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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 ja lahjomattomuus ovat keskeisiä tekijöitä 
eettisten periaatteiden edistämisessä EU:ssa ja olennaisia EU:n talousarvion 
suojelemiseksi petoksilta ja korruptiolta sekä demokraattisen legitimiteetin 
säilyttämiseksi; muistuttaa, että korruptiolla on vakavia taloudellisia vaikutuksia ja se 
on vakava uhka demokratialle, oikeusvaltiolle ja julkisille investoinneille; muistuttaa, 
että eturistiriidat voivat vahingoittaa merkittävästi EU:n taloudellisia etuja ja 
päätöksentekoprosesseja, minkä vuoksi ne olisi estettävä ja tuomittava; 

2. muistuttaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin havaitsi tässä suhteessa vakavia 
puutteita EU:n toimielinten eettisiä puitteita koskevassa vuoden 2019 tarkastuksessaan, 
jossa todettiin, että parannuksia on tehtävä yhdenmukaistamalla ja vahvistamalla EU:n 
eettisiä sääntöjä sekä lisäämällä tietoisuutta niistä; yhtyy tilintarkastustuomioistuimen 
huoleen siitä, että EU:lla ei ole yhteistä eettistä kehystä, jolla säänneltäisiin 
jäsenvaltioiden edustajien työtä neuvostossa; 

3. korostaa, että etiikkaan liittyvän oikeudellisen kehyksen korostunut hajanaisuus ja 
valvonnan puute ovat estäneet käytännesääntöjen asianmukaisen täytäntöönpanon EU:n 
toimielimissä; katsoo, että nykyinen itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei ole 
tarkoituksenmukainen eikä sillä voida taata lahjomattomuutta; korostaa, että EU:n 
toimielinten lahjomattomuutta on parannettava ja kansalaisten luottamus on 
palautettava; 

4. kannustaa perustamaan riippumattoman eettisen elimen, joka on yhteinen kaikille EU:n 
toimielimille; pitää myönteisenä, että komissio on asettanut sen painopisteeksi 
sitoutunut tukemaan riippumattoman eettisen elimen pyrkimyksiä luoda yhteinen 
eettinen kehys EU:n tasolla;

5. katsoo, että EU:n toimielimillä on suuret mahdollisuudet siirtää hallinnollista 
päätöksentekoa koskevaa toimivaltaa riippumattomalle eettiselle elimelle, joka perustuu 
uuteen yhdenmukaistettuun eettiseen kehykseen, jonka se laatii ja johon olisi 
sisällyttävä yhteiset säännöt sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaisemisesta, 
eturistiriitojen ja pyöröovi-ilmiöiden välttämisestä, lahjojen ja palvelusten 
vastaanottamisesta, väärinkäytösten paljastajien ja häirinnän uhrien suojelusta, 
edunvalvonnan, julkisten hankintojen ja johtavien toimihenkilöiden kokouskalenterien 
avoimuudesta sekä julkisia varoja koskevien pankkitilien seurattavuudesta;

6. katsoo, että EU:n toimielinten nykyisten sisäisten eettisten tehtävien siirtäminen 
riippumattomalle eettiselle elimelle keskittää asiantuntemusta, luo synergioita ja 
parantaa siten eettisten sääntöjen täytäntöönpanoa; on vakuuttunut siitä, että tämä 
toimivallan siirto tuo huomattavia säästöjä EU:n talousarvioon;

7. korostaa, että riippumattoman eettisen elimen olisi vastattava EU:n taloudellisten etujen 
suojaamista koskevan eettisen kehyksen ehkäisy-, seuranta-, tutkimus- ja 
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täytäntöönpanotoimista; korostaa, että riippumattoman eettisen elimen olisi voitava 
toteuttaa kurinpitotoimia ja määrätä taloudellisia seuraamuksia, jotta voidaan välttää 
epäeettiseen käyttäytymiseen liittyvä EU:n talousarvion väärinkäyttö; 

8. korostaa, että riippumattomalle eettiselle elimelle siirrettävät tehtävät voivat ylittää 
toimielinten tällä hetkellä hoitamat tehtävät; kehottaa riippumatonta eettistä elintä 
arvioimaan eettisten sääntöjen täytäntöönpanoa EU:n toimielimissä ja julkaisemaan 
vuosikertomuksen havainnoistaan;

9. kehottaa riippumatonta eettistä elintä näyttämään esimerkkiä avoimuudesta 
julkaisemalla kaikki päätökset ja menot koneellisesti luettavassa avoimessa 
tietomuodossa, joka on kaikkien kansalaisten saatavilla; suosittelee painokkaasti, että 
kaikki EU:n julkishallinnon eettisten normien ylläpitämiseksi kehitetyt ohjelmistot 
asetetaan saataville maksuttomalla ja avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssillä ja että 
ne jaetaan kaikkien sellaisten eurooppalaisten laitosten kanssa, jotka haluavat käyttää 
niitä; 

10. pitää myönteisenä, että EU:n toimielimet ovat allekirjoittaneet 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; 
muistuttaa neuvoston velvoitteesta käsitellä korkean tason eturistiriitoja, 
pyöröovi-ilmiöitä ja edunvalvonnan avoimuutta koskevia sääntöjä; 

11. korostaa, että on tärkeää tehostaa keskinäistä yhteistyötä riippumattoman eettisen 
elimen ja EU:n elinten, kuten Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF), Euroopan 
syyttäjänviraston (EPPO), Euroopan oikeusasiamiehen, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen ja muiden elinten välillä niiden toimivaltuuksien puitteissa 
ja että tällainen yhteistyö johtaa vakaaseen tietojenvaihtoon.


