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PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad skaidrumas, atskaitomybė ir sąžiningumas yra pagrindiniai elementai 
propaguojant etikos principus ES ir yra labai svarbūs siekiant apsaugoti ES biudžetą 
nuo sukčiavimo ir korupcijos ir išsaugoti demokratinį teisėtumą; primena, kad 
korupcijos finansinės pasekmės didelės ir korupcija kelia rimtą grėsmę demokratijai, 
teisinei valstybei ir viešosioms investicijoms; primena, kad interesų konfliktai gali labai 
pakenkti ES finansiniams interesams ir sprendimų priėmimo procesams, todėl jiems 
turėtų būti užkirstas kelias ir jie turėtų būti pasmerkti; 

2. primena, kad Europos Audito Rūmai savo 2019 m. ES institucijų etikos sistemų audite 
nustatė rimtų trūkumų šioje srityje ir padarė išvadą, kad reikia tobulinti ES etikos 
taisykles jas derinant, didinant informuotumą apie jas ir stiprinant jų laikymąsi; pritaria 
Audito Rūmų susirūpinimui dėl to, kad nėra bendros ES etikos sistemos, kuria būtų 
reglamentuojamas valstybių narių atstovų Taryboje darbas; 

3. pabrėžia, kad didelis etikos teisinės sistemos susiskaidymas ir nepakankama priežiūra 
trukdė tinkamai įgyvendinti elgesio kodeksus ES institucijose; mano, kad dabartinis 
savireguliavimo metodas neatitinka savo paskirties ir negali užtikrinti sąžiningumo; 
pabrėžia, kad reikia stiprinti sąžiningumą ES institucijose ir atkurti visuomenės 
pasitikėjimą; 

4. skatina sukurti nepriklausomą etikos įstaigą, kuri būtų bendra visoms ES institucijoms; 
palankiai vertina tai, kad Komisija šį klausimą laiko prioritetu ir yra įsipareigojusi remti 
nepriklausomos etikos įstaigos pastangas sukurti bendrą etikos sistemą ES lygmeniu;

5. mano, kad ES institucijos turi daug galimybių perduoti nepriklausomai etikos įstaigai 
administracinių sprendimų priėmimo kompetenciją remiantis nauja suderinta etikos 
sistema, kurią ji nustatys ir kuri turėtų apimti bendras taisykles dėl interesų deklaracijų 
skelbimo, interesų konfliktų vengimo ir „sukamųjų durų“ reiškinio, dovanų priėmimo ir 
sutikimo dalyvauti pramogose, informatorių ir priekabiavimo aukų apsaugos, lobistų 
susitikimų skaidrumo, viešųjų pirkimų ir vyresniųjų pareigūnų susitikimų tvarkaraščių 
bei skaidrių banko sąskaitų naudojimo viešosioms lėšoms;

6. mano, kad suteikus įgaliojimus nepriklausomai etikos įstaigai vykdyti dabartines ES 
institucijų vidaus etikos funkcijas bus sutelktos žinios, sukurta sinergija ir taip 
pagerintas etikos taisyklių įgyvendinimas; yra įsitikinęs, kad dėl šio kompetencijos 
perdavimo bus sutaupyta daug ES biudžeto lėšų;

7. pabrėžia, kad nepriklausoma etikos įstaiga turėtų būti atsakinga už ES finansinių 
interesų apsaugos etikos sistemos prevenciją, stebėseną, tyrimą ir vykdymą; pabrėžia, 
kad nepriklausoma etikos įstaiga turėtų turėti galimybę imtis drausminių priemonių ir 
taikyti finansines sankcijas, kad būtų išvengta su neetišku elgesiu susijusio 
piktnaudžiavimo ES biudžetu; 

8. pabrėžia, kad nepriklausomai etikos įstaigai perduodamos užduotys gali būti didesnės 
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nei tos, kurias šiuo metu vykdo institucijos; ragina nepriklausomą etikos įstaigą 
įvertinti, kaip ES institucijos įgyvendina etikos taisykles, ir paskelbti metinę ataskaitą 
dėl savo išvadų;

9. ragina nepriklausomą etikos įstaigą rodyti skaidrumo pavyzdį paskelbiant visus 
sprendimus ir išlaidas kompiuterio skaitomu atvirųjų duomenų formatu, kuriuo galėtų 
naudotis visi piliečiai; primygtinai rekomenduoja, kad bet kokia programinė įranga, 
sukurta etikos standartams ES viešojo administravimo srityje užtikrinti, būtų prieinama 
pagal nemokamą atvirojo kodo programinės įrangos licenciją ir ja būtų dalijamasi su bet 
kuria Europos institucija, kuri nori ja naudotis; 

10. palankiai vertina tai, kad ES institucijos pasirašė tarpinstitucinį susitarimą dėl 
nepriklausomos etikos įstaigos įsteigimo; pabrėžia, jog svarbu, kad Taryba, įskaitant 
Taryboje dirbančius valstybių narių atstovus, prisijungtų prie tarpinstitucinio susitarimo, 
atsižvelgiant į pakartotinius Audito Rūmų ir Europos ombudsmeno prašymus stiprinti 
institucijos darbo etiką ir skaidrumą; primena Tarybos įsipareigojimą spręsti aukšto 
lygio interesų konfliktų, „sukamųjų durų“ reiškinio ir lobistų skaidrumo taisyklių 
klausimus; 

11. pabrėžia glaudesnio nepriklausomos etikos įstaigos ir ES įstaigų, pavyzdžiui, Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), Europos prokuratūros, Europos ombudsmeno, 
Europos Audito Rūmų ir kitų įstaigų pagal atitinkamus jų įgaliojimus tarpusavio 
bendradarbiavimo svarbą ir kad toks bendradarbiavimas padeda užtikrinti nuolatinį 
keitimąsi informacija.


