
 

AM\1137613ET.docx  PE611.502v00-01 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2017 A8-0295/1 

Muudatusettepanek  1 

Gilles Lebreton 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0295/2017 

Virginie Rozière 

Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks 

2016/2224(INI) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

õigusloomega mitteseotud resolutsiooni ettepanek A8-0295/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides teavet 

avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 2, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 11, 

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, eriti selle 

artiklit 10, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta direktiivi 

(EL) 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) 

ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta direktiivi (EL) 

2013/30, milles käsitletakse avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust ja 

millega muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 

596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega 

tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni 

direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 

2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil 

kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 

(EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, 
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– võttes arvesse oma 25. novembri 2015. aasta resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste 

ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta1,  

– võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste ja 

samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta (TAXE 2)2, 

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni organiseeritud kuritegevuse, 

korruptsiooni ja rahapesu ning soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste 

tegemiseks3, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee resolutsiooni 1729 (2010) 

rikkumisest teatajate kaitse kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee resolutsiooni 2060 (2015) 

rikkumisest teatajate kaitse parandamise kohta, 

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2015. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 

läbipaistvuse, kooskõlastamise ning lähenemise tagamise kohta liidu äriühingu tulumaksu 

poliitikas4, 

– võttes arvesse komisjoni 6. juuni 2011. aasta teatist „Võitlus korruptsiooniga Euroopa 

Liidus“ (COM(2011)0308), 

– võttes arvesse komisjoni 5. juuli 2016. aasta teatist läbipaistvuse suurendamiseks ning 

maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu võitlemiseks võetavate 

lisameetmete kohta (COM(2016)0451), 

– võttes arvesse G20 korruptsioonivastast tegevuskava ja eelkõige selle suuniseid, mis 

käsitlevad rikkumisest teatajaid kaitsvaid õigusnorme, 

– võttes arvesse OECD 2016. aasta märtsi aruannet „Rikkumisest teatajate tõhusa kaitse 

tagamine“,  

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani otsust rikkumisest teatamist käsitleva omaalgatusliku 

uurimise OI/1/2014/PMC lõpetamise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee 30. aprilli 2014. aasta soovitust 

CM/Rec(2014)7 rikkumisest teatajate kaitse kohta ning 2015. aasta jaanuaris välja antud 

lühikest juhendit riigisisese raamistiku rakendamise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee 27. juuni 2017. aasta 

resolutsiooni 2171 (2017), milles nõutakse riikide parlamentidelt rikkumisest teatamise 

õiguse tunnustamist, 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0408. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0310. 
3 ELT C 208, 10.6.2016, lk 89. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0457. 
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– võttes arvesse OECD avaliku teenistuse eetilise käitumise parandamise soovituste 

põhimõtet nr 4, 

– võttes arvesse rahvusvahelistes tehingutes välisriigi ametiisikutele altkäemaksu andmise 

vastu võitlemise konventsiooni, 

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2017. aasta resolutsiooni rikkumisest teatajate rolli kohta 

ELi finantshuvide kaitsmisel1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, 

eelarvekontrollikomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A8-0000/2017), 

A. arvestades, et Euroopa Liit aitab tugevdada rahvusvahelist korruptsioonivastast koostööd, 

järgides täielikult rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja õigusriigi ning iga riigi 

suveräänsuse põhimõtteid; 

B. arvestades, et läbipaistvus ja kodanike osalemine kuuluvad XXI sajandi demokraatia 

arengusuundade ja eesmärkide hulka; 

C. arvestades, et alates majandus-, võla- ja finantskriisi algusest on võetud rahvusvahelisel 

tasandil hulgaliselt meetmeid maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise 

vastu; arvestades, et õigusnormide rikkumiste tõkestamiseks on finantsteenuste 

valdkonnas vajalik suurem läbipaistvus ja mõnedel liikmesriikidel on juba kogemusi 

keskse teabehoidlaga, mille kaudu antakse teada tegelikest või võimalikest finantsalaste 

usaldatavusnõuete rikkumistest; arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon võttis 

korruptsioonivastase konventsiooni vastu 2003. aastal; arvestades, et tehtud paljastuste 

järel on Euroopa Parlament moodustanud kaks erikomisjoni ja ühe uurimiskomisjoni; 

arvestades, et rikkumisest teatajate kaitset on juba nõutud mitmes resolutsioonis; 

arvestades, et abi on olnud juba kokku lepitud algatustest tugevdada rahvusvahelist 

teabevahetust maksuküsimustes, ning arvestades, et mitmesugused maksudega seotud 

lekked on toonud ilmsiks suure hulga olulist teavet kuritarvituste kohta, mis muidu ei 

oleks välja tulnud; 

D. arvestades, et rikkumisest teatajad täidavad olulist rolli, kui nad tegutsevad ühistes 

huvides ja annavad üldsusele teada asjaoludest, mis kahjustavad inimeste tervist, ohutust 

ja avalikke huve; 

E. arvestades, et rikkumisest teatajad aitavad liikmesriikidel ning ELi ja liikmesriikide 

institutsioonidel ennetada ja tõkestada eelkõige 

 – mis tahes seaduserikkumisi; 

 – mis tahes usaldusväärsuse põhimõtte rikkumisi, olgu tegemist finantssektori 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0022. 
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usaldusväärsuse või majanduse terviklikkusega, ning võimu kuritarvitamist; 

 – tervishoiu kättesaadavuse ja avaliku julgeoleku õiguse rikkumisi või ohtu seadmist;  

 – inimõiguste, keskkonnaõiguse ja õigusriigi põhimõtete rikkumisi  ning 

 – kõiki korruptsiooni ilminguid; 

F. arvestades, et korruptsioon on endiselt ELis tõsine probleem nii avalikus kui ka 

erasektoris; arvestades, et korruptsioon võib kaasa tuua riikide valitsuste suutmatuse 

kaitsta elanikkonda, töötajaid ja tagada õigusriiki; selline võimetus võib vähendada 

usaldust institutsioonide, avaliku teenistuse, majanduskasvu ja konkurentsivõime vastu; 

G. arvestades, et hiljutised juhtumid on näidanud, milline roll võib korruptsioonis olla 

finantseerimisasutustel, finantsnõustajatel ja teistel eraettevõtetel ning igasuguse 

avalikustamise raames tuleks kaitsta konfidentsiaalsuse põhimõtteid; 

H. arvestades, et rikkumisest teatajate kaitse ei ole piisavalt tagatud mitmes liikmesriigis, 

samas on aga paljud teised liikmesriigid kehtestanud nende kaitseks põhjalikud 

programmid; arvestades, et need võivad osutuda ebapiisavaks sidususe puudumise tõttu, 

ning see tekitab õiguslikku ebakindlust Euroopas, eelkõige piiriülestes olukordades; 

I. arvestades, et OECD andmetel oli 2015. aastal 86 % ettevõtjatel kasutusel mehhanism 

ettevõttes võimalikest tõsistest rikkumistest teatamiseks, kuid üle ühel kolmandikul neist 

ei olnud kirjalikku strateegiat rikkumisest teatajate kaitsmiseks survestamise eest või nad 

ei teadnud, kas selline poliitika on olemas; 

J. arvestades, et teatavates liikmesriikides puudub tahe võtta vastu ja kohaldada seadusi, 

millega kaitstakse rikkumistest teatajaid, kuigi neis liikmesriikides on ette nähtud 

kohustus anda teada korruptsioonist, pettustest ja muudest rikkumistest ning nende eest on 

ette nähtud karistused; arvestades, et rikkumisest teatajate kaitse Euroopa Liidus ei peaks 

piirduma üksnes Euroopa juhtumitega, vaid kehtima ka rahvusvaheliste juhtumite suhtes; 

K. arvestades, et kahjuks on olemasolevate kanalite kaudu tehtud ametlikud kaebused 

hargmaiste ettevõtete kohta toonud harva kaasa konkreetseid karistusi; arvestades siiski, et 

iga juhtum peab olema täpselt määratletud ja seda tuleb uurida ülesannete iseloomu, 

asjaolude tõsidust ja seonduvaid riske arvesse võttes; 

L. arvestades, et tähtis on mitte ületada piiri kuritahtliku teavitamise ja rikkumisest teatamise 

vahel; arvestades, et eesmärk ei ole teada kõigist kõike, vaid ära tunda, mis on üldsuse ja 

ühise hüve huvides; 

M. arvestades, et üldsuse huvides rikkumisest teatajad võivad töökohal seista silmitsi 

vastumeetmete, vaenulikkuse, ahistamise, hirmutamise ja tõrjutusega, neil võib esineda 

takistusi tulevase tööhõive seisukohast, elatusvahendite kaotust ning tihti ka tõsiseid 

ähvardusi nende pereliikmete ja kolleegide suhtes; arvestades, et hirm survestamise ees 

võib rikkumisest teatajaid tagasi hoida, mis seab aga ohtu üldsuse huvid; 

N. arvestades, et paljudes riikides ja eelkõige erasektoris kehtivad töötajate suhtes 
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konfidentsiaalsuskohustused seoses teatava teabega, mis tähendab, et rikkumisest teatajate 

suhtes võidakse kohaldada väljaspool oma töökohta teatamise eest distsiplinaarmeetmeid; 

O. arvestades, et töökohtades tuleks luua töökeskkond, kus inimesed tunnevad end võimaliku 

pettuse või õigusvastase tegevuse kohta muret väljendades kindlalt; arvestades, et väga 

tähtis on edendada sellist õiguskultuuri, mis võimaldab inimestel tunda, et nad saavad 

tõstatada probleeme ja ei pea kartma survestamist, mis võib mõjutada nende praegust ja 

tulevast tööhõiveolukorda; 

P. arvestades, et ELi õigusaktides on juba sätestatud teatavad normid rikkumisest teatajate 

kaitseks teatavat liiki vastumeetmete eest eri valdkondades, kuid komisjon ei ole seni 

esitanud piisavate õiguslike meetmete ettepanekut rikkumisest teatajate ja nende õiguste 

tõhusaks ja ühetaoliseks kaitseks ELis, mistõttu tuleb nende kaitset parandada; 

Q. 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; 

R. arvestades, et rikkumisest teatajate kaitsmise tähtsust tunnustatakse kõigis olulistes 

korruptsiooni käsitlevates rahvusvahelistes õigusaktides ning rikkumisest teatamise 

eeskirjad on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastases 

konventsioonis, Euroopa Nõukogu soovituses CM/Rec(2014)7 ja OECD 2009. aasta 

altkäemaksuvastases soovituses; 

S. arvestades, et õigusliku ebakindluse ärahoidmiseks on vaja kehtestada raamistik, millega 

kehtestatud õigused ja kohustused kaitsevad tõhusalt rikkumisest teatajaid ELi 

liikmesriikides ning liidu institutsioonides, asutustes ja organites; 

T. arvestades, et kõikidel kolmandate riikide isikutel, keda Euroopa Liit või üks 

liikmesriikidest on tunnustanud rikkumisest teatajana, peaks olema õigus kõigile 

kohaldatavatele kaitsemeetmetele, kui nad oma kohustuste tõttu on saanud ja 

avalikustanud teavet õigusvastase tegevuse või spionaaži kohta, mille on toime pannud 

kolmas riik või rahvusvaheline või mõne riigi äriühing ja mis kahjustab riiki, rahvast või 

liidu kodanikke, seades nende teadmata ohtu valitsuse terviklikkuse, riigi julgeoleku või 

kollektiivsed või üksikisiku vabadused; 

U. 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 kuna 

see teave on tundlik, võib konfidentsiaalsuse puudulik haldamine tuua kaasa soovimatuid 

teabelekkeid ja kahjustada Euroopa 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; 

V. arvestades siiski, et on oluline, et rikkumisest teatamise võimalust ei kasutataks ebaausa 

konkurentsi eesmärgil; arvestades, et kõik konkurentsi kahjustamise eesmärgil 

väärsüüdistuste esitamise katsed tuleb võimalikult kiiresti avastada ja nende eest karistus 

määrata; 
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Rikkumisest teatajate roll ja nende kaitsmise vajadus 

1. kutsub komisjoni esitama kuue kuu jooksul ettepaneku võtta vastu direktiiv, mille puhul 

on ELi toimimise lepingu artikli 352 alusel nõutav liikmesriikide ühehäälsus, või kui see 

ei ole võimalik, siis lihtsad suunised, et tagada rikkumisest teatajate kaitse kõrge tase 

ELis, võttes arvesse iga riigi olusid ja jättes kõikidele riikidele õiguse võtta rangemaid 

kaitsemeetmeid; 

2. rõhutab põhjendamatut ja muret tekitavat tõsiasja, et kodanikel ja ajakirjanikel on 

õiguskaitse asemel pigem oodata tagakiusamist, kui nad avalikustavad üldsuse huvides 

teavet, sealhulgas oletatava rikkumise, väärteo, pettuse või õigusvastase tegevuse kohta, 

eriti kui tegemist on teoga, mis on vastuolus ELi aluspõhimõtetega, nt maksustamise 

vältimine, maksudest kõrvalehoidumine ja rahapesu; 

3. soovitab lisada finants-, maksundus- ja konkurentsialastesse rahvusvahelistesse 

lepingutesse sätted rikkumisest teatajate kaitse kohta; 

4. rõhutab, et seoses rikkumistest teatajatele võimaldatavate kaitsesätetega on vaja tagada 

õiguskindlus, sest jätkuv selguse puudumine ja killustatud lähenemisviis sunnib 

võimalikke rikkumistest teatajaid teatamisest loobuma; juhib seetõttu tähelepanu 

asjaolule, et komisjoni esitatavas direktiivis või suunistes tuleks kehtestada rikkumisest 

teatamiste käsitlemise nõuetekohane kord ja rikkumisest teatajate tõhus kaitse; 

5. tuletab meelde, et tulevases direktiivis või suunistes tuleks arvesse võtta eeskirju, õigusi ja 

kohustusi, millega reguleeritakse ja mis mõjutavad tööhõivet; rõhutab lisaks, et see peaks 

toimuma sotsiaalpartneritega konsulteerides ja kooskõlas kollektiivlepingutega; 

6. nõuab raamistikuga selle tagamist, et ettevõtted, mis on täiesti kontrollitud andmetel 

võtnud rikkumisest teatajate suhtes vastumeetmeid, ei tohi saada ELi vahendeid ega 

sõlmida hankelepinguid avaliku sektori asutustega; 

7. kutsub liikmesriike üles töötama välja rikkumisest teatamise alase poliitika võrdlusaluseid 

ja näitajaid nii avalikule kui ka erasektorile; 

8. kutsub liikmesriike võtma arvesse ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni artiklit 33, 

rõhutades rikkumisest teatajate rolli korruptsiooni ennetamisel ja selle vastu võitlemisel; 

9. taunib asjaolu, et ainult mõned liikmesriigid on kehtestanud piisavalt kõrgetasemelised 

rikkumisest teatajate kaitse süsteemid; kutsub neid liikmesriike, kes ei ole veel selliseid 

kaitsesüsteeme või põhimõtteid siseriiklikusse õigusesse lisanud, seda võimalikult kiiresti 

tegema; 

10. rõhutab vajadust pöörata ärijuhtimise ja sellega seotud valdkondade õppekavades rohkem 

tähelepanu ärieetikale; 

11. innustab liikmesriike ja ELi institutsioone edendama tunnustavat suhtumist rikkumisest 

teatajate olulisse rolli ühiskonnas, sealhulgas teadlikkuse suurendamise kampaaniate abil; 

kutsub eeskätt komisjoni tegema selles küsimuses otsus direktiivi või suuniste vormis; 

peab vajalikuks tugevdada avalikus sektoris ja töökohtades eetilist kultuuri, et rõhutada, 
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kui oluline on töötajate teadlikkuse suurendamine olemasolevatest õigusraamistikest 

seoses rikkumisest teatamisega koostöös ametiühingute organisatsioonidega; 

12. nõuab, et komisjon jälgiks rikkumisest teatajaid käsitlevaid sätteid liikmesriikide 

õigusaktides, et hõlbustada parimate tavade vahetamist ja aidata sellega rikkumisest 

teatajatele riigi tasandil tõhusamat kaitset tagada; 

13. palub komisjonil esitada direktiivis või suunistes üldise raamistiku, et takistada varade 

ülekandmist väljapoole ELi, kus korrumpeerunud isikutel on võimalik jääda 

anonüümseks; 

14. mõistab rikkumisest teataja all isikut, kes põhimõtteliselt toimib vapralt ja kodanikule 

kohaselt, tehes heauskselt teatavaks või paljastades seoses oma töösuhtega või väljaspool 

seda üldsuse huve kahjustava õigusvastase või ohtliku tegevuse isikule või asutusele, 

kellel on volitus selline tegevus lõpetada; 

15. on seisukohal, et rikkumisest teatamise kanalid ja asjakohane kaitse peaksid olema 

kättesaadavad ka isikutele, kellel ei ole traditsioonilist tööandja ja töötaja suhet, nt 

nõustajad, töövõtjad, praktikandid, vabatahtlikud, üliõpilased, ajutised töötajad, endised 

töötajad ja kodanikud, kui nad avalikustavad teabe õigusvastase tegevuse või üldsuse huve 

kahjustava tegevuse kohta; 

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

registreeritud, kuid väljaspool ELi asuvas ettevõttes; 

17. on seisukohal, et üldsuse huvide kahjustamine hõlmab korruptsioonijuhtumeid, 

kuritegusid, õiguslike kohustuste rikkumisi, eksimusi õigusemõistmises, võimu 

kuritarvitamist, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse õiguse rikkumisi, töötajate 

õiguste ja muude sotsiaalsete õiguste rikkumisi ning inimõiguste ja põhivabaduste 

rikkumisi; 

18. on seisukohal, et põhimõtteliselt tuleb eelistada üldsuse huve erahuvidele, kuna peaks 

olema võimalik avaldada teavet üldsuse huve ähvardavate tõsiste ohtude kohta isegi siis, 

kui teave on seadusega kaitstud; on sellegipoolest seisukohal, et Euroopa õiguse poolt 

tunnustatud üldsuse huvi ei ole ülimuslik eraelu puutumatuse või isikuandmete kaitse 

õiguse rikkumise ees, välja arvatud juhul, kui see on seaduses sätestatud, järgides 

kõnealuste õiguste põhisisu ja võttes arvesse proportsionaalsuse põhimõtet; on lisaks 

seisukohal, et rikkumisest teatajaid käsitlevate sätete reguleerimisala ei laiene 

riigikaitsesaladustele, arstisaladuse hoidmisele või suhetele advokaadi ja kliendi vahel; 

19. soovitab liikmesriikidel regulaarselt hinnata nende poolt rakendatavate meetmete tõhusust, 

võttes arvesse avalikku arvamust seoses suhtumisega rikkumistest teatajatesse, teateid 

seoses valdkondadeüleste uuringute tulemustega ning sõltumatute uuringute tulemusi; 

20. ärgitab liikmesriike, kes ei ole veel rikkumistest teatamise alaseid õigusakte vastu võtnud, 

tegema seda lähitulevikus, ning palub komisjonil kaaluda võimalust luua platvorm selle 

valdkonna parimate tavade vahetamiseks liikmesriikide vahel ja ka kolmandate riikidega; 

21. rõhutab, et tähtsad on uuringud ja heade tavade vahetamine, et saavutada rikkumisest 
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teatajate parem kaitse Euroopa tasandil; 

Teavitusmehhanism 

22. märgib, et selgete kaitsevahendite ja turvaliste teatamiskanalite puudumine võib takistada 

rikkumisest teatajate tegevust, nagu ka vastu- ja survemeetmed, mida nende suhtes 

võidakse võtta; 

23. on seisukohal, et tuleb kasutusele võtta ühtne, usutav ja usaldusväärne direktiiv või 

suunised, mis võimaldavad teadete edastamist nii organisatsioonisiseselt, pädevatele 

ametivõimudele kui ka väljaspool organisatsiooni; on arvamusel, et selline süsteem 

lihtsustaks selle raames esitatud teate usutavuse ja kehtivuse hindamist; 

Teavitamise korral antav kaitse 

24. tunneb muret rikkumisest teatajaid nende töökohas ähvardavate ohtude pärast ja eelkõige 

tööandja ja tema heaks töötavate või tema nimel tegutsevate isikute otsese või kaudse 

kättemaksu ohu pärast; rõhutab, et sellised vastumeetmed on üldiselt kõrvalejätmine, 

karjääri edenemise aeglustumine või peatumine või isegi vallandamine, koos vaimse 

ahistamisega; rõhutab, et vastumeetmed takistavad rikkumisest teatajate tegevust; on 

seisukohal, et survemeetmete võtmise vastu on vaja rakendada kaitsemeetmeid; leiab, et 

survemeetmete eest tuleks ette näha tõhusad karistused; rõhutab, et kui keegi on 

tunnistatud rikkumisest teatajaks, tuleb võtta meetmed tema kaitsmiseks, et lõpetada mis 

tahes tema suhtes võetud vastumeetmed ning näha rikkumisest teatajale kantud kahju eest 

ette kompensatsioon; on arvamusel, et need sätted tuleks lisada komisjoni väljapakutud 

tegevuskavasse; 

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

tohiks selle õiguse kasutamise tõttu diskrimineerida; 

26. tuletab meelde, et tulevases direktiivis või suunistes tuleks arvesse võtta eeskirju, õigusi ja 

kohustusi, millega reguleeritakse ja mis mõjutavad tööhõivet, samuti sotsiaalpartnerite 

seisukohti kooskõlas kollektiivlepingutega; 

27. rõhutab, et rikkumisest teatajatele, nende pereliikmetele ning kõigile isikutele, kes neid 

abistavad ja kelle elu või turvalisus võib olla ohus, sealhulgas uurivatele ajakirjanikele, 

tuleb tagada asjakohane ja tõhus füüsilise, moraalse ja sotsiaalse puutumatuse ning 

elatusvahendite kaitse; 

28. rõhutab, et selliseid kaitsemeetmeid tuleb kohaldada ka juhul, kui rikkumisest teataja juhib 

tähelepanu tegevusele, milles osalevad liikmesriigid; 

29. märgib, et uurivad ajakirjanikud ja sõltumatu ajakirjandus tegutsevad kutsealal sageli üksi 

ja nad võivad kokku puutuda mitmesuguste surveavaldustega, ning seetõttu on äärmiselt 

oluline kaitsta neid mis tahes hirmutamiskatsete eest; 

30. soovitab komisjonil kutsuda liikmesriike üles võtma kasutusele kiirmenetlused, et kuni 

kahju hüvitamise menetluse lõpptulemuseni oleks võimalik kaitsta isikuid, kes on 

langenud pärast üldsuse huvides teabe andmist või avaldamist vastumeetmete ohvriks; 
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31. mõistab hukka tava, mille puhul algatatakse või ähvardatakse algatada rikkumisest teataja 

suhtes kohtumenetlus, mille eesmärk ei ole õigluse jalule seadmine, vaid rikkumisest 

teataja viimine enesetsensuurini või rahalise, vaimse ja emotsionaalse kurnatuseni; on 

seisukohal, et sellist menetluse kuritarvitamist tuleks karistada; 

32. juhib tähelepanu asjaolule, et rikkumisest teatajate suhtes võidakse kohaldada kohtu- ja 

tsiviilmenetlusi; rõhutab, et rikkumisest teatajad on sageli nõrgemaks pooleks; on seetõttu 

seisukohal, et rikkumisest teataja suhtes võetud väidetavate vastumeetmete korral peab 

tööandja tõendama, et kõnealused meetmed ei ole seotud rikkumisest teatamisega; rõhutab 

siiski, et rikkumisest teataja peab olema esitanud teavet, mida ta arvas olevat tõsi; on 

seisukohal, et konfidentsiaalsus peab olema tagatud kogu menetluse vältel ja et 

rikkumisest teataja isikut ei tohi avalikustada ilma tema nõusolekuta; rõhutab, et 

rikkumisest teataja isiku avalikustamisel ilma tema nõusolekuta tuleks kohaldada 

sanktsioone; 

33. rõhutab, et rikkumisest teataja ei tohiks kaotada kaitset üksnes seetõttu, et ta on teinud vea 

faktiliste asjaolude hindamisel või et tema tajutud üldsuse huvide ohustamine ei olnud 

reaalne, kui rikkumisest teatajal oli teavitamise hetkel põhjendatud alus uskuda, et oht on 

reaalne ja märkimisväärne; tuletab meelde, et valesüüdistuste korral tuleks vastutavad 

isikud vastutusele võtta ja nad ei peaks saama rikkumisest teatajatele ette nähtud kaitset; 

rõhutab, et igaühel, kes on otseselt või kaudselt kandnud kahju ebatäpse või eksitava teabe 

avalikustamise tõttu, peaks olema õigus kasutada tõhusaid õiguskaitsevahendeid paha- või 

kuritahtlike teatamiste vastu; 

34. tuletab meelde, kui tähtis on töötada välja vahendid, et keelustada mis tahes 

vastumeetmed, olgu see vallandamine või passiivsed meetmed; palub tungivalt 

liikmesriikidel hoiduda kriminaliseerimast rikkumisest teatajate tegevust, mille eesmärk 

on avaldada teavet õigusvastase teo või üldsuse huve kahjustava tegevuse kohta; 

Rikkumisest teatajate toetamine 

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

uurima võimalust luua selline teadete vastuvõtmise asutus ombudsmani teenistuste 

raames, ning palub komisjonil uurida, kas nende ülesannete andmine ombudsmanile, 

kellel on juba pädevus uurida kaebusi ELi institutsioonide siseste kuritarvituste kohta, on 

teostatav; 

36. kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone koostöös kõigi asjaomaste asutustega võtma 

kasutusele kõik vajalikud meetmed, et kaitsta teabeallikate konfidentsiaalsust ja vältida 

mis tahes diskrimineerimist või ohtu, samuti tegema kättesaadavaks läbipaistvad 

rikkumisest teatamise kanalid; 

37. rõhutab vajadust võimaldada juurdepääs teabele ning anda tasuta ja konfidentsiaalset nõu 

isikutele, kes kavatsevad üldsuse huvides teatada rikkumisest või avaldada teabe 

õigusvastase teo või üldsuse huve kahjustava tegevuse kohta; märgib, et tuleks kindlaks 

määrata struktuurid, kes sellist teavet ja nõu annavad, ning nende kontaktandmed tuleks 

teha üldsusele kättesaadavaks; 
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38. rõhutab asjaolu, et lisaks kaitsemeetmetele, mis on ette nähtud kõigile rikkumisest 

teatajatele, on vältimatult vajalik tagada rikkumisest teatajate vastuvõtt, majutus ja 

turvalisus liikmesriigis, millel ei ole väljaandmislepingut riigiga, kes kõnealused teod 

toime pani; palub komisjonil, juhul kui Euroopa Liidu ja süüdistatava kolmanda riigi 

vahel kehtib väljaandmisleping, kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 

lõiguga 2 (Euroopa varjupaigapoliitika kohta) tegutseda oma volituste raames ning võtta 

kõik vajalikud meetmed rikkumistest teatajate suhtes, keda ähvardavad karmid 

vastumeetmed riigis, mille õigusvastase tegevuse või pettused nad on avalikustanud; 

on veendunud, et kui teade on tunnistatud olemuselt raskeks rikkumiseks, peaks järgnema 

nõuetekohane uurimine ja asjakohaste meetmete võtmine; rõhutab, et rikkumisest teatajal 

peaks olema uurimise ajal võimalik oma kaebust täpsustada ning esitada täiendavat teavet 

või tõendeid; 

40. ergutab liikmesriike töötama välja andmed, kriteeriumid ja näitajad rikkumisest teatamise 

alase poliitika kohta nii avalikus kui ka erasektoris; 

41. palub ELi institutsioonidel vastavalt uute personalieeskirjade artiklile 22c käsitleda 

ombudsmani 24. juuli 2014. aasta algatusraportit, kutsudes kõiki ELi organeid üles võtma 

kasutusele eetilisi hoiatusmehhanisme ja rikkumisest teatamise õigusraamistikke, mis 

põhinevad otseselt ombudsmani teenistuste kodukorral; 

42. on seisukohal, et ka rikkumisest teatajatel peaks olema õigus tutvuda nende avaldatud 

teabe alusel teostatud uurimise tulemustega ja neid kommenteerida; 

43. kutsub ELi institutsioone ja teisi ELi asutusi andma eeskuju ja rakendama viivitamata 

Euroopa Ombudsmani suunised; kutsub komisjoni rakendama täiel määral nii enda kui ka 

ELi ametite jaoks rikkumisest teatajate kaitseks mõeldud suuniseid vastavalt 2012. aasta 

personalieeskirjadele; kutsub komisjoni tegema tulemuslikku koostööd ja kooskõlastama 

jõupingutusi teiste institutsioonidega, sealhulgas Euroopa Prokuratuuriga, et kaitsta 

rikkumisest teatajaid; 

44. juhib tähelepanu tõsiasjale, et vaja on paremat äriühingute kuritarvitustest teatamise 

süsteemi, mis täiendaks ja tõhustaks rahvusvahelistele ettevõtjatele mõeldud OECD 

suuniste kohaseid siseriiklikke kontaktpunkte; 

45. 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; 

46. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

Or. fr 

 

 


