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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus on ELi institutsioonides hea 

valitsemistava edendamise ning ELi ja selle otsustusprotsessi toimimise suurema avatuse 

tagamise peamised ja üksteist täiendavad elemendid; 

B. arvestades, et kodanike usaldus ELi institutsioonide vastu on demokraatia, hea 

valitsemistava ja tulemusliku poliitikakujundamise jaoks põhjapaneva tähtsusega; 

C. arvestades, et ELis on vaja on vähendada puudujääke vastutuse tagamisel ja hakata 

rakendama rohkem koostöiseid kontrollivorme, milles oleksid ühitatud demokraatliku 

järelevalve, kontrolli ja auditi meetmed ning millega tagatakse ühtlasi suurem 

läbipaistvus; 

D. arvestades, et korruptsioonil on tuntavad rahalised tagajärjed ning korruptsioon on 

tõsiseks ohuks demokraatiale, õigusriigile ja avaliku sektori investeeringutele; 

E. arvestades, et läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus peaksid olema ELi institutsioonide 

tegevuse juhtpõhimõtted; 

1. nõuab, et avalikus sektoris üldiselt ja eriti ELi institutsioonides tõhustataks korruptsiooni 

tõkestamise meetmeid ja korruptsioonivastast võitlust, kasutades terviklikku 

lähenemisviisi, milleks tuleb üldsusele võimaldada parem juurdepääs dokumentidele ning 

rakendada rangemaid reegleid huvide konfliktide suhtes, toetada uurivat ajakirjandust ja 

korruptsioonivastaseid kontrollorganeid, võtta kasutusele läbipaistvusregistrid või neid 

täiendada, näha õiguskaitsemeetmete jaoks ette piisavad vahendid ning parandada ka 

koostööd liikmesriikide vahel ja asjaomaste kolmandate riikidega; 

2. kutsub kõiki ELi institutsioone üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk 

on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise menetlusse; 

3. rõhutab, et vaja on suurendada usaldusväärsust ja parandada eetikaraamistikku 

käitumisjuhendite ja eetiliste põhimõtete parema rakendamise abil, et tugevdada kõigis 

ELi institutsioonides ja ametites ühtset ja hästi toimivat usaldusväärsuse kultuuri; 

4. toetab sõltumatu struktuuri loomist, mille eesmärk oleks teostada järelevalvet erinevate 

käitumisjuhendite ja rikkumisest teatajate kaitse korra kohaldamise üle, pidades silmas 

maksimaalselt kõrgeid kutse-eetika norme seoses avaliku sektori vastutusraamistiku ja 

halduse tulemuslikkuse tugevdamisega parema juhtimise põhimõtete ja struktuuride 

rakendamise abil kõigil tasanditel; 

5. peab kahetsusväärseks seda, et nõukogu ei ole seniajani käitumisjuhendit vastu võtnud; on 

seisukohal, et kõik ELi institutsioonid peaksid vastu võtma ühise käitumisjuhendi, kuna 

see on institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse jaoks hädavajalik; palub 

neil ELi institutsioonidel ja asutustel, kellel ei ole veel käitumisjuhendit, koostada selline 
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dokument nii kiiresti kui võimalik; 

6. nõuab, et need ELi institutsioonid, sealhulgas Euroopa Parlament, kes on käitumisjuhendi 

kehtestanud, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide 

deklaratsioonidega seotud kontrolle; 

7. palub kõigil ELi institutsioonidel rakendada personalieeskirjade artiklit 16, avaldades igal 

aastal teabe ELi administratsioonist lahkunud kõrgete ametnike kohta ja loetelu huvide 

konfliktide kohta; nõuab, et eespool nimetatud sõltumatu struktuur hindaks inimese ELi 

teenistuses töötamise ja tema järgneva uue töökoha ühtesobivust või olukordi, kus 

avalikud teenistujad ja Euroopa Parlamendi endised liikmed siirduvad avalikust sektorist 

erasektorisse tööle (nn pöördukse efekt), ning huvide konflikti tekkimise võimalust, 

samuti määraks kindlaks selgepiirilised ooteajad (cooling-off periods), mille pikkus peaks 

hõlmama vähemalt üleminekutoetuste maksmise perioodi ja mille vältel on ametnikud ja 

Euroopa Parlamendi liikmed kohustatud käituma usaldusväärselt ja diskreetselt või 

järgima uuele töökohale asudes teatavaid tingimusi; nõuab, et eespool nimetatud struktuur 

koosneks institutsioonivälistest sõltumatutest ekspertidest, tagamaks, et ta saab oma 

ülesandeid täita täiesti sõltumatult;  

8. tuletab meelde üldpõhimõtet, mille kohaselt peetakse igaüht süütuks seni, kuni tema süüd 

ei ole seaduse kohaselt tõendatud; 

9. ergutab ELi institutsioone ja asutusi kõrvuti muude teadlikkuse suurendamise meetmetega 

suurendama oma ametnike teadlikkust huvide konflikti vältimise poliitikast ning lisama 

usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustuslike küsimustena värbamismenetlustesse ja 

tulemusvestlustesse; on seisukohal, et huvide konflikti käsitlevates õigusaktides tuleks 

teha vahet valitud esindajate ja ametnike vahel; on veendunud, et ka liikmesriikides 

peaksid olema sellised õigusaktid ametnike ja avalike teenistujate kohta, kes osalevad ELi 

toetuse haldamises ja järelevalves; kutsub komisjoni üles esitama selles küsimuses 

õigusliku aluse eelnõu; 

10. tunnustab komisjoni otsust suurendada läbipaistvust oma eksperdirühmade süsteemi 

parandamise kaudu, eelkõige ekspertide valiku korra osas, töötades välja uue huvide 

konflikti vältimise poliitika isikuliselt nimetatavate ekspertide jaoks, andes sellega 

Euroopa Parlamendile võimaluse vahetult kontrollida nende ametissenimetamist; võtab 

teadmiseks nõude, et vajaduse korral registreeritakse eksperdid läbipaistvusregistris; 

nõuab siiski tungivalt, et komisjon võtaks eksperdirühmade suhtes praegu kehtivate 

horisontaalsete eeskirjade muudatuste kavandamisel arvesse nii Euroopa Ombudsmani 

soovitusi eksperdirühmade koosseisu kohta kui ka komisjoni eksperdirühmade koosseisu 

ja nende registri hetkeseisu käsitlevas uuringus esitatud soovitusi, et luua süstemaatilisem 

ja läbipaistvam lähenemisviis; palub komisjonil pidada Euroopa Parlamendiga enne 

kõnealuste eeskirjade ametlikku vastuvõtmist dialoogi, eelkõige seoses 

eelarvekontrollikomisjoni ja õiguskomisjoni poolt selles küsimuses peatselt esitatava 

raportiga; ergutab ELi ameteid kaaluma sarnaste reformide läbiviimist; 

11. on seisukohal, et lobitöö läbipaistvuse suurendamiseks tuleb rakendada uusi abinõusid 

nende eetiliste probleemide lahendamiseks, mis on seotud lobitöö poliitilise rolli ning 

lobitöö tavade ja mõjuga, samuti abinõusid usaldusväärsuse paremaks tagamiseks; teeb 

ettepaneku kehtestada kõigis ELi institutsioonides ühised eeskirjad lobitöö tegemisele; 



 

AD\1080280ET.doc 5/8 PE560.864v02-00 

 ET 

12. on veendunud, et läbipaistvust tuleks suurendada ELis tehtava lobitöö kohta nn 

seadusandliku jalajälje (legislative footprint) loomisega; nõuab ettepaneku esitamist, mis 

võimaldaks avaldada kõik õigusaktide väljatöötamise protsessi eri etappe hõlmavad 

dokumendid ja mis oleks märk täielikust üleminekust aastaks 2016 lobitööd käsitlevalt 

vabatahtlikult registrilt kohustuslikule ELi registrile kõigi ELi institutsioonide puhul; 

13. kutsub nõukogu üles ELi läbipaistvusregistriga liituma; 

14. on sellega seoses seisukohal, et kohustuslik ELi register peab sisaldama selgeid nõudeid 

selle kohta, millist laadi teavet talletada: see tähendab täpset ja regulaarselt 

ajakohastatavat teavet lobitöö ja seadusandliku töö olemuse kohta ning üksikasjalikke 

andmeid ELi õigust ja poliitikakujundamist puudutavate lobikontaktide ja -sisendite 

kohta; on veendunud, et kuritarvituste vastaste sanktsioonide süsteem tuleb välja töötada 

Euroopa Parlamendi järelevalve all; palub komisjonil viivitamata esitada kohustuslikku 

registrit käsitlevad ettepanekud; 

15. nõuab, et kõik need ELi institutsioonid, kes ei ole seda veel teinud, võtaksid viivitamata 

vastu sise-eeskirjad rikkumisest teatamise kohta ning kujundaksid ühise arusaama oma 

kohustustest, keskendudes rikkumisest teatajate kaitsele; palub pöörata ärisaladuse kaitse 

direktiivi kontekstis eritähelepanu rikkumisest teatajate kaitsele; palub komisjonil 

edendada õigusakte, milles käsitletakse rikkumisest teatajate kaitse miinimumtaset ELis; 

kutsub institutsioone üles muutma personalieeskirju, tagamaks, et nendega mitte üksnes ei 

kohustataks ametlikult ametnikke igasugustest eeskirjade eiramistest teatama, vaid et 

nendega sätestataks ka rikkumisest teatajate piisav kaitse; kutsub institutsioone üles 

viivitamata rakendama personalieeskirjade artiklit 22c; 

16. kutsub ELi institutsioone üles avalike hangete puhul täpselt rakendama meetmeid, mis on 

seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldama igal juhtumil 

asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldama menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumi, et 

ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised ELi 

finantshuvide kaitsmiseks; 

17. on veendunud, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus on liidu kodanike ees 

oluline demokraatliku aruandekohustuse täitmise vahend; tuletab meelde, et seni on 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlustes korduvalt esinenud raskusi, mille 

põhjuseks on puudulik koostöö nõukoguga; on kindlalt seisukohal, et institutsioonide 

efektiivne eelarvekontroll ja demokraatlik aruandekohustus eeldavad Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu koostööd; 

18. rõhutab, et nõukogu peab olema sarnaselt teistele institutsioonidele vastutustundlik ja 

läbipaistev; 

19. märgib, et ELi institutsioonide aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, 

vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et ELi institutsioonid lisaksid 

oma aastaaruannetesse standardse peatüki nende komponentide kohta; 

20. peab komisjoni esimest iga kahe aasta tagant esitatavat korruptsioonivastast aruannet 

paljulubavaks katseks jõuda korruptsiooni probleemis suuremale selgusele, hõlmates selle 

kõiki mõõtmeid, töötada välja tõhusad meetmed korruptsiooni vastu võitlemiseks ning 

luua soodsad tingimused avaliku sektori vastutuse suurendamiseks ELi kodanike ees; 
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rõhutab sellega seoses veel kord ELi nulltolerantsi poliitika tähtsust võitluses pettuse, 

korruptsiooni ja sobingute vastu; peab siiski kahetsusväärseks seda, et aruanne ei sisalda 

ELi institutsioonide endi korruptsioonivastase võitluse poliitikat; 

21. märgib, et korruptsiooni keerukas ja mitmepalgeline olemus on demokraatiale ja 

õigusriigile ohtlik ning korruptsioon pärsib ja kahjustab ELi majandust, usaldatavust ja 

mainet (eelkõige asjaolude varjamise ning survega, et algsetest poliitilistest eesmärkidest 

hälbitaks või käitutaks teataval soovitud moel); 

22. nõuab, et komisjon teostaks hiljemalt oma teises korruptsioonivastases aruandes 

poliitiliste meetmete rakendamise keskkonna täiendava analüüsi nii ELi institutsioonide 

kui ka liikmesriikide tasandil, et selgitada välja iseloomulikud kriitilised tegurid, kergesti 

rünnatavad alad ja korruptsiooni soodustavad riskitegurid; 

23. palub komisjonil pöörata sellega seoses eritähelepanu huvide konflikti ja korruptiivse 

tegevuse ennetamisele detsentraliseeritud asutuste puhul, mis on eriti haavatavad, võttes 

arvesse asjaolu, et nad on avalikkusele suhteliselt tundmatud ja asuvad üle ELi laiali; 

24. kordab oma nõudmist1, et komisjon annaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule kaks 

korda aastas aru selle kohta, kuidas ELi institutsioonid rakendavad oma 

korruptsioonivastast sisepoliitikat, ning ootab huviga järgmist sellekohast aruannet 2016. 

aasta alguses; palub komisjonil lisada aruandesse peatükk ELi institutsioonide 

korruptsioonivastase võitlusega seotud tegevuse tulemuste kohta; on arvamusel, et 

komisjoni tulevased korruptsioonivastased aruanded peaksid alati hõlmama kõiki ELi 

institutsioone ja asutusi; 

25. on seisukohal, et Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) on korruptsioonivastases 

võitluses keskne roll, ning on seetõttu veendunud, et ülimalt tähtis on tagada kõnealuse 

ameti töö tõhusus ja sõltumatus; soovitab vastavalt OLAFi määrusele anda OLAFi 

järelevalvekomiteele juurdepääs teabele, mida tal on vaja, et täita oma volitusi OLAFi 

tegevuse järelevalvega seoses, ja tagada talle eelarvealane sõltumatus; 

26. nõuab, et EL taotleks nii ruttu kui võimalik Euroopa Nõukogu riikide korruptsioonivastase 

ühenduse (GRECO) liikmeks astumist ja et Euroopa Parlamenti hoitaks selle taotlusega 

seotud edusammudega kursis; 

27. palub komisjonil viivitamata täita ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni kohast 

aruandekohustust; 

28. innustab liikmeriike tõhustama koostööd eesmärgiga vahetada oskusteavet ja häid tavasid, 

tugevdada rahvusvahelisi kokkuleppeid õigus- ja politseikoostöö vallas ning ühendada 

ELi, ÜRO, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ning Euroopa Nõukogu jõud, et 

töötada välja korruptsiooni vastu võitlemise kooskõlastatud meetmed; 

29. tunnistab Europoli ja Eurojusti olulist rolli organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas 

korruptsiooni vastu võitlemises; on veendunud, et kõnealustele ametitele tuleks anda 

täiendavad volitused selles valdkonnas meetmete võtmiseks, eriti mis puudutab 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2015. aasta resolutsioon Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast 

võitlust käsitleva 2013. aasta aruande kohta (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0062). 
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piiriüleseid juhtumeid; soovitab anda Euroopa Prokuratuurile volitused organiseeritud 

kuritegevuse, sealhulgas korruptsiooni vastu võitlemisega seoses; rõhutab, et Euroopa 

Prokuratuuri ülesandeid ja kohustusi tuleks veelgi täpsustada, et vältida tema töö 

võimalikku kattumist liikmesriikide ametiasutuste tööga. 
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