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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus on ELis eetikapõhimõtete 
edendamisel olulise tähtsusega ning need on hädavajalikud, et kaitsta ELi eelarvet 
pettuse ja korruptsiooni eest ning säilitada demokraatlik legitiimsus; tuletab meelde, et 
korruptsioonil on tõsised rahalised tagajärjed ning see kujutab endast tõsist ohtu 
demokraatiale, õigusriigile ja avaliku sektori investeeringutele; tuletab meelde, et 
huvide konfliktid võivad olulisel määral kahjustada ELi finantshuvisid ja 
otsustusprotsesse ning need tuleks seetõttu ära hoida ja hukka mõista; 

2. tuletab meelde, et Euroopa Kontrollikoda tegi sellega seoses oma 2019. aasta auditis 
ELi institutsioonide eetikaraamistike kohta kindlaks tõsised puudused ja järeldas, et 
parandusi tuleb teha ELi eetikareeglite ühtlustamise, nendealase teadlikkuse 
suurendamise ja nende tugevdamise teel; jagab Euroopa Kontrollikoja muret ühtse ELi 
eetikaraamistiku puudumise pärast, mis reguleeriks liikmesriikide esindajate tööd 
nõukogus; 

3. rõhutab, et eetika õigusraamistiku suur killustatus ja järelevalve puudumine on 
takistanud käitumisjuhendite nõuetekohast rakendamist ELi institutsioonides; usub, et 
praegune iseregulatsioonil põhinev lähenemisviis ei täida oma eesmärki ega suuda 
tagada usaldusväärsust; toonitab vajadust suurendada ELi institutsioonide 
usaldusväärsust ja taastada üldsuse usaldus; 

4. ärgitab looma kõigile ELi institutsioonidele ühist sõltumatut eetikaorganit; tunneb 
heameelt tõsiasja üle, et komisjon on selle endale prioriteediks võtnud ja lubab toetada 
sõltumatu eetikaorgani jõupingutusi ELi tasandi ühise eetikaraamistiku loomisel;

5. leiab, et ELi institutsioonidel on suur potentsiaal anda haldusalane otsustuspädevus üle 
ühisele sõltumatule eetikaorganile, mis põhineks selle organi loodaval uuel ühtlustatud 
eetikaraamistikul, mis peaks sisaldama ühiseid reegleid huvide deklaratsioonide 
avaldamise, huvide konflikti ja pöördukse efekti vältimise, kingituste ja külalislahkuse 
vastuvõtmise, rikkumistest teatajate ja ahistamise ohvrite kaitsmise, lobitööga seotud 
kohtumiste, avalike hangete ja juhtivate töötajate koosolekute ajakava läbipaistvuse 
ning avalike vahendite jaoks läbipaistvate pangakontode kasutamise kohta;

6. usub, et kui anda ühisele sõltumatule eetikaorganile õigused täita ELi institutsioonide 
praeguseid eetikaülesandeid, võimaldab see oskusteavet koondada, koostoimet luua ja 
tänu sellele eetikareeglite rakendamist parandada; on veendunud, et selline pädevuse 
üleandmine võimaldab ELi eelarvekulutusi märkimisväärselt kokku hoida;

7. toonitab, et ühine sõltumatu eetikaorgan peaks ELi finantshuvide kaitsmiseks vastutama 
eetikaraamistikuga seotud ennetamis-, jälgimis-, uurimis- ja jõustamistegevuse eest; 
rõhutab, et ühisel sõltumatul eetikaorganil peaks ebaeetilise käitumisega seotud ELi 
eelarve kuritarvitamise vältimiseks olema võimalik võtta distsiplinaarmeetmeid ja 
määrata rahalisi karistusi; 
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8. toonitab, et ühisele sõltumatule eetikaorganile loovutatud ülesanded võivad olla 
institutsioonide praegu täidetavatest ülesannetest suuremad; nõuab, et ühine sõltumatu 
eetikaorgan hindaks, kuidas ELi institutsioonid eetikareegleid rakendavad, ja avaldaks 
igal aastal oma järelduste kohta aruande;

9. nõuab, et ühine sõltumatu eetikaorgan näitaks läbipaistvuse puhul eeskuju, avaldades 
kõik oma otsused ja kulutused masinloetavas avatud andmevormingus, nii et kõik 
kodanikud saaksid nendega tutvuda; soovitab tungivalt, et mis tahes tarkvara, mis on 
arendatud ELi avaliku halduse eetikastandardite järgimiseks, tuleks teha tasuta ja avatud 
lähtekoodiga tarkvara litsentsi alusel kättesaadavaks ja seda tuleks jagada iga seda 
kasutada sooviva Euroopa institutsiooniga; 

10. tunneb heameelt, et ELi institutsioonid on ühise sõltumatu eetikaorgani loomiseks 
sõlminud institutsioonidevahelise kokkuleppe; rõhutab nõukogu, sealhulgas nõukogus 
töötavate liikmesriikide esindajate institutsioonidevahelise kokkuleppega ühinemise 
olulisust, arvestades Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Ombudsmani korduvaid 
nõudmisi suurendada institutsiooni tööeetikat ja läbipaistvust; tuletab meelde nõukogu 
kohustust tegeleda kõrgetasemeliste huvide konfliktide, pöördukse efektide ja lobitöö 
läbipaistvuse reeglitega; 

11. rõhutab, kui oluline on tõhustatud koostöö ühise sõltumatu eetikaorgani ja ELi asutuste, 
nagu Euroopa Pettustevastase Ameti, Euroopa Prokuratuuri, Euroopa Ombudsmani, 
Euroopa Kontrollikoja ja teiste asutuste vahel nende vastavate volituste piires ning kui 
oluline on sellise koostöö loodav püsiv teabevahetus.


