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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et rikkumisest teatajad etendavad sageli olulist või koguni otsustava tähtsusega 

rolli õigusnormide rikkumise, ebaseadusliku tegevuse, pettuse, korruptsiooni ja teiste 

väärtegude või õigusriigi põhimõtete rikkumise takistamisel, avastamisel ja 

avalikustamisel nii üleeuroopalisel kui ka riikide tasandil, nii avalikus kui ka erasektoris; 

B. arvestades nende inimeste vaprust, kes isiklikest ja ametialastest riskidest hoolimata 

osutavad ühiskonnale teene, edastades või avalikustades teavet avalike huvide kaitseks, 

peaksid valitsused kindlustama neile piisavad õiguslikud tagatised ja kaitse, sealhulgas 

finants- ja muude kahjude hüvitamise, näiteks selle eest, kui nad kaotavad töö, olles 

teatavate tegude kohta teavet andnud või avalikustanud; 

C. arvestades, et rikkumisest teatajate tegevus, mis põhineb läbipaistvuse ja usaldusväärsuse 

põhimõttel, on rikkumiste paljastamise seisukohast olulise tähtsusega ja seetõttu peaks 

rikkumisest teatajate kaitse olema seadusega tagatud ja seda tuleks tugevdada kogu 

Euroopa Liidus, kuid ainult juhul, kui rikkumisest teataja tegevuse eesmärk on kaitsta 

avalikke huve ja ta tegutseb heas usus, kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu 

kohtupraktikaga; 

D. arvestades, et Euroopa Parlament võttis hiljuti vastu kaks dokumenti: resolutsiooni 

rikkumisest teatajate rolli kohta ELi finantshuvide kaitsmisel1 ja raporti ELi finantshuvide 

kaitsmise ja pettustevastase võitluse kohta2; 

E. arvestades, et alates 1. juulist 2014 on peaaegu kõik ELi institutsioonid ja asutused 

vastavalt personalieeskirjade artiklitele 22b ja 22c võtnud kohustuslikus korras oma 

kodukorda meetmed rikkumisest teatajate kaitseks; 

F. arvestades, et üha suurem osa majanduspettuste uurimistest on piiriülese loomuga, 

kusjuures rikkumistest teatajatel on ülimalt tähtis roll välismaalt riigi majandushuvide 

vastu toime pandud ebaseaduslike tegude tagamaade väljaselgitamises; 

G. arvestades, et ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni (mille osalised Euroopa Liit ja 

selle liikmesriigid on) artiklis 33 on selgelt sätestatud, et vaja on võtta kohaseid õiguslikke 

meetmeid, mis tagaksid igasuguse põhjendamatu kohtlemise eest kaitse igale inimesele, 

kes kooskõlas nimetatud konventsiooniga teeb pädevatele ametiasutustele heas usus ja 

mõistlikel alustel teatavaks kõik faktid rikkumiste kohta; 

1. on kindlalt seisukohal, et rikkumisest teatajate ebapiisav kaitse mõjub ebasoodsalt ELi 

finantshuvide kaitsele; 

2. kutsub komisjoni üles viivitamata rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et täita 

resolutsiooni rikkumisest teatajate rolli kohta ELi finantshuvide kaitsmisel, ja eelkõige 

esitama horisontaalse seadusandliku algatuse eesmärgiga tagada Euroopas rikkumisest 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0022. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0206. 
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teatajatele kõikjal liidus minimaalne kaitsetase ning võtta kasutusele efektiivne ja 

laiaulatuslik programm Euroopas rikkumisest teatajate kaitseks; 

3. märgib, et ainult mõni liikmesriik on kasutusele võtnud piisavalt kõrgetasemelised 

rikkumisest teatajate kaitse süsteemid, kuigi rikkumisest teatajate kaitse on korruptsiooni 

ennetamisel ja korruptsioonivastases võitluses väga vajalik ning seda soovitatakse ka 

ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni artiklis 33; kutsub neid liikmesriike, kes ei ole 

veel siseriiklikus õiguses heaks kiitnud rikkumisest teatajate kaitse põhimõtteid, seda 

võimalikult kiiresti tegema; 

4. märgib, et kuigi parlamendi resolutsioon keskendub rikkumisest teatajatele ELi 

finantshuvidega seoses, tuleks mitmeid resolutsioonis pakutud meetmeid rikkumisest 

teatajate toetuseks rakendada ka laiemalt, nii et see hõlmaks muu hulgas keskkonnakaitset, 

töötajate õigusi ja tarbijakaitset; rõhutab uurivate ajakirjanike panust ja on seisukohal, et 

nemad peaksid saama samaväärset kaitset; 

5. palub komisjonil sellega seoses tõlgendada mõistet „finantshuvid“ kõige laiemas 

võimalikus tähenduses, nii et see hõlmaks ka kaudselt ELi finantshuve mõjutavaid 

juhtumeid; 

6. nõuab tõhusate meetmete rakendamist kõigi nende kaitseks, kes annavad teada 

väärtegudest töökohtadel, nagu ahistamine, tööalane väljapressimine, ebaseaduslik 

töölevõtmine ja koondamine, töötasuga seotud diskrimineerimine ja igasugune muu 

seaduserikkumine; 

7. palub komisjonil võtta oma õigusakti ettepanekusse meetmed töötaja kaitsmiseks tööandja 

kättemaksu eest juhuks, kui töötaja on toiminud rikkumisest teatajana, kusjuures nende 

meetmetega tuleks muu hulgas tagada rikkumisest teataja anonüümsus ja teabe 

konfidentsiaalsus ning vajaduse korral õigus-, finants- ja psühholoogilise abi osutamine ja 

samal ajal tagada, et ohvristamist või kättemaksu puudutava hagi korral oleks 

tõendamiskohustus tööandjal; 

8. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon on lõpuks kasutusele võtnud kanali, mille kaudu 

rikkumisest teatajad saavad edastada või avalikustada teavet konkurentsi- ja 

kartellikokkulepete kohta, kuid rõhutab, et selle kasutamise korda on vaja lihtsustada ja 

selliseid kanaleid ei tohiks olla ülemäära palju; 

9. rõhutab aga, et rikkumisest teatajad võivad kasutada institutsiooniväliseid kanaleid, 

näiteks meediat, ja see ei tohiks ELi institutsioonidel takistada ennetavalt ja ametlikult 

käsitlemast avaldatud teavet, mis puudutab ELi huve; on seisukohal, et kui ELi huve 

puudutav teave on teatavaks tehtud, ükskõik millise kanali kaudu, peaks selle uurimine 

olema süsteemne; 

10. palub seetõttu komisjonil järgida resolutsioonis sisalduvat soovitust luua teabekogumise, 

nõustamise ja suunamisega tegelev sõltumatu ELi asutus, millel oleksid bürood 

liikmesriikides, kus oleks võimalik võtta vastu teateid õigusnormide rikkumiste kohta, 

ning millel oleksid piisavad eelarvevahendid, piisav pädevus ja vajalikud spetsialistid, et 

aidata sees- ja väljaspoolsetel rikkumisest teatajatel kasutada õigeid kanaleid teabe 

avalikustamiseks võimalike liidu finantshuve kahjustavate õigusnormide rikkumiste kohta 

ning kaitsta samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkuda vajalikku tuge ja nõu; on 
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seisukohal, et esimeses etapis peaks asutuse töö põhinema peamiselt saadud teabe 

usaldusväärsel kontrollimisel; 

11. märgib sellega seoses, et Euroopa Ombudsman on parlamendile teatanud, et on valmis 

uurima võimalust luua selline asutus ombudsmani ameti raames, ning palub komisjonil 

uurida, kas nende ülesannete andmine ombudsmanile, kellel on juba pädevus uurida 

kaebusi ELi institutsioonide siseste kuritarvituste kohta, on teostatav; 

12. tuletab meelde, et samas resolutsioonis nõuab parlament veel, et ELi institutsioonid 

rakendaksid koostöös kõigi asjaomaste riiklike asutustega kõiki vajalikke meetmeid, et 

kaitsta teabeallikate konfidentsiaalsust, ning nõuab seetõttu kontrollitud veebisaidi 

loomist, mille kaudu saaks kaebusi esitada täiesti konfidentsiaalselt; 

13. peab kahetsusväärseks, et kõik ELi asutused ei ole rakendanud rikkumisest teatajate kaitse 

sise-eeskirju kooskõlas personalieeskirjade artiklitega 22a, 22b ja 22c, ning palub neil 

neid sise-eeskirju rakendama asuda; 

14. on seisukohal, et valdkonnapõhised, näiteks ELi finantshuvide kaitset käsitlevaid 

õigusaktid ei tohiks mingil moel korvata ega pidurdada selliste üldsätete vastuvõtmist, 

millega kehtestatakse rikkumisest teatajate õiguskaitse ühtsed miinimumnõuded; palub 

seepärast komisjonil esitada horisontaalse õigusakti ettepaneku rikkumisest teatajate 

kaitse kohta ilma pikema viivituseta; 
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