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Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. tunneb heameelt Euroopa Ombudsmani 

pidevate jõupingutuste üle Atlandi-ülese 

kaubandus- ja investeerimispartnerluse 

läbirääkimiste läbipaistvuse 

suurendamiseks Euroopa Komisjonile 

tehtud ettepanekute abil; avaldab 

tunnustust selle eest, et komisjon on tänu 

sellele avaldanud mitu Atlandi-ülese 

kaubandus- ja investeerimispartnerluse 

dokumenti, seeläbi edendades 

läbipaistvust ühena komisjoni uue 

kaubandusstrateegia kolmest sambast; 
rõhutab veel kord, et rahvusvahelistes 

kokkulepetes, nagu Atlandi-ülene 

kaubandus- ja investeerimispartnerlus, 

laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping 

jm, tuleb tagada täielik ja suurem 

läbipaistvus, nagu on nõudnud paljud 

kodanikud, kes on petitsioonikomisjonile 

petitsiooni esitanud; nõuab selles osas 

suuremaid ja ulatuslikumaid jõupingutusi, 

et tagada Euroopa kodanike usaldus; 

3. on vastu Atlandi-ülesele kaubandus- ja 

investeerimispartnerlusele ning 

laiaulatuslikule majandus- ja 

kaubanduslepingule ning jagab miljonite 

kodaniku muret; rõhutab, et 

petitsioonikomisjon on saanud kodanikelt 

ja organisatsioonidelt palju kaebusi selle 

kohta, et Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse ning 

laiaulatusliku majandus- ja 

kaubanduslepingu läbirääkimised ei ole 

läbipaistvad; peab nende läbirääkimiste 

salastatust kahetsusväärseks; tunneb 

heameelt selle üle, et populaarne Euroopa 

kodanikualgatus „Stop TTIP“, millele 

anti 3 284 298 allkirja, osutus edukaks ja 

saavutas 23 liikmesriigis kvoorumi; peab 

kahetsusväärseks, et komisjon lükkas 

algatuse „Stop TTIP“ tagasi; tunneb 

sellega seoses heameelt Euroopa 

Ombudsmani pidevate jõupingutuste üle 

Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse läbirääkimiste 

läbipaistvuse suurendamiseks Euroopa 

Komisjonile tehtud ettepanekute abil; 

rõhutab veel kord, et rahvusvahelistes 

kokkulepetes, nagu Atlandi-ülene 

kaubandus- ja investeerimispartnerlus, 

laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping 
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jm, tuleb tagada täielik ja suurem 

läbipaistvus, nagu on nõudnud paljud 

kodanikud, kes on petitsioonikomisjonile 

petitsiooni esitanud; nõuab selles osas 

suuremaid ja ulatuslikumaid jõupingutusi, 

et tagada Euroopa kodanike usaldus; 
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9. toetab Euroopa Ombudsmani kavatsust 

muuta Euroopa Keskpanga töö 

läbipaistvamaks ja kõrgetele 

juhtimisstandarditele vastavaks, eelkõige 

liikmena troikas/nelikus, mis teeb 

järelevalvet eelarve konsolideerimise 

kavade üle ELi riikides; tunneb heameelt 

selle üle, et Euroopa Keskpank otsustas 

avaldada oma juhatuse liikmete 

koosolekute loetelu; toetab uusi 

juhtpõhimõtteid, mis puudutavad 

esinemisi ja Euroopa Keskpanga nõukogu 

istungitele eelnevat nn vaikimisperioodi 

turge puudutava tundliku teabe osas; 

9. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 

Keskpank ei ole demokraatlik ja sel 

puudub poliitiline vastutus; toetab sellega 

seoses Euroopa Ombudsmani kavatsust 

muuta Euroopa Keskpanga töö 

läbipaistvamaks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. võtab teadmiseks, et Euroopa 

Keskpank on nii rahandusasutus kui ka 

troika/neliku liige, ning kutsub Euroopa 

Ombudsmani üles kaitsma Euroopa ühe 

kõige tähtsama finantsasutuse hea 

haldamisega seotud huve; 

10. väljendab suurt muret Euroopa 

Keskpanga staatusest tuleneva huvide 

konflikti üle, sest Euroopa Keskpank on 

ühest küljest rahapoliitikaasutus, kuid 

kuulub teisest küljest nõuandva liikmena 

troikasse/nelikuse, kes surub 

liikmesriikidele peale struktuurireforme ja 

kokkuhoiumeetmeid, ning kutsub Euroopa 

Ombudsmani üles uurima põhjalikumalt 

Euroopa ühes kõige tähtsamas 

finantsasutuses esinevat haldusomavoli; 

Or. en 
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20. tuletab meelde, et huvide konfliktid 

hõlmavad rohkemat kui nn pöördukse 

juhtumid; rõhutab, et hea halduse 

saavutamiseks ning poliitilise ja tehnilise 

otsustusprotsessi usaldusväärsuse 

tagamiseks tuleb tingimata tõhusalt 

võidelda igat laadi huvide konfliktidega; on 

seisukohal, et ELi tasandil tuleb erilist 

tähelepanu pöörata kandidaatide 

ametissenimetamisele selle 

institutsioonides, ametites ja organites 

olevatele ametikohtadele, rakendades 

kõrgeid standardeid ja konkreetseid 

meetmeid, mille puhul ei saa huvide 

konflikti osas kahtlusi tekkida; 

20. tuletab meelde, et huvide konfliktid 

hõlmavad rohkemat kui nn pöördukse 

juhtumid; rõhutab, et hea halduse 

saavutamiseks ning poliitilise ja tehnilise 

otsustusprotsessi usaldusväärsuse 

tagamiseks tuleb tingimata tõhusalt 

võidelda igat laadi huvide konfliktidega; 

peab sellega seoses kahetsusväärseks, et 

mitmel Euroopa Komisjoni volinikul on 

olnud huvide konflikte, nagu praegusel 

Hispaania kodanikust kliimameetmete ja 

energiaküsimuste volinikul Miguel Arias 

Cañetel ning endisel Madalmaade 

kodanikust konkurentsivolinikul Neelie 

Kroesil; on seisukohal, et ELi tasandil 

tuleb erilist tähelepanu pöörata 

kandidaatide ametissenimetamisele selle 

institutsioonides, ametites ja organites 

olevatele ametikohtadele, rakendades 

kõrgeid standardeid ja konkreetseid 

meetmeid, mille puhul ei saa huvide 

konflikti osas kahtlusi tekkida; 

Or. en 
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23. tunneb heameelt, et Frontex võttis 

ombudsmani poolelioleva uurimise põhjal, 

mis käsitleb Frontexi ja liikmesriikide 

tegevust õigusliku aluseta rändajate ühisel 

sunniviisilisel tagasisaatmisel, kasutusele 

kaebuste esitamise mehhanismi võimalike 

põhiõiguste riivete kohta; kiidab heaks 

sama mehhanismi lisamise uude Euroopa 

piiri- ja rannikuvalve määrusesse; 

23. peab positiivseks sammuks seda, et 

Frontex võttis ombudsmani poolelioleva 

uurimise põhjal, mis käsitleb Frontexi ja 

liikmesriikide tegevust õigusliku aluseta 

rändajate ja pagulaste ühisel sunniviisilisel 

tagasisaatmisel, kasutusele kaebuste 

esitamise mehhanismi põhiõiguste riivete 

kohta; kiidab heaks sama mehhanismi 

lisamise uude Euroopa piiri- ja 

rannikuvalve määrusesse; on aga 

seisukohal, et see mehhanism peaks 

olema sõltumatu, et tagada inimõiguste 

rikkumiste eest vastutuse võtmine, ja peab 

kahetsusväärseks, et see ei ole nii, sest 

tegelikult on uus amet lihtsalt veel üks 

vahend, mille kaudu kontrollida 

rändevoogu ja takistada rahvusvahelist 

kaitset vajavate inimeste jõudmist ELi; 

Or. en 

 

 


