
Väärikuse austamine 
Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitees
Praktiline juhend komitee liikmete
korrektse käitumise kohta

Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee



2

Komitee on kindlalt
pühendunud kõrgetele

eetilistele standarditele ja
tänapäevastele, läbipaistvatele 

töömeetoditele. Uus
liikmete käitumisjuhend on

esimene tõsine saavutus meie püüdes
oma töömeetodeid reformida ja tugevdada.

Soovin siiralt, et iga töötaja ja
iga liige tunneks uhkust,

et töötab meie komitee heaks.
Christa Schweng,

Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee president

Komitee töös
juhindume käitumisjuhendis

esitatud suunistest. Käitumisjuhendi 
alus on Euroopa põhiõiguste harta.

Kõigi inimeste väärikus ja väärikas töö
on ülitähtsad. Meie kohus on need
põhimõtted komitees teoks teha

ja ennetada ahistamist.
 Christian Bäumler,

kodukorrakomisjoni esimees

Rohkem selgust, parem finantsläbipaistvus, ahistamise ennetamine ja karmimad karistused 
rikkumiste korral. 28. jaanuaril 2021 hääletasid komitee liikmed oma käitumisjuhendi põhjaliku 
muutmise poolt. See on esimene verstapost komitee reformimisel uue eestseisuse juhtimisel.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete kodukord ja käitumisjuhend:
https://www.eesc.europa.eu/et/about/rules/kodukord-ja-emsk-liikmete-kaitumisjuhend

https://www.eesc.europa.eu/et/about/rules/kodukord-ja-emsk-liikmete-kaitumisjuhend
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Väärikuse austamine 
Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitees
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
liikmete käitumisjuhend

Brošüüri eesmärk on anda teavet uue käitumisjuhendi kohta. Samuti antakse soovitusi ja 
suuniseid väärikuse asutamise kohta komitees töötamisel.

Me oleme komitees kõik pärit eri sektoritest, tööstusharudest, haldusasutustest ja 
riikidest. Me kõik räägime erinevaid keeli ja meil on erinevad harjumused, kehakeel ja 
eneseväljendus. Ühes riigis normaalset väljendit või käitumisviisi võidakse mujal tajuda 
teisiti.

Brošüüris käsitletakse komitee täisliikmete, volitatud esindajate, asendusliikmete 
ja ekspertide suhtlust nii omavahel kui ka komitee administratsiooniga.

Personali- ja finantsküsimuste direktoraat ning peasekretariaat on selle juhendi komitee 
liikmete jaoks koos välja töötanud.
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Eetika ja usaldusväärsuse põhimõtted Euroopa Liidu ja hea halduse huvides

Sõltumatus

Objektiivsus

Erapooletus

Lojaalsus

Ettevaatlikkus 
ja väärikus

Austus ja
kollegiaalsus

Vastutus 
ja läbipaistvus

Konfidentsiaalsus
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Eetikapõhimõtted 
ja usaldusväärsus
Me kõik esindame komiteed ning 
kujundame selle kuvandi ja maine!
TEIE ROLL EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE LIIKMENA
Komitee liikmed ja CCMI volitatud esindajad on pärit kõigist ELi liikmesriikidest ning nad on 
ametisse nimetatud viieks aastaks tagasinimetamise võimalusega. Eetilisi põhimõtteid ja 
usaldusväärsust käsitlevaid eeskirju kohaldatakse komitee täisliikmete, volitatud esindajate, 
asendusliikmete ja ekspertide suhtes ühtemoodi.

Tööandjad, ametiühingutegelased ning sotsiaalsete, kutse-, majandus-, kultuuri- ja 
keskkonnaorganisatsioonide esindajad – te kõik tegutsete Euroopa organiseeritud 
kodanikuühiskonna nimel. Teie peamine ülesanne on anda nõu Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile.

Komitee peasekretariaat toetab teie nõuandetegevust. Komitee töötajaskonda kuulub inimesi 
kogu Euroopast. Liikmed ja töötajad esindavad komiteed iga päev ning meie kõigi ülesanne on 
puhta maine kujundamine.

Iga komitee heaks töötav isik võib õigustatult eeldada, 
et teda koheldakse professionaalselt, väärikalt ja 
austusega.

Ennetamine on ahistamisvaba 
töökeskkonna põhielement.
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KUIDAS AHISTAMIST ÄRA HOIDA
Väärikas kohtlemine töökohal on tasakaalustatud töösuhte alus. Kõik komitee töötajad on 
hindamatu ressurss, andes oma teadmiste, oskuste ja pühendumuse kaudu panuse institutsiooni 
tõhusasse toimimisse. Eelkõige stressirohketel perioodidel ja pingelises olukorras on tööl väärikalt 
kohtlemise kultuur eriarvamuste korral heade ja konstruktiivsete suhete säilitamise võti. Komitees 
pakutakse koolituskursusi väärika kohtlemise teemal, mis aitavad teil saada sinasõbraks komitee 
sise-eeskirjade ja halduskultuuriga.

Allpool on mõned soovitused selle kohta, kuidas vältida sobimatut käitumist, konflikte ja ahistamist.

Kus ja kellega koos te iganes töötate, kehtivad järgmised põhimõtted.

Dialoog ja avameelne arutelu võivad paljud vääritimõistmised ära hoida.

Teiste liikmete ja komitee töötajatega kõnelege alati sündsalt ja viisakalt. 
Familiaarse suhtluskeele kasutamine võib sõltuda kultuuritavadest.

Ärge rääkige ebaviisakalt ega solvavalt. Ärge karjuge töötajate ega teiste 
liikmete peale. Nii ei sobi kunagi käituda. Pidage meeles, et ka vulgaarne ja 
seksistlik keelekasutus ei ole mingil juhul vastuvõetav. Vastastikune austus on alati 
parim viis teistega suhtlemiseks.
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Ärge tehke teise inimese välimuse kohta kohatuid märkusi.

Andke töötajatele selget ja sidusat teavet selle kohta, kuidas soovite tööd 
korraldada, millised on teie tegevuse eesmärgid ja mida ootate teistelt. Ärge 
määrake töötajatele ülesandeid, mis ei kuulu komitee töö raamidesse.

Teie tagasiside on oluline. Tagasiside andmisel võtke alati arvesse olukorda ja 
sihtrühma. Enne konstruktiivse tagasiside andmist kontrollige teave alati üle.

Koosolekute korraldamisel pidage kinni tavapärasest tööajast.

Kui teine liige või mõni töötaja annab teile teada, et peab teie käitumist solvavaks 
või sobimatuks, suhtuge sellesse tõsiselt. Aktiivne teabevahetus, mis päädib 
konkreetsete lahendusettepanekutega, on parem, kui lasta olukorral käest minna 
ja halvemusele pöörduda.

Kui märkate liikmeid või töötajaid sobimatult käitumas, näiteks seksistlikud naljad, 
vulgaarsused, solvangud või üleolevad žestid (ka kehakeel võib olla väga kohatu), 
väljendage sellele oma vastuseisu.
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AHISTAMINE TÖÖKOHAL:
MILLES AHISTAMINE SEISNEB?
Psühholoogiline ahistamine

„Psühholoogiline ahistamine“ – sobimatu käitumine, mis leiab aset aja jooksul, on korduv 
või süstemaatiline ja hõlmab füüsilist käitumist (kehakeel), kõne- või kirjakeelt, žeste vm 
tegevusi, mis on tahtlikud ja mis võivad kahjustada inimeste isiksust, väärikust või füüsilist 
ja psühholoogilist terviklikkust.

(Personalieeskirjade artikkel 12a)
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Psühholoogilist ahistamist iseloomustab alati pidev ja korduv tegevus ning sellel on 
tõsine psühholoogiline ja võib-olla ka füüsiline mõju ohvrile.

Mõned psühholoogilise ahistamise näited

Solvavad või alandavad kommentaarid; kiusamine, ähvardavad märkused

Antagonism, survestamine, suhtlemisest või arutelust keeldumine

Isiku enda või tema ametialase pädevuse kohta solvavate märkuste tegemine

Isiku panuse ja saavutuste alatähtsustamine

Isiku isoleerimine, tõrjumine või alandamine

Ebarealistlike tööeesmärkide seadmine või töö(ülesannete)st ilmajätmine; 
ametijuhendile mittevastavate ülesannete andmine

Igasugune hierarhiast tuleneva võimu kuritarvitamine
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Seksuaalne ahistamine erineb psühholoogilisest ahistamisest muu hulgas selle poolest, et see ei 
pruugi korduda või leida aset aja jooksul. Sellisest ahistamisest teatamiseks piisab ühest juhtumist.

Mõned seksuaalse ahistamise näited

Lubadus seksuaalsete teenete eest vastutasu saada

Kohtamaskäimist ei peeta ahistamiseks, kui see toimub kokkuleppeliselt, mitte 
tahte vastaselt või vastumeelselt. Nõusolek peab olema antud vabatahtlikult, 
ilma hierarhiast tulenevat võimu kuritarvitamata või muid mõjutusvahendeid 
kasutamata

Korduvad või liialdatud komplimendid töökaaslase välimuse kohta

Soovimatu füüsiline kontakt, hõõrumine kellegi vastu, näpistamine, tahtlikud 
soovimatud musid või kohatud ja liiga tugevad embused

Toores ja siivutu keelekasutus ning žestid

Jämedad või kahemõttelised märkused või seksuaalsed vihjed

Vuajerism või ekshibitsionism

Seksuaalne ahistamine

„Seksuaalne ahistamine“ – seksuaalse alatooniga käitumine, mis on sellele isikule, kellele see 
on suunatud, soovimatu ja mille eesmärk või tegelik toime on isiku solvamine või ähvardava, 
vaenuliku, solvava või häiriva õhkkonna loomine. Seksuaalset ahistamist käsitatakse soolise 
diskrimineerimisena.

(Personalieeskirjade artikkel 12a)

SEXUALHARASSMENT
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Ahistamise ärahoidmine

Liikmed peavad hoiduma igasugusest ahistamisest nii komitees endas kui ka 
väljaspool, sealhulgas koosolekutel, lähetustel ja konverentsidel.

Liikmed peavad olema teadlikud konflikti- ja ahistamisolukordade lahendamiseks 
kehtestatud menetlusest ja tegema koostööd.

Liikmetel on soovitatav osaleda komitee koolitusosakonna pakutavatel 
selleteemalistel koolituskursustel.
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Mis ei ole ahistamine?

Sobimatu, kontrollimatu või läbimõtlematu käitumine, mis leiab aset vaid üks kord, ei 
pruugi iseenesest olla ahistamine. Kui see aga juhtub, ärge alahinnake võimalikke tagajärgi 
töökeskkonnale. Rääkige juhtunust avalikult. Seksuaalseks ahistamiseks võib pidada ka ühtainsat 
seksuaalse alatooniga tegu.

Mis on sobimatu käitumine?

Sobimatu käitumine ja kohtlemine, mis on lubamatu ja mida võib põhjendatult tõlgendada 
väärikust riivava ja solvavana. Pidev ja korduv sobimatu käitumine võib kujuneda 
ahistamise vormiks.

Mõned sobimatu käitumise näited

 Teiste peale karjumine

 Vulgaarne keelekasutus

 Ustega paugutamine

 Rusikaga lauale löömine

Mis on töökonflikt?

„Töökonflikt“ – igasugune töökeskkonnas aset leidev isikutevaheline konflikt, sealhulgas 
väljasõidukoosolekute, lähetuste või muude ametialase tegevusega seotud ürituste ajal.

Konflikt tekib tavaliselt hetkega: tegu on kahe või enama inimese vahelise vaidlusega. Iga pool 
kaitseb oma seisukohta. See ei pruugi tingimata tuleneda alluvussuhtest, hierarhiast tulenevast 
võimust või mõjust.

Enamikul juhtudel saab töökonflikti lahendada asjaosaliste omavahelise aruteluga. 
Arusaamatustesse tuleb tõepoolest selgus tuua, et vältida sattumist nõiaringi, mis võib muutuda 
psühholoogiliseks ahistamiseks.

AUSTAV
KÄITUMINE

ON ALATI
ÕIGE
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HUVIDE KONFLIKTI VÄLTIMINE
Uue käitumisjuhendiga tehakse mitu olulist muudatust. Kaks kõige märkimisväärsemat 
täiendust on üksikasjalikud eeskirjad huvide konflikti ennetamise kohta ning rangem kohustus 
olla täielikult läbipaistev ja esitada majanduslike huvide deklaratsioon. Nendest kohustustest 
kinnipidamine tagab, et liikmed täidavad oma ülesandeid täiesti erapooletult ja sõltumatult.

Huvide konflikt

Liikmed peavad mis tahes huvide konflikti vältima. Nende isiklikud huvid ei tohiks sattuda 
vastuollu Euroopa Liidu huvidega või mõjutada sobimatult nende tööd Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitees.

Huvide konflikti näited

Isiklike huvide hulka kuuluvad kõik võimalikud kasud ja eelised liikmeile endile, 
nende abikaasale, elukaaslasele või otsestele pereliikmetele. Sellised huvid ei 
pruugi olla rahalist laadi või seotud varaga.

Komitee liikmena ei tohi te tegutseda kolmandate isikute juhiste kohaselt, olgu 
siis tegu teie tööandja või kutseorganisatsiooniga, kuhu te kuulute.

Konflikt võib tekkida ka siis, kui täidate komitees samal ajal kahte vastandlikku 
funktsiooni.
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Kuidas huvide konflikti vältida?

Huvide konflikt võib olla reaalne või teiste poolt tajutav. Mõlemal juhul peate 
olukorra lahendama. Kui olukord on mitmeti mõistetav, võite kõigepealt 
eetikakomiteelt konfidentsiaalset nõu küsida.

Peate loobuma kas konflikti põhjustanud välistegevusest või siis täielikult või 
osaliselt oma ülesannetest komitees.

Huvide konflikti püsimise korral peate sellest kirjalikult teatama ka presidendile.

Finantsläbipaistvus

Täisliikmed, volitatud esindajad, asendusliikmed ja eksperdid peavad ametisse astudes esitama 
majanduslike huvide deklaratsiooni, vajaduse korral seda ajakohastama ja seejärel iga aasta enne 
1. jaanuarit uuendama. Deklaratsioon tuleb saata üldpostkasti: findec-eesc@eesc.europa.eu

See on tingimus mis tahes hüvitise saamiseks või kulude hüvitamiseks, samuti mis tahes 
ametiülesannete või tegevuse täitmiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees.

mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
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PETTUSEST JA VÄÄRKÄITUMISEST TEATAMINE
Kui liige saab teada võimaliku pettuse, korruptsiooni, väärkäitumise, eetikapõhimõtete rikkumise 
või ebaseadusliku tegevuse juhtumist, lasub tal kohustus teatada sellest komitee presidendile 
või otse OLAFile, kui ta peab seda vajalikuks.

Liikmed peavad alati teavitama presidenti või OLAFi, kui nad märkavad 
korruptsiooni (nt võltsitud dokumentide esitamine kulude hüvitamiseks) või 
väärkäitumist (nt teise isiku vastu suunatud ahistamine).

Sellisest juhtumist teatavat liiget käsitatakse rikkumisest teatajana. Rikkumisest 
teatajale tagatakse kaitse, et säilitada konfidentsiaalsus, ning vajaduse korral võib 
talle pakkuda ka individuaalset abi.

Liikmetelt eeldatakse igakülgset koostööd ja igakülgse abi osutamist võimaliku 
järgneva uurimise käigus.
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UUS EETIKAKOMITEE
Eetikakomitee tagab käitumisjuhendi järgimise. Komitee tegutseb täiesti sõltumatult, iseseisvalt 
ja konfidentsiaalselt.

Kuidas eetikakomitee töötab?

Iga komitee liige või komitees töötav isik võib eetikakomiteega konsulteerida 
käitumisjuhendiga seotud mis tahes küsimustes, nagu kaebused või 
käitumisjuhendi väidetavad rikkumised.

Eetikakomitee nõustab komitee presidenti ja juhatust käitumisjuhendi sätete 
tõlgendamisel ja rakendamisel.

Kaebuse korral võetakse teiega ühendust, et saaksite esitada tõendeid ja 
eetikakomiteele aru anda.

Sanktsioonid

Konkreetse käitumise hindamisel peab määratud sanktsioonide rangus olema proportsionaalne 
väärkäitumise raskusastme ja liikme hierarhilise positsiooniga. Sõltuvalt liikme käitumisest võib 
kohaldada üht või mitut järgmistest sanktsioonidest:

KIRJALIK HOIATUS HÜVITISTE AJUTINE 
PEATAMINE

KOMITEE TEGEVUSES 
OSALEMISE AJUTINE 

PEATAMINE

Eetikakomitee:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx 

AJUTINE KÕRVALDAMINE 
KOMITEES TÄIDETAVALT 

AMETIKOHALT

ÜLESKUTSE NÕUKOGULE 
ARVATA LIIGE KOMITEEST 

VÄLJA

https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
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Lisaks eelnevatele sanktsioonidele võib rakendada järgmisi meetmeid.

Liikmelt nõutakse meetmete võtmist, et viia oma olukord nõuetega kooskõlla

Liikmelt nõutakse isiklikku vabandamist (eraviisiliselt, konkreetse isiku ees või 
avalikult täiskogu istungil)

Liikmelt nõutakse mis tahes tekitatud kahju parandamist, heastamist või korvamist
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NÕUSTAMINE KEERULISE OMAVAHELISE SUHTE KORRAL

Kui teatavat käitumist peetakse sobimatuks või häbiväärseks, tuleb sellest 
asjaomasele isikule kohe reageerides selgelt teada anda ning seades tegevuse piirid 
viisakalt, kuid kindlalt.

Kui soovimatu käitumine jätkub, asuge kõiki toimunud intsidente kirja panema.

Kui isik käitub sobimatult, tagage alati tunnistajate kohalviibimine. Ärge jääge 
kunagi üksi. Hoidke uksed lahti.

Nõu saamiseks võtke julgesti ühendust personaliküsimuste direktoraadiga.
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Teie käsutuses on mitmeid abivahendeid 

Komitee korraldab liikmetele koolitusi väärika kohtlemise kohta töökohal.
Koolitusosakond pakub selleteemalisi kursusi mitu korda aastas.
Kontakt: FormationsCESE@eesc.europa.eu 

Eetikakomitee jälgib komitee liikmete käitumisjuhendi järgimist. Eetikakomiteele saab 
kaebuse esitada aadressil
advisorycommittee@eesc.europa.eu

Samuti on võimalik pöörduda järgmiste instantside poole:

Komitee president: president.eesc@eesc.europa.eu

Liikmete tugiteenuste büroo:
helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu

Komitee personali- ja finantsküsimuste direktor:
hrf-management@eesc.europa.eu

Komitee (sise)ombudsman (ametikoht loomisel)

Komitee kvestorid: questeurs-cese@eesc.europa.eu

Komitee meditsiiniteenistus: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Lisaks võite võtta ühendust Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF):
Euroopa Pettustevastane Amet | Euroopa Komisjon (europa.eu)

Lisateabe saamiseks külastage palun liikmete portaalis järgmist linki:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx

mailto:FormationsCESE@eesc.europa.eu
mailto:advisorycommittee%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:president.eesc%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu
mailto:hrf-management%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:questeurs-cese@eesc.europa.eu
mailto:svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx
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