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 ET 

ETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et rikkumisest teatajatel on olnud märkimisväärne roll arvatava rikkumise, 

väärteo, pettuse või ebaseadusliku tegevuse avastamisel ja sellest teadaandmisel ning 

avalikku huvi pakkuvate maksujuhtumite, nagu LuxLeaksi, SwissLeaksi ja Panama 

paberite avastamisel ja avalikuks tegemisel, aidates nii oluliselt kaasa üha enamate 

reformide elluviimisele, et võidelda finants- ja maksupettuste, rahapesu ja korruptsiooni 

vastu, mis takistavad majandusarengut ja õigusriiki; 

B. arvestades, et alates majandus-, võla- ja finantskriis algusest on võetud hulgaliselt 

meetmeid rahvusvaheliste maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu; 

arvestades, et kuritarvituste vältimiseks 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 

konventsiooni1 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 resolutsioonis2; 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; 

C. arvestades, et kuigi ülemaailmsete korruptsioonivastaste jõupingutuste keskmes on seni 

peamiselt olnud väärteod avalikus sektoris, on hiljutised lekked esile toonud 

finantsasutuste, nõustajate ja teiste eraettevõtjate rolli korruptsiooni soodustamises; 

D. arvestades, et usaldusfondidest ja sarnastest õiguslikest üksustest tegelikult kasusaavate 

omanike avalikud registrid ja muud investeerimisvahendite läbipaistvusmeetmed võivad 

mõjuda heidutavalt selliste rikkumiste puhul, millest rikkumisest teatajad tavaliselt teada 

annavad; 

E. arvestades, et väga sageli ei piirdu rikkumistest teatamine majandus- ja 

rahandusküsimustega; arvestades, et piisava kaitse puudumine võib sundida võimalikke 

rikkumisest teatajaid teatamisest loobuma, et vältida survestamist ja/või kättemaksu; 

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 ei 

teadnud nad, kas selline poliitika on olemas; arvestades, et paljusid rikkumisest teatajaid, 

kes on andnud teada majandus- ja finantsalastest väärtegudest või ebaseaduslikust 

tegevusest, on taga kiusatud; arvestades, et isikud, kes üldsuse huvides rikkumisest 

teatavad või teavet avaldavad, samuti nende pereliikmed ja kolleegid, kannatavad sageli 

                                                 
1 https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf 
2 Vt nt Euroopa Parlamendi 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse 

iseloomuga või mõjuga meetmete kohta (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0310) ja 16. detsembri 2015. aasta 

resolutsiooni soovitustega komisjonile läbipaistvuse, kooskõlastamise ning lähenemise tagamise kohta liidu 

äriühingu tulumaksu poliitikas (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0457). 

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
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survestamise all, millele võib järgneda näiteks karjäärivõimaluste kaotamine; arvestades, 

et Euroopa Inimõiguste Kohtus on väljakujunenud kohtupraktikas seoses rikkumisest 

teatajatega, kuid nende kaitse peaks olema tagatud õigusaktidega; arvestades, et Euroopa 

Liidu põhiõiguste harta tagab sõnavabaduse ja õiguse heale haldusele; 

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

hargmaiste ettevõtete rikkumiste kohta toonud nende eest harva kaasa konkreetseid 

karistusi; 

G. arvestades, et kuigi rikkumisest teatajate kaitset liidu tasandil ei ole kõigis liikmesriikides 

rakendatud ega ELi tasandil ühtlustatud, on enamik liikmesriike ratifitseerinud ÜRO 

korruptsioonivastase konventsiooni, mis muudab kohustuslikuks rikkumisest teatajatele 

asjakohase ja mõjusa kaitse võimaldamise; 

H. arvestades, et ELi õigusaktid sisaldavad juba teatavaid sätteid rikkumisest teatajate 

kaitsmiseks survestamise eest, sealhulgas seoses rahapesuga, kuid veel ei ole vastu võetud 

kõigi avalik-õiguslike ja eraõiguslike asutuste suhtes kohaldatavaid horisontaalseid 

õigusakte; arvestades, et killustatud sätted võivad olla ebaselged ja ebatõhusad; seetõttu 

palutakse komisjonil hinnata põhjalikult ELi tasandi selle valdkonna võimaliku edasise 

meetme õiguslikke aluseid; arvestades, et rikkumistest teatajate tõhus kaitse aitaks kaasa 

siseturu tõhususele ja suurendaks kodanike usaldust ELi vastu; 

1. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks põhjalikult ELi tasandi edasise meetme võimalikku 

õiguslikku alust ja esitaks vajaduse korral põhjaliku horisontaalse õigusakti, sealhulgas 

vahendid, et tagada võimalikult kiiresti rikkumisest teatajate tõhus kaitse, ning esildaks 

ettepaneku, et tagada rikkumisest teatajatele piisava rahalise abi andmine; palub 

komisjonil hinnata võimalust asutada sõltumatu Euroopa organ, kes on pädev vastu võtma 

rikkumisest teatajate ka anonüümselt ja konfidentsiaalselt esitatud kaebusi ning 

põhjendatud juhtudel andma nõu ja tagama kaitse; märgib, et rikkumisest teatajate kaitse 

peaks hõlmama ühtviisi nii avalikku kui ka erasektorit; nõuab õigusaktidega selle 

tagamist, et ettevõtted, kes on täiesti kontrollitud andmetel võtnud rikkumisest teatajate 

suhtes survemeetmeid, ei tohi saada ELi vahendeid ega sõlmida lepinguid avaliku sektori 

asutustega; teeb ettepaneku, et komisjon koostaks igal juhul aastaaruande, milles 

hinnatakse rikkumisest teatajate kaitse taset Euroopa Liidus; soovitab lisada finants-, 

maksundus- ja konkurentsialastesse rahvusvahelistesse lepingutesse sätted rikkumisest 

teatajate kaitse kohta; teeb ettepaneku luua üleeuroopaline rikkumisest teatajate kaitse 

fond, et tagada rikkumisest teatajatele piisava rahalise abi andmine; 

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 ebaseadusliku tegevuse kohta, 

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

vältimine, maksudest kõrvalehoidumine ja rahapesu; 

3. kutsub ühtlasi liikmesriike võtma vastu rikkumisest teataja ulatusliku õigusliku 

määratluse, et kaitsta neid tõhusalt siseriiklike õigusaktidega; soovitab avaliku ja 

erasektori rikkumisest teatajatele tagada ühesuguse kaitse ja see ei tohiks olla seotud ühegi 

lepingulise kohustusega, mis takistab teada andmist või avalikustamist üldsuse huvides; 

kutsub liikmesriike tagama, et kaitse hõlmaks vabastamist menetlusest seoses kaitstud 

avalikustamisega, distsiplinaarmeetmetest või muul kujul survestamisest; 
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4. kutsub liikmesriike võtma arvesse ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni artiklit 33, 

rõhutades rikkumisest teatajate rolli korruptsiooni ennetamisel ja selle vastu võitlemisel; 

5. tuletab meelde TAXE-erikomisjoni järeldusi ja juhib tähelepanu vajadusele tagada, et 

rikkumisest teatajad saaksid teada anda mitte ainult ebaseaduslikust tegevusest, vaid ka 

väärtegudest ja esitada mis tahes teavet küsimustes, mis ohustavad või kahjustavad 

üldsuse huve; 

6. kordab, et rikkumisest teatajad võivad sageli olla ainsad, kes saavad juhtida üldsuse 

tähelepanu ebaseaduslikule tegevusele, kuna teave on tihti olemuselt tehniline ja 

ametiisikutel on takistusi sellele juurdepääsu saamisel; 

7. on seisukohal, et rikkumisest teatajad peaksid saama anda teavet anonüümselt või esitada 

kaebusi eeskätt asjaomase organisatsiooni või pädeva asutuse sisese 

teavitamismehhanismi kaudu ning nad peaksid ühtlasi olema kaitstud, sõltumata nende 

valitud teavituskanalist; 

8. rõhutab, et oluline on anda pädevatele ametiasutustele ning reguleerivatele ja 

õiguskaitseasutustele selgesõnaline ülesanne hoida ülal rikkumisest teatamise kanaleid 

ning võtta vastu, käsitleda ja uurida arvatavaid kuritarvitusi ning tagada samal ajal 

vajaduse korral allika konfidentsiaalsus ja mõjutatud osapoolte õigused; 

9. on seisukohal, et kõik ELi ja liikmesriikide avaliku ja erasektori organisatsioonid peaksid 

kehtestama oma töötajatele rikkumisest teatamise sisekorra; rõhutab töötajate ja teiste 

isikute teadlikkuse suurendamist juba kehtivast õigusraamistikust rikkumisest teatamise 

kohta ning kutsub ELi ja liikmesriikide asutusi korraldama korrapäraselt 

teavituskampaaniaid ja koostama mitmes keeles kergesti mõistetava teabe rikkumisest 

teatamise peamise korra kohta; 

10. nõuab, et Euroopa järelevalveasutuste (ESAd) eelseisva läbivaatamise käigus kohandataks 

nende volitusi ja menetlusi seoses rikkumisest teatajate kaitsega; 

11. rõhutab, et rikkumisest teatajate vastu algatatud kohtuasjades peaks kohtuasja algatanud 

poolel olema kohustus tõendada, et avalikuks tehtud teabe põhjal ei ole tegemist 

ebaseadusliku tegevuse või väärteoga ega avalike huvide kahjustamise ohuga; mõistab 

hukka rikkumisest teatajate suhtes peetavaid tahtlikult pahauskseid kohtumenetlusi, 

millele peaksid järgnema asjakohased sanktsioonid; rõhutab, et rikkumisest teatajate tõhus 

kaitse on oluline, et tagada õigus sõna- ja teabevabadusele, ning et salastatuse ja 

konfidentsiaalsuse küsimusi reguleerivad vastukäivad normid tuleks kooskõlas Euroopa 

inimõiguste kohtupraktikaga läbi vaadata, tagamaks, et seesugused erandid on vajalikud ja 

proportsionaalsed; 

12. kutsub liikmesriike tagama, et rikkumisest teatajatel oleks takistamatu juurdepääs 

sõltumatule nõustamisele ja toele ning nad saaksid nõuda hüvitist ahistamise või nende 

praeguse või tulevase elatise kaotuse eest rikkumisest teatajate kaitse raames tehtud teabe 

avaldamisele järgnenud survemeetmete tõttu; kutsub üles uurima, kas on olemas häid 

tavasid, mida võiks sel eesmärgil jagada; 

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

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

14. rõhutab, et rikkumisest teatajate ning ELi institutsioonide ja asutuste vahelist suhtlust 

tuleb tihendada; on seisukohal, et kodanike kaebusi tuleb käsitleda õiglaselt ja 

lugupidamisega ning tuleks pidada pidevat ühendust kaebusega tegeleva ELi institutsiooni 

või ameti ja asjaomase rikkumisest teatajaga, andes juhtumi kohta korrapäraselt uut 

teavet; 

15. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks tervikliku tegevuskava teadlikkuse suurendamiseks 

rikkumisest teatajate kaitsest; 

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

süsteemi, mis täiendaks ja tõhustaks rahvusvahelistele ettevõtjatele mõeldud OECD 

suuniste kohaseid siseriiklikke kontaktpunkte; 

17. palub komisjonil esitada tervikliku kava, et takistada varade ülekandmist väljapoole ELi, 

kus korrumpeerunud isikute anonüümsust säilitatakse; 

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

tähelepanu ärieetikale. 
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