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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et komisjon märkis oma 5. juuli 2016. aasta teatises, et rikkumisest teatajate 

kaitse aitab nii avalikus kui ka erasektoris võidelda väärjuhtimise ja õigusnormide 

rikkumiste vastu, sealhulgas piiriülese korruptsiooni, riikidevahelise maksudest 

kõrvalehoidumise ja ebaausate kaubandustavade vastu, mis kõik on peamiselt tingitud 

liikmesriikide õigusaktide vahel esinevatest õiguslünkadest; 

B. arvestades, et rikkumisest teatamine kujutab endast olulist teabeallikat võitluses 

organiseeritud kuritegevuse vastu, korruptsioonijuhtumite uurimisel avalikus ja 

erasektoris ning äriühingute loodud maksustamise vältimise skeemide tuvastamisel, ning 

arvestades, et rikkumisest teatajate kaitse on seetõttu väga oluline selleks, et edendada 

avalikku aruandekohustust ja ausameelsust ning kaitsta Euroopa Liidu avalikku hüve ja 

finantshuve; arvestades, et avalikes huvides tegutsevad rikkumisest teatajad, kes 

paljastavad väärkäitumise, väärteo, pettuse või ebaseadusliku tegevuse, ei tunne tõelist 

kaitstust ja võtavad sageli väga suure isikliku riski, sest nad võidakse vallandada, kohtusse 

kaevata, vahistada ja neid võidakse boikoteerida, ähvardada või taga kiusata ja mitmel 

muul viisil diskrimineerida; 

C. arvestades, et liit rajaneb sellistel väärtustel nagu demokraatia, õigusriik ja inimõiguste 

austamine, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2;  

D. arvestades, et rikkumisest teatajate isikuandmete ja nende poolt avaldatud teabe 

konfidentsiaalsuse kaitsmine aitab luua mõjusamad kanalid, mille abil teatada pettusest, 

korruptsioonist, väärteost, väärkäitumisest ja muudest rasketest rikkumistest, ning 

arvestades, et kuna see teave on tundlik, võib konfidentsiaalsuse puudulik haldamine tuua 

kaasa soovimatuid teabelekkeid ja kahjustada liidus avalikku huvi; arvestades, et 

rikkumisest teatajate kaitse võib avalikus sektoris aidata tuvastada riiklike vahendite 

väärkasutamist, pettust ja muud liiki piiriülest korruptsiooni, mis on seotud riiklike või 

ELi huvidega; 

E. arvestades, et avalikku huvi ohustada või kahjustada võivat teavet edastavad rikkumisest 

teatajad teevad seda oma väljendus- ja teabevabaduse alusel, mis mõlemad on sätestatud 

ELi põhiõiguste hartas, eelkõige selle artiklis 11, ning tugevast vastutustundest ja 

ühiskondlikust moraalitundest; 

F. arvestades, et oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioonis organiseeritud kuritegevuse, 

korruptsiooni ja rahapesu ning soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste 

tegemiseks, 25. novembri 2015. aasta resolutsioonis maksualaste siduvate eelotsuste ja 

samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta, 16. detsembri 2015. aasta 

resolutsioonis läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamise kohta liidu äriühingu 

tulumaksu poliitikas ja 14. veebruari 2017. aasta resolutsioonis rikkumisest teatajate rolli 

kohta ELi finantshuvide kaitsmisel kutsus parlament komisjoni üles esitama õigusakti 

ettepaneku, millega luuakse rikkumisest teatajate tõhus ja terviklik Euroopa 

kaitseprogramm, et kaitsta neid, kes annavad teada võimalikust pettusest või 

ebaseaduslikust tegevusest, mis kahjustab Euroopa Liidu avalikku huvi või finantshuve; 
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G. arvestades, et rikkumisest teatajate kohtlemise ja kaitse erinevused liikmesriikide vahel 

võivad neid takistada avaldamast teavet, eelkõige mitmes liikmesriigis olulist teavet, ning 

arvestades, et rikkumisest teatajate kaitset ei saa saavutada üksnes õiguslike meetmete 

kaudu, vaid selleks tuleb edendada ka kultuurilist muutust selles, kuidas Euroopa 

ühiskondades rikkumisest teatamisse suhtutakse, pidades eelkõige silmas põhiõigusi; 

H. arvestades, et rikkumisest teatajate kaitse Euroopa Liidus ei peaks piirduma üksnes 

Euroopa juhtumitega, vaid peaks kehtima ka rahvusvaheliste juhtumite puhul; 

1. rõhutab, et demokraatlikes ja õigusriigi põhimõtet järgivates avatud riikides on kodanikel 

õigus saada teavet oma põhiõiguste rikkumiste kohta ja need hukka mõista, muu hulgas 

need rikkumised, millesse on kaasatud nende oma riigi valitsus; 

2. tunnistab, et rikkumisest teatamine etendab otsustava tähtsusega rolli võitluses pettuse, 

maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise, väärjuhtimise, väärkäitumise, väärtegude, 

avalikku huvi kahjustava tegevuse ning kuritegeliku ja ebaseadusliku tegevuse vastu; 

märgib, et rikkumisest teatamiste hiljutiste juhtumite taustal on selgunud, et rikkumisest 

teatajad etendavad olulist rolli põhiõiguste tõsiste rikkumiste paljastamisel, avalike huvide 

kaitsmisel ning aruandekohustuse ja ausameelsuse säilitamisel nii avalikus kui ka 

erasektoris; juhib tähelepanu asjaolule, et rikkumisest teatajate kaitse ei peaks piirduma 

üksnes ebaseadusliku tegevuse juhtudega, vaid peaks laienema kõigile väärkäitumisest või 

väärtegudest teatamise juhtudele; juhib tähelepanu asjaolule, et rikkumisest teatajate 

kaitset käsitlev õigusloome on killustunud ja rikkumisest teatajate kaitse on liikmesriigiti 

ebaühtlane, mis võib ELi poliitikat negatiivselt mõjutada; 

3. nõuab rikkumisest teatamise ja rikkumisest teatajate ühist ja laia määratlust, et tagada 

kõikide rikkumisest teatajate õiguskaitse, mis hõlmaks ka neid, kes avaldavad teavet 

põhjendatud veendumusega, et teave on selle avalikustamise ajal tõene, ja kes avaldavad 

ebatäpset teavet ausa eksituse tõttu; 

4. toonitab, et isikuid, kes teadlikult edastavad pädevatele asutustele valet või eksitavat 

teavet, ei tuleks pidada rikkumisest teatajaks ja seega ei tuleks nende suhtes 

kaitsemehhanisme kohaldada; 

5. rõhutab, et tagada tuleb edasine kaitse laimamise või ametisaladuse rikkumise eest 

süüdimõistmise vastu; 

6. rõhutab, et rikkumisest teatajate kaitset tuleks ELi tasandil ühtlustada; on seisukohal, et 

horisontaalne ELi õigusakt, millega kaitstaks uurivaid ajakirjanikke ja rikkumisest 

teatajaid avalikus ja erasektoris ning mida täiendaksid valdkondlikud eeskirjad, oleks 

tõhusaim viis rikkumisest teatajate põhjaliku ja tõelise kaitse tagamiseks; kordab sellega 

seoses oma üleskutset komisjonile esitada 2017. aasta lõpuks seadusandlik ettepanek, 

millega luuakse rikkumisest teatajate tõhus ja terviklik Euroopa kaitseprogramm, mis on 

kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega; nimetatud ettepanek peaks 

hõlmama mehhanisme äriühingutele, avalik-õiguslikele asutustele ja 

mittetulundusühendustele; 

7. rõhutab, et ELi institutsioonid peavad rikkumisest teatajate rolli ja väärtegude 

parandamisest saadava kasu toetamiseks ilmutama huvi ja kindlat tahet; tuletab meelde, et 

praegu puuduvad rikkumisest teatamise juhtude korral järelmeetmed ja nõuetekohane 
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lahendamine; peab hädavajalikuks, et enne rikkumisest teatajate kaitset käsitleva direktiivi 

vastuvõtmist rakendataks nõuetekohaselt komisjoni suuniseid rikkumisest teatajate kaitse 

kohta ELi institutsioonides, ning kutsub kõiki institutsioone, sealhulgas nende ameteid, 

üles kehtestama selged eeskirjad rikkumisest teatajate kaitse kohta ja nn pöördukse efekti 

vastased meetmed; 

8. tunnistab, et igal isikul, kes edastab teavet asjaomasele asutusele või paljastab rikkumise 

muul sobival viisil, peab olema õigus õiguskaitsele; 

9. nõuab tungivalt, et Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Ombudsmani büroo avaldaksid 

kumbki 2017. aasta lõpuks: 1) eriaruanded, mis sisaldavad statistikat ja selgeid andmeid 

rikkumisest teatamise juhtude kohta, mis on kindlaks tehtud Euroopa institutsioonides, 

ettevõtetes, ühingutes, organisatsioonides ja muudes asutustes, mis on liidus 

registreeritud; 2) asjaomaste institutsioonide järelmeetmed seoses paljastatud juhtumitega, 

tuginedes komisjoni praegustele suunistele ja eeskirjadele; 3) iga rikkumisest teatajatelt 

saadud teabe tulemusel algatatud uurimise tulemuse; 4) iga juhtumi puhul rikkumisest 

teatajate kaitseks kavandatud meetmed; 

10. väljendab muret seoses sellega, et rikkumisest teatajad on era- ja tööelus kättemaksu vastu 

kaitsetud ning et nende vastu on võimalik algatada kriminaal- ja tsiviilkohtumenetlusi; 

nõuab, et horisontaalne õigusraamistik hõlmaks määratlusi, kaitset erinevate 

tagakiusamisvormide vastu ning vabastamist kriminaal- ja tsiviilmenetlusest vastavalt 

kehtestatavatele kriteeriumitele; rõhutab, et rikkumisest teatajad peaksid saama teavet 

edastada konfidentsiaalselt või anonüümselt, et nende isikuandmed jääksid salajaseks, 

ning neil peaks olema võimalus, kui see on kooskõlas riigi õiguskorraga, taotleda ajutisi 

meetmeid või korraldust vallandamise vältimiseks, kuni rikkumisest teatamise kohtuasi on 

saanud lahenduse; on kindlalt veendunud, et see suurendab kodanike usaldust liidu ja 

liikmesriikide asutuste vastu; 

11. rõhutab, et ükski töösuhe ei tohiks piirata isiku õigust väljendusvabadusele ja et kedagi ei 

tohiks selle õiguse kasutamise tõttu diskrimineerida; 

12. rõhutab, et rikkumisest teatajate kaitset kohaldatakse ka siis, kui väljendatud kahtlus 

kinnitust ei leia, eeldusel, et isik tegutses heas usus; 

13. nõuab, et riiklikul ja Euroopa tasandil loodaks seaduslikud, konfidentsiaalsed, turvalised, 

ohutud ja ligipääsetavad teabe andmise kanalid, mille kaudu oleks avaliku huvi 

kahjustamise ohtu käsitlevat teavet pädevatele ametiasutustele lihtsam edastada; kordab 

sellega seoses oma nõudmist luua sõltumatu teabekogumise, nõustamise ja suunamise ELi 

asutus koos liikmesriikides asuvate kontoritega; rõhutab sellega seoses Euroopa 

Ombudsmani büroo võimalikku rolli; toonitab, et rikkumisest teatajad peaksid saama 

pädevatele ametiasutustele teavet esitada nii töökoha siseselt kui ka väljaspool seda; 

rõhutab, et algselt anonüümseks jäänud rikkumisest teatajatele tuleks tagada kaitse, kui 

nad otsustavad anonüümsusest loobuda ja vajavad kaitset;  

14. rõhutab, et kõnealuseid kanaleid haldavad asutused peaksid uurima väiteid 

professionaalsel tasemel ning andma ka rikkumisest teatajaile üksikasjalikku teavet nende 

õiguste ja kohustuste kohta, pakkuma neile kaitset kõigi nende ja nende pereliikmete vastu 

suunatud kättemaksumeetmete eest ning tagama neile juurdepääsu sõltumatule õigusabile 

ja vajaduse korral rahalise toetuse, samuti vajaliku psühholoogilise toe ja ravi, ning 
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vaatama läbi hüvitisnõuded, mis on esitatud mis tahes ahistamise või nende praeguse või 

tulevase elatise kaotuse eest, kui kahju on tekkinud teabe avaldamisele järgnenud 

survemeetmetest; 

15. rõhutab, et vastavalt personalieeskirjade artiklitele 22a, 22b ja 22c peaksid kõik ELi 

institutsioonid kehtestama kindlad ja põhjalikud sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kaitse 

kohta; 

16. kutsub komisjoni üles võtma täiel määral arvesse 2017. aasta mais toimunud avaliku 

konsultatsiooni käigus selle teema kohta kogutud sidusrühmade arvamusi; 

17. rõhutab, et rikkumisest teatajad kujutavad endast tähtsat teabeallikat uuriva ajakirjanduse 

jaoks; rõhutab, kui olulist rolli kannab meedia ebaseadusliku tegevuse ja väärkäitumise 

paljastamisel, eriti kui nendega rikutakse kodanike põhiõigusi; kutsub liikmesriike üles 

tagama, et ajakirjanike õigus mitte paljastada allikat oleks tõhusalt ja õiguslikult kaitstud; 

rõhutab, et ajakirjanikud peaksid olema kaitstud ka siis, kui nad on ise teabeallikaks, ning 

et mõlemal juhul ei tohiks ametiasutused kasutada jälgimist; tuletab sellega seoses 

meelde, et direktiivi (EL) 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja 

äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast 

kaitset, ei tohiks tõlgendada viisil, mis vähendab rikkumisest teatajate ja uuriva 

ajakirjanduse kaitset; rõhutab, et uurivad ajakirjanikud kuuluvad ohustatud töötajate 

rühma ja maksavad ulatuslike rikkumiste avalikustamise eest sageli oma töökoha, 

vabaduse või eluga, ning nõuab, et rikkumisest teatajaid käsitlevasse horisontaalsesse ELi 

õigusakti lisataks erimeetmed uurivate ajakirjanike kaitseks; 

18. rõhutab, et rikkumisest teatajate tõstatatud küsimusi tuleks uurida sõltumatult ja 

võimalikult kiiresti ning seejuures tuleb kaitsta ka avalikustamisega seotud olla võivate 

üksikisikute õigusi; rõhutab, et nii rikkumisest teataja kui iga avalikustamisega seotud isik 

peaks olema kogu uurimise jooksul võimeline esitama täiendavaid argumente ja tõendeid 

ning neile tuleks anda avalikustamisega seotud menetluse kohta jooksvalt teavet; 

19. nõuab, et Euroopa Ombudsmani büroo alluvusse loodaks sõltumatu nõustamise ja 

suunamise üksus, mis oleks pädev vastu võtma teateid, kaebusi, koguma teavet ja andma 

asjakohast nõu rikkumisest teatajate kaitse kohta; 

20. nõuab, et ELi institutsioonid kehtestaksid ja võtaksid koostöös kõikide asjaomaste riiklike 

asutustega kõik vajalikud meetmed, kaitsmaks teabeallikate anonüümsust ja 

konfidentsiaalsust, et vältida mis tahes diskrimineerivat tegevust või ähvardusi; 

21. rõhutab, et valitsusvälised organisatsioonid ei ole kaitstud haldusomavoli, pettuse, 

vahendite väärkasutamise ja muude rikkumiste läbiviimise katsete eest, ning on 

seisukohal, et avalikus ja erasektoris rikkumisest teatajate suhtes kehtivaid eeskirju tuleks 

kohaldada ka valitsusväliste organisatsioonide suhtes; 

22. märgib, et selget lahendust on vaja nendele rikkumisest teatajatele, kes töötavad ELis 

registreeritud, kuid väljaspool ELi asuvas ettevõttes; 

23. kutsub ELi institutsioone üles hakkama välja andma Euroopa rikkumisest teataja auhinda, 

et ergutada muutust suhtumises rikkumisest teatamisesse ja selle seosesse põhiõigustega 

ning muuta rikkumisest teatamine hea kodaniku käitumisviisiks; 
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24. rõhutab, et kodanike õigus väärteost teada anda on põhiõiguste harta artiklis 11 sätestatud 

sõna- ja teabevabaduse loomulik jätk ning et oluline on tagada läbipaistvuse ja 

terviklikkuse põhimõtted ja avaliku huvi kaitse; 

25. rõhutab, et liikmesriigid peavad järgima Euroopa Nõukogu soovitust rikkumisest teatajate 

kaitse kohta. 
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