid 

püüdlema võimalikult kõrgete läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse standardite 

poole; 

D. arvestades, et läbipaistmatu ühepoolne lobitöö kujutab endast märkimisväärset ohtu 

poliitikakujundamisele ja avalikule huvile; 

Seadusandliku jalajälje kasutuselevõtmine lobitööregistri võimalikult kohustuslikuks 

muutmise abil 

1. usub, et komisjon, parlament ja nõukogu peaksid registreerima ja avalikustama 

poliitikameetmete, õigusaktide ja muudatusettepanekute eelnõusid puudutava kogu 

lobistide / huvirühmade esindajate panuse kui nn seadusandliku jalajälje; leiab, et 

asjaomane seadusandlik jalajälg peaks koosnema raportitele lisatud vormist, milles on 

toodud kõik lobistid, kellega konkreetse toimiku eest vastutavad isikud on raporti 

koostamisel kohtunud, ning teisest dokumendist, milles on esitatud kogu nende kirjalik 

panus; 

2. kutsub komisjoni üles laiendama ja täiustama oma praegust algatust, mis on sätestatud 

komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsuses komisjoni liikmete ning organisatsioonide 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0376.  
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ja füüsilisest isikust ettevõtjate vahelisi kohtumisi käsitleva teabe avaldamise kohta; on 

seisukohal, et kohtumiste andmete registreerimist tuleks laiendada kõigile, kes on ELi 

poliitikakujundamisprotsessi kaasatud; 

3. palub komisjonil muuta lobitöö mõju käsitleva kogu teabe üldsusele hõlpsasti 

juurdepääsetavaks ühe keskse veebiandmebaasi kaudu; 

4. on seisukohal, et need Euroopa Parlamendi liikmed, kes on nimetatud raportööriks või 

komisjoni esimeheks, kannavad erilist vastutust selle eest, et nad tagaksid läbipaistvuse 

oma suhtluse kohta lobistidega, pidades silmas nende rolli ELi õigusloomes; 

5. leiab, et käitumisjuhendit tuleks muuta, et panna raportööridele ja komisjonide 

esimeestele kohustus rakendada sama praktikat, mille kohaselt kohtutakse üksnes 

registreeritud lobistidega ja asjaomaseid kohtumisi käsitlev teave avaldatakse veebis, 

lisaks panna raportööridele kohustus avaldada seadusandlik jalajälg; 

6. usub, et muudatusega tuleks ette näha kohustuslik igakuine teabe esitamine lobitööga 

seotud kulude kohta; 

7. kordab oma pikaajalist nõudmist toetada ELi lobitööregistrit õigusaktiga, et kõrvaldada 

kõik lüngad ja luua absoluutselt kohustuslik register kõigile lobistidele; on seisukohal, 

et asjaomase õigusakti ettepanekus võiks arvesse võtta edusamme, mis on saavutatud 

institutsioonidevahelise kokkuleppe ja Euroopa Parlamendi käitumisjuhendi muutmise 

tulemusel; 

8. kordab oma üleskutset nõukogule ühineda lobitööregistriga võimalikult kiiresti; 

Läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus lobistidega suhtlemisel 

9. leiab, et lobitöö läbipaistvus, mis tagatakse sellega, et lobistid esitavad iga kuu aruande 

oma kohtumiste kohta, on tulevase ELi õigusloome keskse tähtsusega element; 

10. on seisukohal, et käitumisjuhendi punkti b tähenduses „sobimatu käitumise” 

tõlgendamisel tuleks seda väljendit käsitada nii, et see hõlmab kuulamiste või 

komisjonide koosolekute ametlike kutsete tagasilükkamist ilma piisava põhjenduseta; 

11. toonitab, et registreeritud õigusbürood peaksid deklareerima lobitööregistris kõik oma 

kliendid, kelle nimel nad tegelevad registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega; 

12. palub juhatusel piirata registreerimata organisatsioonide või üksikisikute sissepääsu 

Euroopa Parlamendi hoonetesse, nõudes, et kõik hoonete külastajad kirjutaksid alla 

deklaratsioonile, mille kohaselt nad ei ole registri kohaldamisalasse kuuluvad lobistid, 

või esitaksid muu deklaratsiooni oma registreerimise kohta; 

13. peab vajalikuks viivitamata kehtestada nõuetekohane süsteem esitatud teabe 

kontrollimiseks, millega tagatakse, et registreerijad esitavad sisulist, täpset, ajakohast ja 

põhjalikku teavet; 

14. on veendunud, et igal aastal tuleks kontrollida vähemalt 5 % deklaratsioonidest; 

15. usub, et keskvalitsuste, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste esindused ei peaks 
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kuuluma ELi lobitööregistri kohaldamisalasse, kui neil on oma kohustuslik 

lobitööregister ning nad ei paku oma esindustes tööpinda erasektori või ettevõtetest 

osalejatele; 

Usaldusväärsuse kaitsmine huvide konfliktide eest 

16. usub, et Euroopa Parlamendi liikmete hulgast valitud nõuandekomitee liikmeid peaks 

täiendama väljast valitud liikmete enamus, kes peavad olema kvalifitseeritud eksperdid 

eetilise regulatsiooni valdkonnas ning kes tuleks valida avaliku kandideerimismenetluse 

alusel ja kelle hulka peaksid kuuluma kodanikuühiskonna liikmed; 

17. usub, et käitumisjuhendit tuleks muuta, et volitada presidendi asemel laiendatud 

nõuandekomiteed võtma vastu lõplikke otsuseid; 

18. usub, et kodukorda tuleks parlamendiliikmete majanduslike huvide deklaratsiooni 

küsimuses muuta, et teha nõuandekomiteele ja toetavale halduspersonalile ülesandeks 

teostada valimites faktide kontrollimist ning volitada neid vajaduse korral tõendeid 

küsima; 

19. usub, et Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhendi artikkel 3 tuleks ümber 

sõnastada, et sellega selgelt keelataks parlamendiliikmetel omada kõrvaltööd või teha 

muud tasustatavat tööd, mis võib kaasa tuua huvide konflikti; 

20. usub, et töötasu, mida Euroopa Parlament parlamendiliikmetele maksab, tuleks 

vähendada poole võrra nende teenitavast tasust töövõtjana või füüsilisest isikust 

ettevõtjana mis tahes välise tegevuse eest, mida nad viivad läbi Euroopa Parlamendi 

liikmete koosseisu kuulumise ajal; 

Ooteajad liikmete ja teenistujate usaldusväärsuse tagamiseks 

21. usub, et käitumisjuhendit tuleks muuta, et näha ette kolmeaastane ooteaeg, mille jooksul 

parlamendiliikmed ei tohi teha lobitööd oma parlamentaarsete ülesannete valdkonnas; 

22. usub, et komisjoni liikmete ooteaega tuleks pikendada kolme aastani ning kaheaastast 

ooteaega tuleks kohaldada kõigile ELi õigusaktide või aluslepingute koostamisse või 

rakendamisse kaasatud komisjoni teenistujatele, sealhulgas lepingulistele töötajatele; 

Eksperdirühmade tasakaalustatud koosseis 

23. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle võtta järelmeetmeid seoses ombudsmani 

soovitustega eksperdirühmades huvide konfliktide vältimise kohta; 

24. toetab ombudsmani nõudmist muuta lobitööregistrisse kandmine eksperdirühma 

liikmeks nimetamisel kohustuslikuks, kui asjaomane liige ei ole valitsusametnik või 

tema sissetulek ei pärine täielikult või valdavas osas sellistelt riigiasutustelt nagu 

ülikoolid; 

Usaldusväärsus Euroopa tasandi erakondade rahastamise sõltumatu kontrolli kaudu 

25. peab Euroopa tasandi erakondade rahastamise kontrolli teostamist Euroopa Parlamendi 

poolt ebavajalikuks huvide konfliktiks; 



 

PE567.666v01-00 6/10 PR\1072568ET.doc 

ET 

26. nõuab, et Euroopa tasandi erakondade rahastamise kontroll tehtaks ülesandeks 

erapooletule organile; 

Dokumentide täieliku juurdepääsetavuse eesmärgi täitmine 

27. nõuab, et kodanikel oleks teabe taotlemisel samasugune edasikaebamisõigus kui 

konkreetsete dokumentide taotlemisel; 

28. peab kiiduväärseks asjaolu, et parlament sisestab kõik kättesaadavad dokumendid 

veebipõhisesse registrisse, ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles järgima seda eeskuju 

kõigi oma dokumentide puhul; 

29. on seisukohal, et määrust (EÜ) nr 1049/2001 tuleks viivitamata ajakohastada, nagu on 

ette nähtud Lissaboni lepingus, laiendades selle kohaldamisala, et see hõlmaks kõiki 

ELi institutsioone, organeid ja asutusi, mis praegu selle kohaldamisalasse ei kuulu, nagu 

Euroopa Ülemkogu, Euroopa Keskpank, Euroopa Kohus, Europol ja Eurojust; 

30. palub komisjonil tagada, et ELi vahendeid saavate ELi-väliste osalejate vastutus oleks 

asjaomaste vahendite kulutamisel võrdne ELi institutsioonide vastutusega; 

31. on veendunud, et parlamendi õigust pääseda juurde teiste ELi institutsioonide 

dokumentidele ei tohiks kunagi pidada nõrgemaks kodanike asjaomasest õigusest 

määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaselt; 

Läbipaistvus vastutuse tagamiseks õigusloomeprotsessis 

32. peab kahetsusväärseks, et läbipaistvuse puudumine nõukogus takistab kodanikel ja 

riikide parlamentidel valitsusi vastutusele võtta, kuna puudub üksikute liikmesriikide 

seisukohti käsitlev teave; 

33. on seetõttu veendunud, et nõukogu ettevalmistavad kohtumised peaksid olema sama 

avalikud kui parlamendikomisjonide koosolekud; 

34. usub, et parlamendikomisjonide esimehed peaksid ennetavalt avaldama protokollid ja 

kõik kolmepoolsetel läbirääkimistel kasutatavad dokumendid; 

35. kutsub nõukogu eesistujat üles lisama kõik kolmepoolsete läbirääkimiste dokumendid 

dokumendiregistrisse, et võimaldada juurdepääsu kooskõlas määrusega (EÜ) nr 

1049/2001; 

Läbipaistvus ELi välisesindatuses ja läbirääkimistes 

36. on seisukohal, et parlamendiliikmetel peaks olema juurdepääs kõigile komisjoni 

dokumentidele, vajaduse korral erandjuhtudel lugemissaali kaudu; 

37. peab vastuvõetamatuks, et Euroopa Parlamendil on kaubandusläbirääkimiste puhul 

väiksem (või vähem avatud) juurdepääs dokumentidele kui mõnedel riikide 

parlamentide liikmetel; 

38. kutsub komisjoni üles viima ellu kõiki ombudsmani soovitusi, millega pooldatakse 

suuremat läbipaistvust kaubandusläbirääkimistes; 



 

PR\1072568ET.doc 7/10 PE567.666v01-00 

 ET 

39. tunnustab kaubandusläbirääkimiste läbipaistvuse valdkonnas toimunud edasiminekut, 

kuid rõhutab, et TTIP puhul tehtud edusamme tuleb laiendada kõigile 

kaubandusläbirääkimistele; 

40. usub, et kui komisjon alustab kaubandusläbirääkimisi, peaks ta enne iga 

läbirääkimistevooru avaldama läbirääkimisvolitused, kõik läbirääkimisseisukohad, kõik 

taotlused ja pakkumised ning kõik läbirääkimiste terviktekstide projektid, et Euroopa 

Parlament, riikide parlamendid, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja laiem üldsus 

saaksid esitada nende kohta soovitusi enne, kui läbirääkimised märkuste esitamiseks 

suletakse ja lepingut hakatakse ratifitseerima; 

41. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta, et 

kodifitseerida need põhimõtted kõikide kaubandusläbirääkimiste jaoks; 

Läbipaistvus ja vastutus euroala majandusjuhtimises 

42. usub, et eurorühma ning majandus- ja rahanduskomitee kohtumistel, majandus- ja 

rahandusküsimuste nõukogu nn mitteametlikel kohtumistel ja euroala tippkohtumistel 

tehtavate või ettevalmistatavate otsuste puhul tuleb edaspidi tagada läbipaistvus ja 

vastutus, sealhulgas kohtumiste protokollide avaldamise kaudu; 

Rikkumisest teatajate kaitse ja korruptsioonivastane võitlus 

43. peab kahetsusväärseks ombudsmani järeldust, et enamik ELi institutsioone ei ole veel 

nõuetekohaselt rakendanud rikkumisest teatajate kaitset käsitlevaid eeskirju; juhib 

tähelepanu asjaolule, et seni on üksnes komisjon, Euroopa Ombudsman ja kontrollikoda 

asjaomased eeskirjad vastu võtnud; 

44. on veendunud, et rikkumisest teatajate tõhus kaitse on oluline korruptsiooni vastu 

võitlemise vahend ja kordab seetõttu oma üleskutset komisjonile koostada rikkumisest 

teatajate kaitset käsitlev direktiiv, mis hõlmab ka üleeuroopalisi minimaalseid 

kaitsestandardeid; 

45. usub, et Euroopa Parlamendi valimisi käsitleva õigusakti käimasolev läbivaatamine 

peaks hõlmama sätet, mille kohaselt isikud, kes on mõistetud süüdi korruptsioonis ELi 

finantshuvide suhtes või liikmesriigis, ei tohi kandideerida Euroopa Parlamendi 

liikmeks järgmise kahe koosseisu ajal; 

46. usub, et isikutel, kes on ELis korruptsioonis süüdi mõistetud, või asjaomaste isikute 

juhitavatel või nende omandisse kuuluvatel ettevõtetel ei tohiks vähemalt kolm aastat 

lubada sõlmida Euroopa Liiduga hankelepinguid ega saada ELi vahenditest toetust; 

Komisjoni ja selle ametite parlamentaarse aruandekohustuse suurendamine 

47. palub komisjonil koostada raammääruse, milles käsitletakse kõiki ELi asutusi ja mille 

kohaselt antakse parlamendile kaasotsustamisõigus asjaomaste asutuste direktorite 

valimisel või ametist tagandamisel ning vahetu õigus neid küsitleda ja ära kuulata; 

48. toetab riikide parlamente, kes kutsuvad volinikke aru andma; 

49. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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SELETUSKIRI 

Kaugus kodanikest nõuab kõrgeimaid läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse 

standardeid 

ELi institutsioonid on läbipaistvamad, vastutustundlikumad ja puhtamad kui enamik teisi 

poliitilisi institutsioone Euroopa riiklikul või piirkondlikul tasandil. Kodanikud saavad jälgida 

peaaegu kõiki parlamendikomisjonide koosolekuid veebiülekande teel: läbipaistvus, mis 

enamikus liikmesriikide parlamentides seni puudub. Euroopa Komisjon järgib avatud halduse 

põhimõtet ning pakub palju suuremat läbipaistvust ja juurdepääsetavust kui enamik 

liikmesriike. Siiski on Brüsselis kujundatav poliitika mitmel põhjusel ELi kodanike jaoks 

kaugem. Eurostati uuringu kohaselt on 2014. aasta seisuga kodanike üldine usalduse määr ELi 

institutsioonide vastu 42 %. Eelneva aastaga võrreldes on see määr kõrgem, kuid ajaloolises 

võrdluses madal; 2002. aastal oli see näitaja 59 %. 20 liikmesriigis, mis moodustavad 

enamiku, on nüüd kodanike usaldus riiklike institutsioonide vastu suurem. Üksnes vähemusse 

jäävas 8 liikmesriigis usaldavad kodanikud rohkem ELi institutsioone kui riiklikke 

institutsioone. 

Kohalik ja riiklik poliitika on kodanikele lähemal: meedia kajastab seda suuremal määral, 

kodanikel on rohkem isiklikke kontakte oma esindajatega, küsimused paistavad mõnikord 

vähem abstraktsed ning tavaliselt puudub riikliku ja kohaliku poliitika puhul keelebarjäär. 

Lisaks kõnealustele pigem struktuursetele erinevustele tunnevad paljud kodanikud ennast 

siiski ELi poliitikast kaugemal kodanike mõju tajutava puudumise tõttu. Veelgi hullem on 

see, et tänapäeva Euroopa Liitu nähakse mõnikord pigem lobistide Euroopa kui kodanike 

Euroopana. Brüsselis on rohkem aktiivseid lobiste kui Washingtonis. Uuringud näitavad 

tohutut tasakaalustamatust võimsate ärihuvide ja nõrgemate ühiskondlike huvide vahel seoses 

juurdepääsu ja mõjuga ELi poliitikakujundajatele. Selle tajutava kauguse vähendamiseks 

nõutakse käesolevas raportis kolmeosalist lähenemisviisi: ELi institutsioonid peavad 

tõhustama läbipaistvust, vastutust ja usaldusväärsust ning seadma nendes valdkondades 

võimalikult kõrged standardid. 

Usaldusväärsus on kodanike huvide õiglane ja võrdne käsitlemine 

Lissaboni lepinguga tagatakse, et liit järgib oma kodanike võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt 

kohtlevad liidu institutsioonid kodanikke võrdselt (artikkel 9), ning igal kodanikul on õigus 

osaleda liidu demokraatias. Tegelikkus on siiski teistsugune: võimsate lobistide 

eelisjuurdepääs ELi poliitikakujundajatele on teravas vastuolus kodanike huvide võrdse 

käsitlemise põhimõttega. Need, kellel juba on rohkem raha ja võimu, saavad hõlpsasti 

avaldada võrdeliselt suuremat mõju. Selle erinevuse kaotamiseks peavad ELi institutsioonid 

tõhustama oma usaldusväärsust. Usaldusväärsus tähendab kodanike võrdset juurdepääsu ja 

tähtsust poliitikakujundamisprotsessis. Erihuvide pooldamine üldhuvi asemel vastandub 

usaldusväärsusele. Käesoleva raporti eesmärk on aidata kaasa majandusliku ja poliitilise 

mõjuvõimu eraldamisele. Ühtlasi on see valdava enamiku Euroopa väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete parimates huvides. Kui õigusakte koostavad rahvusvahelised ettevõtted, 

ei saa väikeettevõtted edu saavutada. 
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Kodanike võimestamine teabele ja dokumentidele juurdepääsu kaudu 

Usaldusväärsuse teostamiseks ELi poliitikas annavad aluslepingud täiendavaid suuniseid ning 

Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikes 3 on sätestatud nõudmine, et otsused tehakse nii 

avalikult ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik. Meie jaoks tähendab läbipaistvus seetõttu 

kogu asjakohase teabe õigeaegselt kodanikele kättesaadavaks tegemist, et vähendada 

võimalikke teabelünki kodanike ja lobistide vahel ning ühtlasi nende vahel, kes esindavad 

ettevõtete erihuve, ja nende vahel, kes esindavad üldisemaid ühiskondlikke huve. 

Aluslepingute sisu ja vaim nõuavad erilise tähelepanu pööramist teabe kättesaadavuse 

ajastamisele. Otsuste tegemine nii kodanikulähedaselt kui võimalik tähendab, et kodanikel 

peaks olema enne otsuste tegemist aega teabe seedimiseks. Lisaks seisneb kodanikevahelise 

võrdsuse küsimus ajas. Kuna otsuste tegemine on tavaliselt pidev protsess, on oluline omada 

juurdepääsu dokumentidele ja teabele enne kokkulepete sõlmimist. Erinevused ühelt poolt 

leidlike ja kutseliste osalejate ning teiselt poolt kodanike ja isegi parlamendiliikmete vahel on 

vastuolus aluslepingutega ja rikuvad usaldusväärsust. Seetõttu ei ole vastuvõetav, et üksikute 

privilegeeritud isikute hulgas ringlevad salajased ja mitteametlikud dokumendid. 

Aluslepingud nõuavad selget eristamist: dokumendid on kas avalikud või erandkorras 

salastatud. See tähendab, et kõik, mida lobistid teavad, peab olema kõigile avalik. 

ELi õigusaktide koostamise protsess on keskse tähtsusega läbipaistvuse suurendamiseks 

Euroopa Liidus. Üldsusel on õigus teada, kes mõjutas õigusaktide koostamist. Oluline vahend 

suurema läbipaistvuse saavutamiseks ELi õigusloomes on seadusandliku jalajälje 

kasutuselevõtmine. Sellega registreeritakse erinevate huvide mõju igale õigusaktile ning see 

võimaldab hinnata mõju võimalikku ebavõrdsust. Lisaks, mida rohkem asjakohast teavet 

kohtumiste ja panuse kohta muutub reaalajas kättesaadavaks, seda rohkem on võimalik 

tasakaalustamatust enne õigusakti vastuvõtmist parandada. Põhiseaduskomisjoni jaoks 

koostatud poliitikaosakonna uuring „Institutional and Constitutional aspects of Special 

Interest Representation” (Erihuvide esindamise institutsioonilised ja põhiseaduslikud 

aspektid) soovitab kaaluda selle kasutuselevõtmist. 

ELi institutsioonide vastutus läbipaistvuse kaudu 

Sellised skandaalid nagu raha eest muudatusettepanekute esitamist puudutavad skandaalid 

ajendasid vastu võtma uusi eeskirju, et kaitsta ELi poliitika usaldusväärsust. Aluslepingutes 

on kogu institutsioonides elluviidava töö kohta sätestatud nõudmine, et liidu institutsioone, 

organeid ja asutusi abistab nende ülesannete täitmisel avatud, tõhus ja sõltumatu Euroopa 

halduskorraldus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 298 lõige 1). Vastutust on võimalik 

saavutada üksnes selliste sätetega, millega tagatakse, et institutsioonid, liikmed ja teenistujad 

annavad oma tööst läbipaistvalt aru.  

Vaatamata sellele, et paljud ELi õigusloome etapid on liikmesriikide omadest läbipaistvamad, 

toimub kaasotsustamismenetluse otsustav etapp suletud uste taga. Mitteametlike kõneluste 

sagedasem kasutamine kolmepoolsete läbirääkimiste kujul on toonud kaasa olukorra, milles 

80 % ELi õigusaktidest võetakse nüüd vastu esimesel lugemisel. Nende salajaste kohtumiste 

läbipaistvusega on probleem: nendel kohtumistel puuduvad protokollid, osalejad ja nende 

seisukohad jäävad teadmata ning salajased dokumendid satuvad vahel mõne lobisti kätte, kuid 

mitte üldsuse kätte. Sellise valikulise läbipaistvusega privilegeeritud osalejatele rikutakse 

praeguse menetluse usaldusväärsust, kuna kodanikke ei kohelda võrdselt. 
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Usaldusväärsuse kaitsmine huvide konfliktide vastase sõltumatu järelevalve teostamise 

abil 

Vaja on parimaid olemasolevaid standardeid, et kaitsta ELi institutsioonide oma liikmete ja 

teenistujate usaldusväärsust. Asjaomased standardid peavad hõlmama liikmete ja teenistujate 

tegevust ELi institutsioonides ja väljaspool institutsioone nii nende ametiaja jooksul kui ka 

pärast selle lõppu. Selleks tuleks näiteks kehtestada ooteajad, kui isikud soovivad jätkata 

karjääri nende institutsioonilise tööga lähedalt seotud valdkonnas. 

Neutraalsus on oluline kriteerium eeskirjade tõhusa järelevalve puhul. 2014. aasta ELi 

korruptsioonivastase võitluse aruandes järeldatakse, et korruptsioonivastase võitlusega 

tegelevate asutuste sõltumatus on otsustava tähtsusega tegur nende edu tagamiseks: „Tugeva 

mandaadiga korruptsioonivastase võitlusega tegelevate asutuste puhul tõi sõltumatu 

eesmärgipärane juhtimine endaga kaasa läbimurde, võimaldades esitada süüdistusi kõrgemal 

tasandil aset leidnud korruptsioonijuhtumites.” (Lk 42.) Seega on liikmete ja teenistujate 

eeskirjade järelevalve välistele neutraalsetele isikutele ülesandeks tegemine olemasolevatelt 

usaldusväärsuse tagamise süsteemidelt õpitu. Asjaomast sõltumatut järelevalvet rakendatakse 

nüüd sellistes liikmesriikides nagu Prantsusmaa ja Horvaatia. Lisaks tuleb võimalikke huvide 

konflikte käsitleda ka eksperdirühmade koosseisude ja Euroopa tasandi erakondade 

rahastamise kontrollimise puhul. Eksperdirühmad ei tohi lubada erihuvide esindajatel osaleda 

neid otseselt mõjutavate õigusaktide koostamises. Euroopa Parlament ei peaks teostama 

järelevalvet selliste erakondade rahastamise üle, millesse kuulub enamik selle liikmeid. 

Kaubandusläbirääkimistel uue usalduse loomine läbipaistvuse kaudu 

Rahvusvahelised kaubandusläbirääkimised on Euroopa poliitikaga võrreldes kodanike jaoks 

veelgi kaugemad. Kaubanduslepingud seovad Euroopa Liitu korrapäraselt ning selliste otsuste 

muutmine võib olla keeruline, kui muutuvad poliitilised enamused või avalik arvamus. 

Kaubanduslepingute nimetatud kaugeleulatuva mõju tõttu peavad läbirääkimised veelgi enam 

vastama läbipaistvuse ja vastutuse kõrgeimatele standarditele. Kaubandusläbirääkimiste 

läbipaistvuse vastu on väidetud, et salastatus võib muuta edukate läbirääkimiste pidamise 

lihtsamaks. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO), ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni (UNFCCC) või Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) 

näited tõendavad aga, et rahvusvaheliste lepingute üle on võimalik edukalt läbirääkimisi 

pidada täielikult juurdepääsetavate avalike dokumentide ja isegi avalike menetlustega. Võttes 

arvesse kasvavat üleeuroopalist rahulolematust käimasolevate Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse läbirääkimiste ning laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu 

lõpuleviimisega, peaks Euroopa Liit kohandama asjaomaseid parimaid tavasid, et suurendada 

läbipaistvust, vastutust ja usaldusväärsust kõigi oma kaubandusläbirääkimiste puhul. 


