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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 245, 

A. arvestades, et üldjoontes võib praeguse komisjoni liikmete majanduslike huvide 

deklaratsioone pidada aastate 2008–2009 deklaratsioonide menetlemisega võrreldes 

edasiminekuks, kuid arvestades, et on piisavalt esinenud juhtumeid, mis on nõudnud 

hilisemaid selgitusi teatavate huvide deklaratsioonide kohta; 

B. arvestades, et tuleb taunida asjaolu, et 2011. aastal vastu võetud volinike 

käitumisjuhendis ei ole piisavalt arvestatud mitut Euroopa Parlamendi 

parandussoovitust, eelkõige seoses volinike majanduslike huvide deklaratsioonide 

käsitlemisega, ametiaja lõpule järgnevaid töökohti puudutavate piirangutega ning 

huvide konfliktide hindamise eest vastutava ajutise eetikakomitee tugevdamisega; 

arvestades, et selles kontekstis tuleks arvestada ka parlamendis vastu võetud 

seisukohtadega, mis puudutavad volinikukandidaatide kuulamismenetluse muudatusi ja 

parandusi; 

C. arvestades, et üks Euroopa valitsemistava alussambaid on eetilisuse ja läbipaistvuse 

suurendamine ELi institutsioonides, eesmärgiga parandada Euroopa kodanike usaldust 

institutsioonide suhtes, eriti seoses Lissaboni lepingus komisjonile antud laialdasemate 

poliitiliste volitustega; 

2011. aasta käitumisjuhendiga tehtud edusammud 

1. märgib, et 20. aprillil 2011 vastu võetud volinike käitumisjuhendis (C(2011)2904), 

milles käsitletakse erapooletust, ausust, läbipaistvust, hoolsust, usaldusväärsust, 

vastutust ja diskreetsust, on võrreldes varasema, 2004. aastal vastu võetud 

käitumisjuhendiga sisse viidud positiivseid muudatusi seoses majanduslike huvide 

deklaratsioonidega, kuivõrd avalikustamisnõudeid on laiendatud ka volinike 

elukaaslastele ning deklaratsioonide läbivaatamine on muudetud kohustuslikuks 

andmete muutumisel või vähemalt kord aastas; 

CONT-komisjoni soovituste järelmeetmed 

2. taunib asjaolu, et 2011. aasta käitumisjuhendis ei ole käsitletud kõiki Euroopa 

Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni 2. märtsi 2011. aasta soovitusi1, ning juhib 

eelkõige tähelepanu asjaolule, et volinikelt tuleks nõuda kõikide majanduslike huvide ja 

vara avalikustamist, mitte üksnes selliste huvide või vara deklareerimist, mis võivad 

põhjustada nende tööülesannete täitmisel huvide konflikti, et puudub kohustus 

deklareerima võlgu ja kohustusi ning et ülalpeetavate laste kohta ei ole kohustust 

esitada samasugust teavet kui elukaaslaste kohta; 

3. rõhutab eelkõige, et volinikelt eeldatakse ise selle üle otsustamist, mis võiks põhjustada 

huvide konflikti, kuna puudub selge määratlus või õigusraamistik, mis võiks neid selles 

                                                 
1 Eelarvekontrollikomisjoni esimehe De Magistrise kiri komisjonide esimeeste konverentsi esimehele Lehnele. 
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osas aidata, eriti kui pidada silmas Euroopa Komisjoni rolli aluslepingute täitmise 

järelevalvajana; 

Rakendamine Euroopa Komisjonis 

4. väljendab muret seoses ajakohastatud uuringuga volinike käitumisjuhendi tõhustamise 

ja tulemuslikumaks muutmise kohta (IP/D/CONT/IC/2014-053), milles tuvastati 

mitmeid praeguste volinike huvide deklaratsioonidega seonduvaid vajakajäämisi, 

eelkõige seoses järgmisega: 

(a) viimase kümne aasta jooksul sihtasutustes või sarnastes organites täidetud 

ametikohtade kirjeldused, sest organisatsioonide eesmärgid ei ole piisavalt selged, 

et nende põhjal võimalike huvide konfliktide tekkimist hinnata; 

(b) muu ametialase tegevuse kirjeldused; 

(c) ettevõtete aktsiate, väärtpaberite ja muu vara või varaliste õiguste ja muu 

immateriaalse vara deklareerimine; 

(d) kinnisvara, sest volinikud deklareerivad kinnisvarana eluasemeid, mis on ainult 

omaniku kasutuses, kuigi deklareerimisnõue sellist tüüpi kinnisvara ei hõlma; 

rõhutab, et ei tohiks teha enneaegseid järeldusi, mida ei ole võimalik tõendada 

faktidega, mis põhinevad praeguseks kogutud andmekogude põhjalikul analüüsil; 

5. väljendab kahetsust seoses asjaoluga, et käitumisjuhendisse ei ole suudetud 

kodifitseerida Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 245 tulenevat nõuet, et 

volinikud kohustuvad „nii ametiaja jooksul kui ka pärast selle lõppemist austama sellest 

tulenevaid kohustusi ning eriti oma kohustust käituda ausalt ja diskreetselt teatud 

ametissenimetamiste suhtes või soodustuste vastuvõtmisel pärast oma ametiaja 

lõppemist“; 

6. taunib asjaolu, et käitumisjuhend ei sisalda mingeid nõudeid võõrandamise kohta, kuigi 

sellised nõuded peaksid standardina olema igas eetikakoodeksis; peab prioriteetseks 

selle aspekti võimalikult kiiret reguleerimist; 

7. märgib, et käitumisjuhendis ei ole ette nähtud konkreetset tähtaega, kui varakult enne 

parlamendis kuulamist peab volinikukandidaat deklaratsiooni esitama; peab nimetatud 

nõuet üheks põhiliseks aspektiks volinikukandidaatide kuulamismenetluse 

läbivaatamisel; 

8. peab kahetsusväärseks, et deklaratsioon avaldatakse üksnes PDF-vormingus, mida on 

elektroonilisse andmebaasi keeruline lisada; 

9. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei anna regulaarselt aru volinike käitumisjuhendi 

rakendamise kohta, eelkõige seoses nende majanduslike huvide deklaratsioonidega, 

ning on seisukohal, et käitumisjuhendit tuleks muuta nii, et selles oleksid ette nähtud 

kaebused või sanktsioonid seoses rikkumistega, v.a Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklites 245 ja 247 käsitletud tõsiste üleastumistega; 

10. väljendab eelkõige kahetsust seoses komisjoni presidendi negatiivse vastusega Euroopa 
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Ombudsmani palvele avaldada oma endiste volinike ametiajale järgneva tegevuse 

lubamist puudutavad otsused ning ajutise eetikakomitee arvamused proaktiivselt; 

rõhutab, et lihtsalt komisjoni koosolekute protokollide avaldamisest ei piisa, et pakkuda 

parlamendile ja kodanikuühiskonnale ülevaadet „võimalike huvide konfliktide“ 

tõlgendamisest praktikas ja ajutise eetikakomitee poolt väljatöötatud aususega seotud 

poliitikameetmetest selles kontekstis; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et endistel volinikel ei ole lubatud teha 18 kuu jooksul pärast 

ametiaja lõppemist „lobitööd komisjoni liikmetega ega töötajatega ega edendada nende 

seas oma äritegevuse, kliendi või tööandja huve küsimustes, mis kuulusid tema 

ametisoleku ajal tema vastutusalasse“, kuid neile makstakse pärast komisjonist 

lahkumist kolme aasta jooksul väga heldet üleminekuhüvitist, mis moodustab 40–65% 

nende viimasest põhipalgast; 

12. peab kiiduväärseks asjaolu, et käitumisjuhendisse on lisatud säte, milles käsitletakse 

tööülesannete üleandmist teistele volinikele (võimalike huvide konfliktide ilmnemisel), 

kuid peab kahetsusväärseks, et: 

(a) huvide konflikti üksikasjalik määratlus puudub; 

(b) säte puudutab asjaomase voliniku pädevusvaldkonda kuuluvaid küsimusi, kuid 

voliniku ülesanded volinike kolleegiumi liikmena on jäetud tähelepanuta; 

(c) puuduvad kriteeriumid, mille alusel president töö üleandmise otsuse teeb, siduv 

raamistik parlamendi teavitamiseks ja menetluskord juhuks, kui volinik jätab 

huvide konfliktist teatamata või osaleb mis tahes tegevuses, mis on vastuolus tema 

tööülesannetega; 

Soovitused 

13. juhib tähelepanu asjaolule, et huvide konflikti puudumine peab olema oluline 

eeltingimus, mis peab olema täidetud enne volinike kuulamisi, ning seetõttu peavad 

majanduslike huvide deklaratsioonid olema täidetud ja esitatud, enne kui Euroopa 

Parlamendi asjaomane komisjon voliniku ära kuulab, ning et deklaratsioonid tuleks läbi 

vaadata vähemalt kord aastas ja iga kord, kui neis esitatud teabes toimub muutusi; 

14. palub komisjonil, kellel lasub peamine kohustus tagada volinikukandidaatide 

nimetamise protseduuri tõrgeteta sujumiseks vajalik läbipaistvus, olulisel määral 

parandada volinike majandushuvide deklaratsiooni vormi, mis võimaldaks parlamendil 

nõuetekohaselt hinnata esiteks volinike võimalikke või tegelikke huvide konflikte ning 

teiseks nende sobivust täita oma kohustusi; 

15. palub komisjonil kiiremas korras läbi vaadata 2011. aasta volinike käitumisjuhend, et 

võtta arvesse Euroopa Parlamendi resolutsioonides antud soovitusi ning arenguid 

üldistes läbipaistvuse ja eetikastandardites, mis kehtivad kõigi ELi institutsioonide 

suhtes; soovitab komisjonil muuta volinike käitumisjuhendit, et tagada järgmist: 

(a) volinikud deklareerivad kõik oma majanduslikud huvid, sh kõik 10 000 eurot 

ületavad varad ja kohustused; 



 

PE584.123v03-00 6/8 AD\1104304ET.doc 

ET 

(b) volinikud deklareerivad kõik oma huvid, sh perekondlikud huvid (aktsionäridena, 

juhatuse liikmetena, nõunike ja konsultantidena, sihtasutuste liikmetena jne) seoses 

äriühingutega, millega nad on olnud seotud, ning kõik muutused, mis toimusid siis, 

kui sai teatavaks nende kandideerimine; 

(c) volinike ülalpeetavad ja/või vahetud pereliikmed avalikustavad sama teabe, mis 

nende abikaasad või elukaaslased; 

(d) volinikud selgitavad täpselt nende organisatsioonide eesmärke, millega nad ise 

ja/või nende abikaasa ja/või ülalpeetavad lapsed seotud on, et võimaldada 

potentsiaalsed huvide konfliktid kindlaks teha; 

(e) volinikud avalikustavad kuuluvuse mis tahes valitsusvälistesse 

organisatsioonidesse, salaühingutesse või ühendustesse, mis varjavad oma 

olemasolu ja mille tegevusega püütakse sekkuda avaliku sektori asutuste ülesannete 

täitmisse, ning kõik valitsusvälistele organisatsioonidele tehtavad üle 500 eurosed 

annetused; 

(f) volinikud ja nende ülalpeetavad pereliikmed avalikustavad kuuluvuse mis tahes 

valitsusvälistesse organisatsioonidesse ning kõik valitsusvälistele 

organisatsioonidele tehtavad üle 500 eurosed annetused; 

(g) volinike käitumisjuhendit muudetakse kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikliga 245, et pikendada volinike ametiaja lõpule järgnevaid töökohti puudutavat 

piirangut kuni kahe aastani; 

(h) käitumisjuhendisse lisatakse erinõuded võõrandamise kohta; 

(i) volinikukandidaadid esitavad oma deklaratsioonid kindlaksmääratud tähtajaks ja 

piisavalt varakult, nii et ajutine eetikakomitee saaks parlamendile esitada oma 

arvamuse võimalike huvide konfliktide kohta aegsasti enne volinikukandidaatide 

kuulamist parlamendis; 

(j) volinikud kohtuvad üksnes nende lobirühmade esindajatega, mis on kantud 

läbipaistvusregistrisse, mis sisaldab teavet isikute kohta, kes soovivad mõjutada 

poliitikakujundamist ELi institutsioonides; 

(k) volinikud esitavad ametisse nimetamisel allkirjastatud deklaratsiooni, milles 

nõustuvad oma ametivolitustega seotud küsimustes ilmuma mis tahes 

parlamendikomisjoni ette; 

(l) deklaratsioon avaldatakse avatud andmetega ühilduvas vormingus, nii et seda saaks 

andmebaasides lihtsasti töödelda; 

(m) komisjon muudab käitumisjuhendi punkti 1.3 (kus on sätestatud, et volinikud 

peavad deklareerima kõik majanduslikud huvid või varad, mis võivad põhjustada 

nende tööülesannete täitmisel huvide konflikti) eesmärgiga tagada, et kõik 

majanduslikud huvid ja nendega seotud eeskirjad oleksid selgelt määratletud, ning 

juhendada nii volinikukandidaate kui ka volinikke, kuidas käitumisjuhendi punkti 

1.3 täielikult ja põhjalikult rakendada; 
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(n) täpsustatakse huvide konflikti ilmnemisel rakendatavat tööülesannete üleandmise 

menetlust, et võtta arvesse voliniku tööülesandeid kolleegiumi liikmena, et näha 

presidendi jaoks ette aususe ja diskreetsuse kriteeriumid, mille alusel langetada 

tööülesannete üleandmise otsus, et kehtestada siduv menetluskord ja karistused 

juhtudeks, kus volinik ei ole andnud võimaliku huvide konflikti kohta teavet, ning 

et näha ette siduv menetluskord parlamendi teavitamiseks nimetatud juhtumitest; 

(o) komisjon annab igal aastal volinike käitumisjuhendi rakendamise kohta aru ning 

kehtestab kaebuste esitamise korra ja karistused mitte ainult tõsiste üleastumiste 

vaid ka nõuete rikkumise puhuks, eelkõige seoses majanduslike huvide 

deklaratsioonidega; 

(p) määratakse kindlaks kriteeriumid Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 245 

järgimiseks, millega on volinikele kehtestatud kohustus „käituda ausalt ja 

diskreetselt teatud ametissenimetamiste suhtes või soodustuste vastuvõtmisel pärast 

oma ametiaja lõppemist“; 

(q) endiste volinike ametiajale järgneva tegevuse lubamist puudutavad otsused ning 

ajutise eetikakomitee arvamused avaldatakse proaktiivselt; 

(r) ajutine eetikakomitee moodustatakse sõltumatutest ekspertidest, kes ise ei ole 

Euroopa Komisjoni voliniku ametis olnud; 

(s) ajutine eetikakomitee koostab ja avaldab oma tegevust käsitleva aastaaruande, mis 

võib sisaldada mis tahes soovitusi käitumisjuhendi või selle rakendamise 

parandamiseks, kui komitee seda vajalikuks peab. 
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