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▼B

EUROOPA KESKPANK
NÕUKOGU LIIKMETE TEGEVUSJUHISED
(2002/C 123/06)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU LIIKMED,
arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Keskpanga nõukogu liikmetel on erikohustus säilitada Euroopa Keskpankade Süsteemi
(EKPS) ja Euroopa Keskpanga (EKP) väärikust ja mainet ning tõhusat toimimist ja seetõttu
peavad nad tagama, et nende käitumine peegeldaks seda erikohustust.

(2)

Nõukogu liikmed on arvesse võtnud EKP juhatuse poolt 10. oktoobril 2000. aastal vastu võetud
ja kõigile EKPs töötavatele isikutele suunatud Euroopa Keskpanga tegevusjuhise sätteid,

ON 16. MAIL 2002 KOKKU LEPPINUD SÕLMIDA KÄESOLEV VASTASTIKUSE MÕISTMISE
MEMORANDUM TEGEVUSJUHISTE KOHTA:

1.

Reguleerimisala

Käesolevate tegevusjuhistega antakse juhised ja kehtestatakse nõukogu liikmetele ja Euroopa
Keskpanga kodukorra artikli 4.4 alusel neile määratud asendusliikmetele (edaspidi EKP nõukogu
liikmed) eetikakokkulepped, -normid ja -standardid EKP nõukogu liikme ametiülesannete täitmisel.
Tegevusjuhised ei piira keskpankade presidentidele suunatud muude tegevusjuhiste ja Euroopa
Keskpanga poolt EKP juhatuse liikmetele suunatud tegevusjuhiste sätete kohaldamist.

2.

Üldpõhimõtted

EKP nõukogu liikmed on kohustatud järgima kõrgeimat eetikanormide standardit. Neilt eeldatakse
ausat, sõltumatut, erapooletut, vastutustundlikku ja omakasupüüdmatut käitumist ning selliste
olukordade vältimist, mis võivad tekitada isiklike huvide konflikti. EKP nõukogu liikmetelt eeldatakse
oma kohustuste ja vastutuse tähtsuse ning oma ülesannete avaliku olemuse arvestamist ning sellist
käitumist, mis säilitaks ja suurendaks üldsuse usaldust EKP vastu.

3.

Sõltumatus

3.1

Vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 108 ja EKPS põhikirja artiklile 7 ei taotle
ega saa EKP nõukogu liige oma volitusi kasutades ning ülesandeid ja kohustusi täites mingeid
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juhiseid ühenduse institutsioonidelt või asutustelt, ühegi liikmesriigi valitsuselt ega üheltki
teiselt organilt, sealhulgas otsuseid tegevalt organilt, kuhu ta kuulub.
3.2

EKP nõukogu liikmed on kohustatud tegutsema euroala üldistes huvides. Otsuste tegemisel
EKPS põhikirja artikli 10.3 alusel võivad keskpankade presidendid arvestada ka oma riigi
keskpanga kui aktsionäri huvisid.

▼M1
3.3

Sõltumatuse põhimõtet ei ole järgitud juhul, kui taotletakse, saadakse või võetakse EKPSväliselt allikalt vastu mis tahes rahalisi või mitterahalisi hüvitisi, preemiaid, tasu või kingitusi,
mille väärtus on üle 200 EUR, mis on mis tahes viisil seotud EKP nõukogu liikme tegevusega.

3.4

Lubatav on vastu võtta kutseid konverentsidele, vastuvõttudele või kultuurisündmustele ja
sellega seotud meelelahutusele ning nõustuda sobiva külalislahkusega, kui sündmus on
vastavuses nende EKP nõukogu liikme kohustuste täitmisega. Nad võivad korraldajatelt vastu
võtta kohast reisi- ja majutuskulude hüvitust, mis vastab nende kohustuste kestvusele, v.a juhul,
kui korraldajaks on nende järelevalve all olev asutus. Eelkõige on nõutav, et EKP nõukogu
liikmed kaaluksid igat kutset erilise hoolega. Samad reeglid on kohaldatavad ka nende
abikaasade ja elukaaslaste suhtes, kui kutsed on suunatud ka neile ja nende osavõtt on kooskõlas
rahvusvahelise tavaga.

3.5

EKP nõukogu liikmed ei võta oma loengute ja kõnede eest tasu, kui need on peetud EKP
nõukogu liikme pädevuses.

▼B
3.6

EKP nõukogu liikmed on kohustatud tagama, et nende võimalikul EKPS-välisel tasulisel või
tasuta tegevusel ei ole negatiivset mõju nende kohustuste täitmisele ning see ei kahjusta EKP
mainet. Teadusliku või akadeemilise tegevuse korral peavad EKP nõukogu liikmed selgelt
väljendama, et see on isiklik tegevus ning et see ei väljenda EKP nõukogu vaateid. Üldsusele
EKPSiga seonduvate avalduste tegemisel peavad EKP nõukogu liikmed arvestama oma
ülesandeid ja kohustusi nõukogus.

3.7

Suhetes huvigruppidega tuleb lähtuda EKP nõukogu liikme sõltumatuse ja usaldusväärsuse
põhimõttest.

3.8

EKP nõukogu liikmed on kohustatud kord aastas saatma EKP presidendile nimekirja oma
muudest riiklikest kui isiklikest volitustest, mida nad teostavad ametiaja kestel.

4.

Huvide konflikt

4.1

EKP nõukogu liikmed on kohustatud vältima mis tahes olukordi, millest võib tekkida huvide
konflikt. Huvide konflikt tekib, kui EKP nõukogu liikmel on isiklikke huvisid, mis võivad
mõjutada või näivad mõjutavat nõukogu liikme erapooletut ja objektiivset ülesannete täitmist.
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EKP nõukogu liikme isiklikud huvid on endale, oma perekonnale, teistele sugulastele või oma
sõprus- või tutvusringkonnale võimaldatavad mis tahes eelised.
4.2

Arvestades nõukogu poolt tehtavate otsuste mõju turusuundumustele, peavad EKP nõukogu
liikmed otsuseid tegema täiesti sõltumatult ja erapooletult.

4.3

EKP nõukogu liikmed ei tohi kasutada neile kättesaadavat konfidentsiaalset teavet isiklike
finantstehingute tegemiseks ei otseselt ega kaudselt läbi kolmandate isikute ega omal vastutusel
ja enda kasuks ega kolmanda isiku vastutusel ja kolmanda isiku kasuks.

5.

Ametisaladus

EKPS põhikirja artikkel 38 sätestab ametisaladuse pidamise kohustuse alla kuuluva teabe
avalikustamise keelu. Seda tuleb arvesse võtta eelkõige avalike kõnede pidamisel või üldsusele
avalduste tegemisel ning suhetes meediaga üldsusele veel ametlikult avaldamata rahapoliitika otsuste
osas. EKP nõukogu liikmed on kohustatud võtma vajalikke meetmeid, et isikud, kellel on ligipääs
nende käsutuses olevale teabele, järgiksid samuti EKPS põhikirja artiklis 38 sätestatud ametisaladuse
pidamise kohustust.

6.

Kohustuste kestvus

Esimese aasta jooksul pärast ametivolituste lõppemist on EKP nõukogu liikmed kohustatud vältima
huvide konflikte, mis võivad tekkida nende uuest isiklikust või ametialasest tegevusest. Eelkõige
peavad nad teavitama EKP nõukogu liikmeid kirjalikult iga kord, kui kavatsevad ennast kõnealuse
tegevusega siduda, ning saama EKP nõukogu liikmetelt nõuandeid enne vastavate kohustuste võtmist.

7.

Eetikanõunik

EKP nõukogu liikmetele juhiste andmiseks määrab nõukogu ametisse eetikanõuniku.

8.

Avaldamine

Käesolev vastastikuse mõistmise memorandum avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Ainsat originaali hoitakse EKP arhiivis. Iga käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi osapool
saab selle kinnitatud ärakirja.

[Allakirjutanud: EKP nõukogu liikmed]
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