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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ottaa huomioon, että termi ”eturistiriita” on määritelty eri tavoin eturistiriitojen 
ehkäisemistä koskevissa lainsäädäntötoimenpiteissä EU:n eri toimielimissä; katsoo 
siksi, että termin olisi katsottava tarkoittavan virkamiehen virkavelvollisuuksien ja 
yksityisten etujen välistä ristiriitaa, jossa virkamiehellä on yksityiseen toimintaansa 
liittyviä etuja, jotka saattavat vaikuttaa epäasianmukaisesti virkatehtävien ja 
-velvollisuuksien hoitoon; huomauttaa kuitenkin, että tällaisella määritelmällä on 
muuttuva luonne ja että täysi avoimuus ei välttämättä takaa eturistiriidattomuutta saati 
yleistä luottamusta; 

2. katsoo, että komission jäsenehdokkaiden ilmoitusten tutkiminen eturistiriidan 
toteamiseksi on institutionaaliselta ja demokratian kannalta perustavanlaatuisen tärkeää 
ja ilmoitusten tutkinnassa olisi noudatettava erityistä huolellisuutta, sitoutuneisuutta ja 
vastuullisuutta;

3. katsoo myös, että jotta tällainen tutkimus olisi täydellinen ja täsmällinen ja jotta 
eturistiriidan mahdollisuus voitaisiin sulkea pois, tarvitaan usein muitakin tietoja ja 
asiakirjoja kuin komission jäsenehdokkaan taloudellisia sidonnaisuuksia koskeva 
ilmoitus;

4. katsoo siksi, että oikeudellisten asioiden valiokunnalle olisi annettava riittävästi aikaa 
arvioida mahdollisia eturistiriitoja; katsoo lisäksi, että valiokunnan käyttöön olisi 
annettava riittävät resurssit, välineet ja taidot tarpeellisten tietojen ristiintarkastamiseksi 
ja hakemiseksi;

5. katsoo, että tämän tehtävän vaativuuden ja monimutkaisuuden vuoksi mahdollisen 
eturistiriidan toteamisen olisi oltava epäpoliittista ja siinä olisi toimittava 
riippumattomasti ja järjestelmällisesti asiaankuuluvan asiantuntijuuden ja kokemuksen 
omaavan elimen avustuksella;

6. katsoo, että riittävän asiantuntijuuden hankkimiseksi tulevalla eettisellä elimellä olisi 
oltava pysyvä, riippumaton ja kollegiaalinen rakenne ja sen kokoonpanon olisi 
perustuttava joko tiettyihin asemiin toimielimissä, kuten yhteisöjen tuomioistuimen 
presidentin asemaan, tai asiantuntijoiden nimeämiseen kustakin EU:n toimielimestä;

7. suosittaa siksi, että oikeudellisten asioiden valiokunta säilyttää täyden toimivaltansa 
asiassa mutta päättää eturistiriidan olemassaolosta vasta sen jälkeen, kun se on saanut 
riippumattomista asiantuntijoista koostuvan neuvoa-antavan elimen ei-sitovan 
suosituksen asiasta; 

8. katsoo lisäksi, että tämä tuleva neuvoa-antava elin voisi tehdä enemmänkin 
eturistiriitojen tutkimiseksi EU:n toimielimissä ja virastoissa yleisesti ja toimia näin 
täydentävästi ja tasapainoisesti ennaltaehkäisevässä roolissa siten, että sen tehtävänä on 
toisaalta tiedottaa ja tarjota eettistä ohjausta ja toisaalta valvoa sääntöjen noudattamista.


