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EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että avoimuus, vastuuvelvollisuus, ammattimaisuus ja lahjomattomuus ovat 
keskeisiä tekijöitä eettisten periaatteiden edistämisessä EU:ssa ja olennaisia EU:n 
talousarvion suojelemiseksi petoksilta ja korruptiolta sekä EU:n demokraattisen 
legitimiteetin ja kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi; huomauttaa, että 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö määrittelee viranomaisten 
lahjomattomuuden olevan yhteisten eettisten arvojen, periaatteiden ja normien 
yhdenmukaistamista ja noudattamista yleisen edun säilyttämiseksi ja priorisoimiseksi 
julkisen sektorin yksityisiin etuihin nähden; muistuttaa, että epäeettinen käyttäytyminen 
voi vahingoittaa merkittävästi EU:n taloudellisia etuja ja päätöksentekoprosessia, 
vahingoittaa unionin toimielinten mainetta ja muodostaa vakavan uhan demokratialle, 
oikeusvaltiolle ja yleiselle edulle, minkä vuoksi tällainen käyttäytyminen olisi estettävä 
ja tuomittava;

2. palauttaa mieliin, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin totesi EU:n toimielinten 
eettisistä toimintapuitteista vuonna 2019 antamassaan erityiskertomuksessa nro 
13/2019, että tarkastetut toimielimet olivat suurelta osin ottaneet käyttöön 
asianmukaiset eettiset toimintapuitteet sekä henkilöstölle että jäsenille, mutta niissä oli 
edelleen joitakin puutteita; suosittelee parantamaan niitä yhdenmukaistamalla, 
lisäämällä tietoisuutta ja vahvistamalla EU:n eettisiä sääntöjä; jakaa 
tilintarkastustuomioistuimen huolen siitä, että EU:lla ei ole yhteisiä eettisiä 
toimintapuitteita, jotka koskisivat jäsenvaltioiden edustajien toimintaa neuvostossa, että 
parlamentilla ja neuvostolla ei ole etiikkaa koskevia kokonaisstrategioita, että 
sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten tarkastamisessa noudatetaan epäluotettavia 
menettelyjä, että näitä ilmoituksia valvotaan rajoitetusti ja että nykyisiä eettisiä 
toimintakehyksiä koskevat toimintaperiaatteet ovat puutteellisia muilla aloilla;

3. korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan olisi otettava käyttöön tehokkaat 
institutionaaliset puitteet sekä selkeät menettelyt ja ilmoituskanavat väärinkäytöksistä ja 
korruptiosta ilmoittamisen helpottamiseksi ja että vilpittömässä mielessä toimivia 
väärinkäytösten paljastajia on suojattava kostotoimilta;

4. korostaa, että nykyiset eettiset toimintapuitteet, jotka EU:n tasolla on räätälöity 
sopimaan kunkin unionin toimielimen erityispiirteisiin, ja niitä koskevan valvonnan 
puute ovat estäneet käytännesääntöjen asianmukaisen täytäntöönpanon EU:n 
toimielimissä; painottaa, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita alueita, joilla 
eettisten kysymysten käsittelyyn on suositeltavaa soveltaa yhdenmukaisempaa 
lähestymistapaa; katsoo, että nykyinen itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei ole 
tarkoituksenmukainen eikä sillä voida taata lahjomattomuutta, minkä vuoksi sitä olisi 
tarkistettava tehokkuuden lisäämiseksi; katsoo, että tarvitaan yhdenmukaisempaa 
lähestymistapaa väärinkäytösten paljastajien suojelun kaltaisilla tärkeillä alueilla ja 
myös komission jäseniä koskevan perussäännön puuttumisen kaltaisten aukkojen 
täyttämiseksi voimassa olevassa lainsäädännössä; painottaa, että virkamiehet eivät itse 
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liene parhaita arvioimaan etiikkaan liittyviä tilanteita tai eturistiriitoja ja että arvioinnin 
olisi kuuluttava erikoistuneen riippumattoman kolmannen osapuolen toimivaltaan; 
muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan eettiset toimintapuitteet eivät voi 
olla tehokkaita ilman asianmukaisia valvontajärjestelmiä, joissa valvonnan tason olisi 
vastattava riskien tasoa ja joissa olisi otettava huomioon virkamiesten hallinnolliset 
tehtävät; panee merkille eri toimielinten erityispiirteet ja varsinkin sen 
riippumattomuuden, joka taataan lainsäädännöllä unionin tuomioistuimen tuomareille, 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenille sekä Euroopan parlamentin, kansallisten 
parlamenttien ja kansallisten hallitusten jäsenille; tähdentää, että EU:n toimielinten 
lahjomattomuutta on parannettava ja kansalaisten luottamusta vahvistettava;

5. kannustaa riippumattoman eettisen elimen perustamiseen sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi EU:n toimielimissä, virastoissa, toimistoissa ja elimissä; pitää 
myönteisenä, että komissio on asettanut tämän painopisteeksi ja sitoutunut tukemaan 
riippumattoman eettisen elimen pyrkimyksiä laatia yhteiset eettiset toimintapuitteet 
EU:n tasolla; kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä, elimiä, toimistoja ja virastoja 
tekemään yhteistyötä ja koordinoimaan toimiaan sellaisten alojen määrittämiseksi, joilla 
niiden eettisiä toimintapuitteita voidaan sovittaa tiiviimmin yhteen ja yhdenmukaistaa; 
pitää välttämättömänä, että lainsäädäntövalta valvoo toimeenpanoelimiä, sillä muuten 
lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan roolin ja toimivallan vaihtuminen vaarantaisi 
valittujen parlamentin jäsenten edustajantoimen vapaan harjoittamisen 
riippumattomuuden; huomauttaa, että nykyisten eettisten toimintapuitteiden 
parantaminen ja yhdenmukaistaminen ja niiden tehokas täytäntöönpano eivät saisi 
perustua yksinomaan riippumattoman eettisen elimen perustamiseen ja että niissä on 
otettava huomioon kunkin toimielimen erityispiirteet, vallanjaon periaate sekä 
perussopimuksissa vahvistettu toimielinten välinen tasapaino ja demokraattiset roolit; 
pitää äärimmäisen tärkeänä, että ennen riippumattoman eettisen elimen perustamista 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen laatimista tehdään perusteellinen kustannus-
hyötyanalyysi ja vaikutustenarviointi; painottaa, että tavoitteena on suojella EU:n 
talousarviota epäeettiseltä käyttäytymiseltä ja säilyttää samalla lukuisien erilaisten EU:n 
toimielinten ja elinten tiukimmat eettiset normit ja lahjomattomuus;

6. katsoo, että uusiin yhtenäistettyihin eettisiin toimintapuitteisiin perustuva hallinnollisten 
päätöksentekovalmiuksien valvonta tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia, mutta siihen 
olisi kuitenkin sisällytettävä yhteisiä sääntöjä sidonnaisuusilmoitusten sisällöstä ja 
julkaisemisesta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja noudattaen täysimääräisesti 
tietosuojasääntöjä; eturistiriitojen ja pyöröovitapausten välttäminen; lahjojen ja 
kestityksen vastaanottaminen; väärinkäytösten paljastajien ja häirinnän uhrien suojelu; 
edunvalvontakokousten, julkisten hankintojen ja ylemmän henkilöstön 
kokouskalenterien avoimuus; avointen pankkitilien käyttö julkisia varoja varten ottaen 
huomioon toimielinten suorittamat erilaiset tehtävät sekä niiden jäsenten nimenomaisiin 
tehtäviin sisältyvät riskit ja haasteet;

7. katsoo, että uuden eettisen elimen perustamisen seurauksena yksittäisten EU:n 
toimielimien olisi noudatettava monialaista lähestymistapaa suhteessa heikommassa 
asemassa oleviin henkilöihin niin, että kaikki toimielimet takaavat tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien ja yhtäläisen kohtelun periaatteiden noudattamisen; painottaa, että 
riippumattoman eettisen elimen tärkeimpiin painopisteisiin on sisällyttävä yhtäläisten 
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oikeuksien takaaminen vammaisille ja muille heikommassa asemassa oleville 
henkilöille EU:n toimielinten toiminnassa ja työssä;

8. katsoo, että EU:n toimielinten nykyisiä sisäisiä eettisiä toimintoja koskevan toimivallan 
antaminen riippumattomalle eettiselle elimelle tarjoaa mahdollisuuden keskittää 
asiantuntemusta, luoda synergioita ja siten parantaa eettisten sääntöjen täytäntöönpanoa, 
mikä velvoittaisi virkamiehet toimimaan aina yhteiskunnan hyväksi moitteettoman 
julkisten varojen hoidon sekä laillisen, oikeudenmukaisen ja avoimen päätöksenteon 
avulla; on vakuuttunut siitä, että tämä toimivallan siirto voisi tuoda huomattavia 
säästöjä EU:n talousarvioon; muistuttaa, että perussopimusten mukaan Euroopan 
unionin tuomioistuin on EU:n ylin lainkäyttöelin (Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 19 artikla) ja että sillä on korkein mahdollinen oikeudellinen 
päätöksentekovalta;

9. korostaa tarvetta kunnioittaa ja ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta sekä varmistaa, että 
yhteisten eettisten toimintapuitteiden täytäntöönpano perustuu vahvasti 
perussopimusten keskeiseen oikeusperustaan ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamiseen; korostaa, että riippumattomalle eettiselle elimelle olisi annettava 
valtuudet siltä toimivaltaiselta viranomaiselta, joka tällä hetkellä vastaa yleisempien 
toimintapuitteiden osalta ennaltaehkäisystä, seurannasta, tutkimisesta ja 
täytäntöönpanon tukemisesta sekä tietämyksen ja neuvonnan tarjoamisesta EU:n 
taloudellisten etujen suojaamiseksi; painottaa, että riippumattoman eettisen elimen olisi 
voitava suosittaa kurinpitotoimia ja ehdottaa taloudellisia seuraamuksia, jotta voidaan 
välttää epäeettiseen käyttäytymiseen liittyvä EU:n talousarvion väärinkäyttö; kehottaa 
riippumatonta eettistä elintä soveltuvin osin arvioimaan eettisten sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja noudattamista EU:n toimielimissä ja julkaisemaan 
vuosikertomuksen havainnoistaan ja suosituksistaan sekä esittämään sen parlamentille, 
komissiolle ja kaikille muille osallistuville toimielimille; painottaa, että riippumattoman 
eettisen elimen on lisättävä henkilöstön tietoisuutta eettisten toimintapuitteiden 
määräyksistä ja EU:n toimielinten eettisestä kulttuurista; 

10. varoittaa, että toimielinten tällä hetkellä hoitamia tehtäviä laajempien tehtävien 
siirtäminen riippumattomalle eettiselle elimelle voisi rikkoa vakavasti perussopimuksia;

11. kehottaa riippumatonta eettistä elintä näyttämään esimerkkiä avoimuudesta 
julkaisemalla kaikki suositukset, vuosikertomukset, päätökset ja menot koneellisesti 
luettavassa avoimessa tietomuodossa, joka on kaikkien kansalaisten saatavilla, asiassa 
sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti; suosittelee painokkaasti, että kaikki EU:n 
julkishallinnon eettisten normien ylläpitämiseksi kehitetyt ohjelmistot asetetaan 
saataville maksuttomalla avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssillä ja että ne jaetaan 
kaikkien sellaisten eurooppalaisten laitosten kanssa, jotka haluavat käyttää niitä; 
kehottaa tekemään tältä osin tiivistä yhteistyötä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa;

12. kannustaa EU:n toimielimiä allekirjoittamaan toimielinten välisen sopimuksen 
riippumattoman eettisen elimen perustamisesta; korostaa, että neuvoston sekä siellä 
työskentelevien jäsenvaltioiden edustajien on tärkeää liittyä toimielinten väliseen 
sopimukseen, koska tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan oikeusasiamies ovat 
toistuvasti pyytäneet parantamaan toimielimen toiminnan etiikkaa ja avoimuutta EU:n 
kansalaisten hyväksi; muistuttaa neuvoston velvoitteesta käsitellä korkean tason 
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eturistiriitoja, pyöröovi-ilmiötä ja edunvalvonnan avoimuutta koskevia sääntöjä; 
kehottaa laatimaan selkeitä määräyksiä, joilla asianomaiselle henkilölle annetaan 
oikeusvaltion perusperiaatteiden mukainen oikeus valittaa häntä koskevista 
suosituksista; korostaa, että perustettaessa uusi neuvoa-antava eettinen elin 
parlamentille olisi vältettävä päällekkäistä työtä ja päällekkäistä toimivaltaa;

13. korostaa, että on tärkeää tehdä selkeä työnjako ja tehostaa soveltuvin osin yhteistyötä 
riippumattoman eettisen elimen ja asiaan liittyvien EU:n elinten kuten Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF), Euroopan syyttäjänviraston (EPPO), Euroopan 
oikeusasiamiehen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja muiden elinten välillä 
niiden toimivaltuuksien puitteissa; korostaa myös olevan tärkeää, että tällainen 
yhteistyö johtaa säännölliseen tietojenvaihtoon; toteaa, että kansalaisten luottamuksen ja 
uuden EU:n elimen hyväksynnän korkean tason säilyttämiseksi riippumattoman eettisen 
elimen perustaminen olisi perusteltava tarkoituksenmukaisuudella ja tehokkuudella.
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