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Streszczenie
I Postępowanie etyczne w sferze publicznej oznacza, że urzędnicy służby cywilnej i osoby

sprawujące urzędy publiczne powinni służyć interesowi publicznemu, właściwie zarządzać
zasobami publicznymi i podejmować sprawiedliwe decyzje. Takie postępowanie
przyczynia się do bardziej rzetelnego zarządzania finansami i zwiększenia zaufania
publicznego, co jest niezbędne, jeżeli polityka publiczna ma być realizowana skutecznie.
Jakiekolwiek nieetyczne postępowanie pracowników i członków instytucji i organów Unii
Europejskiej (UE) wywołuje duże zainteresowanie opinii publicznej i podważa zaufanie
pokładane w UE. Dlatego tak ważne jest, by instytucje ustanowiły odpowiednie ramy
etyczne, dzięki którym ryzyko nieetycznego postępowania zostanie ograniczone do
minimum.

II Podczas kontroli Trybunał zbadał, czy skontrolowane instytucje UE ustanowiły

odpowiednie ramy etyczne. Kontrola objęła pracowników wszystkich szczebli hierarchii
oraz członków następujących instytucji: Parlamentu Europejskiego (Parlament), Rady Unii
Europejskiej i Rady Europejskiej (Rada) oraz Komisji Europejskiej (Komisja). Kontrolerzy
przeprowadzili też ankietę w celu dokonania oceny poziomu wiedzy na temat ram
etycznych wśród pracowników tych instytucji. Nie ocenili oni sposobu wdrażania ram
etycznych.

III Kontrolerzy stwierdzili, że skontrolowane instytucje w dużej mierze ustanowiły

odpowiednie ramy etyczne, przy czym w pewnych kwestiach należy jeszcze wprowadzić
ulepszenia. Ustalili, że w Radzie brak jest wspólnych ram etycznych, które regulowałyby
pracę przedstawicieli państw członkowskich.

IV W wyniku kontroli Trybunał wskazał uchybienia (z których nie wszystkie wystąpiły
w każdej instytucji) dotyczące:
o

ogólnych strategii etycznych (Parlament i Rada);

o

formalizacji procedur dotyczących kontroli deklaracji i opracowania jaśniejszych
wytycznych dla pracowników co do kryteriów oceny (Parlament, Rada
i Komisja);

o

wzmocnienia kontroli deklaracji członków przez ustanowienie standardowej
procedury pisemnej (Parlament i Komisja);

o

prezentów i zaproszeń (Parlament, Rada i Komisja);

o

informowania o nieprawidłowościach (Parlament),
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o

przepisów dotyczących okresu po zaprzestaniu pełnienia funkcji(Parlament).

Kontrolerzy wskazali też obszary, w których międzyinstytucjonalna harmonizacja
przepisów byłaby korzystna z punktu widzenia ram etycznych (takie jak działalność
dodatkowa pracowników, deklaracje dotyczące działalności małżonków i partnerów
członków), a także przykłady dobrych praktyk.

V Kontrolerzy przeprowadzili ankietę w reprezentatywnej grupie pracowników instytucji
objętych kontrolą. Około połowy personelu ocenia wprawdzie swoją znajomość ram
etycznych jako dobrą lub bardzo dobrą, jednak płynące z ankiety wnioski co do
znajomości i percepcji kwestii etycznych przez pracowników są zróżnicowane. Wyniki
różnią się jednak w zależności od instytucji i kategorii personelu.

VI Trybunał sformułował zalecenia, które mają pomóc skontrolowanym instytucjom w:
o

ulepszeniu ram etycznych,

o

współpracy w celu harmonizacji elementów ich ram etycznych i podjęciu dalszych
działań na rzecz wymiany dobrych praktyk dotyczących kwestii etycznych,

o

poprawie poziomu wiedzy pracowników na temat ram etycznych i kultury etycznej.
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Wstęp
01 Postępowanie etyczne w sferze publicznej oznacza, że urzędnicy służby cywilnej

i osoby sprawujące urzędy publiczne powinni służyć interesowi publicznemu, właściwie
zarządzać zasobami publicznymi i podejmować sprawiedliwe decyzje. Przyczynia się ono
do bardziej rzetelnego zarządzania finansami i zwiększenia zaufania publicznego, co jest
niezbędne, jeżeli polityka publiczna ma być realizowana skutecznie.

02 „Ramy dotyczące uczciwego zarządzania” ustanowione przez Organizację

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „łączą ze sobą instrumenty, procesy
i struktury, które mają wspierać uczciwość i zapobiegać korupcji w organizacjach
publicznych” 1. Zgodnie z rekomendacją OECD dotyczącą uczciwości w sferze publicznej
uczciwość ta odnosi się do konsekwentnego dostosowywania i przestrzegania wspólnych
wartości, zasad i norm etycznych w celu podtrzymywania i przyznawania pierwszeństwa
interesowi publicznemu przed interesami prywatnymi w sektorze publicznym 2.

Ramy OECD

03 W zasadach OECD dotyczących etyki zarządzania w służbie publicznej3 opisano

„infrastrukturę w zakresie etyki”, którą powinny posiadać instytucje publiczne. Ta
„infrastruktura w zakresie etyki” obejmuje trzy główne elementy: wytyczne, zarządzanie
i kontrolę.

04 OECD opracowała model ściśle powiązanej z tą kwestią koncepcji uczciwości
w służbie publicznej (zob. wykres 1).

1

Ramy dotyczące uczciwości, OECD, 2009.

2

Rekomendacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotycząca uczciwości
w służbie publicznej, OECD, Paryż, 2017.

3

„1998 Recommendation of the OECD Council on Improving Ethical Conducting the Public
Service, including Principles for Managing Ethics in the Public Service”, [Rekomendacja Rady
OECD z 1998 r. dotycząca poprawy etycznego pełnienia służby publicznej, włącznie z Zasadami
etyki zarządzania w służbie publicznej], w: OECD, Trust in Government. Ethics measures in
OECD Countries [Zaufanie do rządów. Środki etyczne w krajach OECD], Paryż, 2000.
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Wykres 1 – Co składa się na uczciwość w sferze publicznej

Przywództwo

Kryteria
merytoryczne

Całość
społeczeństwa

Kultura

Zaangażowanie

Obowiązki

System

Uczciwość
w sferze
publicznej

Rozwijanie
zdolności

Otwartość

Strategia

Zarządzanie
ryzykiem

Rozliczalność

Normy

Egzekwowanie
przepisów

Uczestnictwo
Nadzór

© Rekomendacja Rady OECD dotycząca uczciwości w służbie publicznej, 2017.

05 Cały model opiera się na trzech głównych komponentach:
o

budowa spójnego i całościowego systemu uczciwości publicznej;

o

kształtowanie kultury uczciwości publicznej;

o

umożliwienie skutecznej rozliczalności.
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Kontekst UE

06 Jakiekolwiek nieetyczne postępowanie pracowników i członków instytucji i organów

Unii Europejskiej (UE) jest niedopuszczalne. Takie postępowanie – choćby tylko
podejrzewane – wzbudza bowiem duże zainteresowanie opinii publicznej i podważa
zaufanie do UE. Nieetyczne postępowanie wiąże się także z ryzykiem korupcji i nadużyć.
Przeprowadzenie oceny wdrożenia ram etycznych w instytucjach UE może pomóc
w zniwelowaniu tego ryzyka.

07 Instytucje powinny ustanowić odpowiednie ramy etyczne, dzięki którym ryzyko

nieetycznego postępowania zostanie ograniczone do minimum. Główne ryzyko polega na
tym, że bez odpowiednich ram etycznych nie można zapobiec nieetycznemu
postępowaniu w instytucjach, wykryć go ani podjąć odpowiednich działań w razie jego
wystąpienia. Może doprowadzić to do nadszarpnięcia reputacji UE i jej instytucji. Unijne
prawodawstwo nie zawiera żadnej prawnej definicji ram etycznych jako takich, jednak
wiele przepisów zarówno prawa pierwotnego, jak i wtórnego może być odczytywanych
jako zobowiązania etyczne.

08 Istnieją co prawda przepisy wspólne, obowiązujące wszystkie instytucje UE, lecz
każda z tych instytucji, podobnie jak wszystkie dyrekcje generalne (DG) Komisji
Europejskiej oraz pracownicy i członkowie instytucji UE podlegają odmiennym
szczegółowym etycznym wymogom prawnym. Te szczegółowe przepisy uwzględniają
różne role, zakresy odpowiedzialności i zagrożenia.

09 Punkt wyjścia dla wszystkich zobowiązań stanowią traktaty założycielskie,

zawierające przepisy określające wartości, do których dąży UE i którymi powinni kierować
się pracownicy i członkowie instytucji i organów UE w swoim postępowaniu. Przepisy te
w pewnym zakresie są do siebie zbliżone – pod względem ducha wyrażonych w nich
zobowiązań i terminologii – lecz kategorie grup osób, których dotyczą, oczywiście
w dużym stopniu się od siebie różnią. W związku z tym konieczne jest przedstawienie tych
przepisów w podziale na poszczególne kategorie.

10 W tabeli 1 przedstawiono w skrócie przepisy, które obowiązują pracowników
i członków instytucji UE.
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Tabela 1 – Przepisy prawne obowiązujące w przypadku pracowników
i członków instytucji UE
PRACOWNICY
Parlament

Rada

CZŁONKOWIE
Komisja

Parlament

Rada

Art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE): Parlament Europejski i Rada określają przepisy
dotyczące otwartej, efektywnej i niezależnej
administracji europejskiej

WYMOGI PRAWNE

Art. 6 i 7 Aktu
dotyczącego
wyborów
przedstawicieli
do Parlamentu
Europejskiego
w powszechnych
wyborach
bezpośrednich
Art. 339 TFUE
ma także
zastosowanie do
Parlamentu
Regulamin pracowniczy (art. 11–22 c) 4

Przepisy krajowe
Art. 339 TFUE
ma także
zastosowanie do
Rady (nie tylko
na poziomie
ministerialnym,l
ecz także na
poziomie
urzędników
administracji
krajowej)

Komisja
Art. 17 Traktatu
o Unii
Europejskiej
(TUE):
Zobowiązanie
członków
Komisji
Europejskiej do
zachowania
całkowitej
niezależności
(uwaga:
sprawozdanie
dotyczy
etycznego
postępowania
osób, a nie
instytucji jako
takich)
Art. 245 TFUE:
niezależność;
zobowiązania
wynikające
z pełnionej
funkcji;
zobowiązania
trwające po
zakończeniu
funkcji
Art. 339 TFUE
dotyczący
zobowiązania do
nieujawniania
informacji
objętych ze
względu na swój
charakter
tajemnicą
zawodową

4

W odniesieniu do pracowników niebędących urzędnikami podobne wymogi zostały określone
w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Poszczególne instytucje
doprecyzowują te przepisy, przyjmując bardziej szczegółowe przepisy wykonawcze.
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Rozporządzenie finansowe (art. 36 ust. 3 i art. 61)

WYMOGI PRAWNE

Kodeks dobrej praktyki administracyjnej

Decyzje
administracyjne
:
Obowiązki
urzędników
i innych
pracowników
Parlamentu
Europejskiego –
przewodnik
Przepisy
wewnętrzne
dotyczące
komitetu
doradczego ds.
mobbingu
i zapobiegania
mu w miejscu
pracy

Decyzje
administracyjne
:
Decyzja
nr 61/15
dotycząca
działań
dodatkowych
Decyzja
nr 15/15
dotycząca
molestowania

Decyzje
administracyjne
:
Decyzja
dotycząca
działań i zadań
dodatkowych
Decyzja
dotycząca
urlopu
z przyczyn
osobistych
Decyzja
w sprawie
zapobiegania
molestowaniu
psychicznemu
i seksualnemu

NARZĘDZIA I PROCEDURY

Decyzje
administracyjne
:

Wewnętrzne
przepisy
dotyczące
wykonywania
art. 22c
regulaminu
pracowniczego

Decyzja
nr 3/2016
w sprawie
informowania
o nieprawidłow
ościach
Decyzje
nr 73/06 i 74/06
w sprawie
dochodzeń
administracyjny
ch i postępowań
dyscyplinarnych

Decyzje
administracyjne
:
Wytyczne KE
w zakresie
informowania
o nieprawidłow
ościach
Decyzja KE
nr 86/2004
ustanawiająca
ogólne przepisy
wykonawcze
dotyczące
prowadzenia
dochodzeń
administracyjny
ch i postępowań
dyscyplinarnych

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Kodeks etyki
przewodniczące
go Rady
Europejskiej

Decyzja Komisji
z 31 stycznia
2018 r.
w sprawie
kodeksu
postępowania
dla członków
Komisji
Europejskiej
(C(2018) 700) 5

Kodeks dobrej
praktyki
administracyjne
j

Regulamin pracowniczy (art. 22a – 22c i załącznik IX –
Postępowanie dyscyplinarne)

Decyzje
administracyjne
:

Art. 11
i załącznik I do
Regulaminu
Parlamentu
Europejskiego;
Kodeks
postępowania
posłów do PE
w zakresie
interesów
finansowych
i konfliktu
interesów

Dz.U. C 65 z 21.2.2018, s. 7.

Art. 165, 166
i 167
Regulaminu
Parlamentu
Europejskiego
(środki
stosowane
w przypadku
nieprzestrzegani
a norm
postępowania
przez posłów)
Decyzja
w sprawie
funkcjonowania
komitetu
doradczego
rozpatrującego
skargi dotyczące
nękania
psychicznego lub
molestowania
seksualnego
z udziałem
posłów do
Parlamentu
Europejskiego
oraz w sprawie
procedur
rozpatrywania
skarg przez
komitet

Art. 247 TFUE:
Przypadki
uchybienia
w zachowaniu
członków
Komisji
Decyzja Komisji
Europejskiej
ustanawiająca
komitet ad hoc
ds. etyki
Przepisy krajowe

Art. 12 kodeksu
postępowania –
Niezależny
Komitet ds. Etyki
Art. 13 kodeksu
postępowania –
środki
w zakresie
stosowania
kodeksu
postępowania
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11 Powyższe wymogi prawne uwzględniają szereg kluczowych kategorii zagadnień

etycznych:
o

różne rodzaje konfliktu interesów, w tym dotyczące:
o

rekrutacji, w trakcie okresu zatrudnienia i po zakończeniu okresu zatrudnienia;

o

prezentów i zaproszeń, działalności dodatkowej i zatrudnienia małżonka;

o

działalności lobbingowej i rzecznictwa;

o

przejrzystość;

o

przeciwdziałanie molestowaniu;

o

mechanizmy egzekwowania prawa.

12 Ramy prawne, poza wskazaniem, do jakiego zachowania zobowiązani są pracownicy

i członkowie, określają też narzędzia i procedury służące do wykrywania odstępstw od
tych norm zachowania i do przeciwdziałania im, tym samym przyczyniając się do
przestrzegania etycznych wymogów prawnych. Do celów niniejszej kontroli określenie
„ramy etyczne” odnosi się przede wszystkim do etycznych wymogów prawnych,
a w drugiej kolejności do procedur, narzędzi egzekwowania, wytycznych i narzędzi
informacyjnych, które przyczyniają się do zapewnienia przestrzegania etycznych
wymogów prawnych.

13 Coraz częściej przyznaje się, że duże znaczenie mają „miękkie”, kulturowe aspekty

zagadnień etycznych, często postrzegane jako efektywniejszy sposób osiągnięcia wysokich
standardów etycznych. Obejmują one:
o

propagowanie kultury etycznej;

o

godziwe przywództwo;

o

system oceny wspierający rozliczalność i postępowanie etyczne;

o

wspieranie otwartej kultury organizacyjnej.
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Zakres kontroli i podejście kontrolne
14 Trybunał zbadał, czy instytucje UE ustanowiły odpowiednie ramy etyczne. Kontrola

objęła pracowników wszystkich szczebli hierarchii oraz członków następujących instytucji:
Parlamentu Europejskiego (Parlament), Rady Unii Europejskiej i Rady Europejskiej (Rada)
oraz Komisji.

15 Trybunał po raz pierwszy przeprowadził kontrolę ram etycznych Parlamentu, Rady

i Komisji. Kontrola ta wpisuje się w strategiczny cel Trybunału na lata 2018–2020,
polegający na przyczynianiu się do wzmocnienia zaufania do UE. Do kontroli wybrano
Parlament, Radę i Komisję, ponieważ są to trzy główne instytucje UE zaangażowane
w stanowienie prawa UE i zatrudniające dużą liczbę pracowników. Badanie ich ram
etycznych daje doskonałą okazję do przeprowadzenia analizy porównawczej.

16 W celu dokonania oceny, czy Parlament, Rada i Komisja ustanowiły odpowiednie

ramy etyczne, kontrolerzy Trybunału:
(i)

przeanalizowali etyczne wymogi prawne mające zastosowanie w przypadku
pracowników i członków oraz obowiązujące procedury ich egzekwowania;

(ii) ocenili poziom wiedzy pracowników instytucji poddanych kontroli na temat ram
etycznych.
Nie przyjrzeli się natomiast temu, w jaki sposób ramy etyczne zostały wdrożone.

17 W przypadku Komisji, największej ze skontrolowanych instytucji, kontrolerzy uzyskali
informacje na temat obowiązujących ogólnych wymogów i procedur z Dyrekcji Generalnej
ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa (DG HR). Skoncentrowali się na szczegółowych
przepisach obowiązujących w następujących DG, zarządzających znaczną częścią budżetu
UE lub pełniących ważną rolę w proponowaniu przepisów i monitorowaniu stosowania
prawa UE: DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), DG ds. Konkurencji
(DG COMP), DG ds. Energii (DG ENER), DG ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD)
i Sekretariacie Generalnym.

18 W odniesieniu do skontrolowanych instytucji kontrolerzy ocenili w szczególności

wymogi i procedury dotyczące wymienionych poniżej zagadnień:
o

przyjmowanie prezentów i zaproszeń (zob. załącznik I — część A),

o

działalność lub zadania dodatkowe (zob. załącznik I — część B),
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o

konflikt interesów na etapie rekrutacji, konflikt interesów ad hoc i konflikt
interesów w odniesieniu do działalności małżonka (zob. załącznik I — część C),

o

zatrudnienie i uprawnienia po zakończeniu służby w UE (zob. załącznik I —
część D),

o

zapobieganie molestowaniu (zob. załącznik I — część E),

o

informowanie o nieprawidłowościach (zob. załącznik I — część F).

19 Kontrolerzy zbadali też procedury dochodzeń administracyjnych oraz postępowań

dyscyplinarnych w stosunku do pracowników. Aby kontrola była wykonalna, kontrolerzy
nie dokonali oceny przepisów dotyczących przejrzystości i działalności lobbingowej, mimo
że są one powiązane z ogólnymi ramami etycznymi. Procedury w przypadku konfliktu
interesów w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego również nie
wchodzą w zakres niniejszej kontroli, ponieważ postępowania te Trybunał bada w ramach
kontroli zgodności.

20 Trybunał rozesłał kwestionariusz do kontrolowanych instytucji, aby sporządzić wykaz

ram etycznych i obowiązujących procedur mających na celu ich egzekwowanie.
Kontrolerzy przeanalizowali też wewnętrzne dokumenty przekazane przez Parlament,
Radę i Komisję (DG HR i inne wybrane DG). Porównali zróżnicowane wymogi etyczne
obowiązujące w różnych instytucjach i ocenili, jak wymogi te mają się do odpowiednich
standardów zewnętrznych (tj. do zasad, wytycznych i dobrych praktyk OECD,
Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy). Dokonali też przeglądu istotnych sprawozdań w zakresie etyki i przeprowadzili
rozmowy z pracownikami instytucji, których zadania związane są z ramami etycznymi.

21 Główne kryteria kontroli zastosowane w tym przypadku to uznane międzynarodowe
standardy opracowane przez OECD, prawodawstwo UE oraz wymogi etyczne i procedury
opracowane przez instytucje. Za dodatkowe kryterium posłużyła analiza porównawcza
ram etycznych skontrolowanych instytucji.

22 Jako uzupełnienie tych źródeł Trybunał zorganizował panel ekspertów w celu

omówienia charakterystyki spójnych i kompleksowych ram etycznych w organizacjach
publicznych. Do udziału zaproszono czterech ekspertów w tej dziedzinie: przedstawiciela
OECD, przedstawiciela Transparency International, przedstawiciela najwyższego organu
kontroli jednego z państw członkowskich oraz przedstawiciela świata nauki. Wymienieni
eksperci pomogli kontrolerom w ocenie konkretnych elementów ram etycznych.

14

23 Trybunał przeprowadził też ankietę wśród reprezentatywnej grupy pracowników

w kontrolowanych instytucjach w celu uzyskania informacji co do poziomu wiedzy
pracowników na temat ram etycznych i postrzegania przez nich kultury etycznej (zob.
Załącznik II).
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Uwagi
W skontrolowanych instytucjach UE w dużej mierze obowiązują
odpowiednie ramy etyczne
Główne elementy obowiązujących ram etycznych

24 Dla pracowników instytucji UE podstawowe źródła przepisów składających się na

ramy etyczne to Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), rozporządzenie
finansowe oraz tytuł II regulaminu pracowniczego UE „Prawa i obowiązki urzędników” 6
(zob. tabela 1). Zawarte w nich wymogi doprecyzowano w przepisach wykonawczych
i w wytycznych opracowanych przez konkretne instytucje. Znalazły się w nich bardziej
szczegółowe wyjaśnienia, lecz nie pojawiły się żadne istotne wymogi dodatkowe. Co do
zasady istnieje duże podobieństwo pomiędzy przepisami ram etycznych obowiązujących
pracowników różnych instytucji.

25 Sytuacja jest bardziej zróżnicowana, jeżeli chodzi o członków instytucji. Stanowiska

piastowane przez członków i ich obowiązki różnią się pod względem charakteru
w zależności od instytucji; są też odmienne od obowiązków pozostałych pracowników.
Główne źródło wymogów etycznych mających zastosowanie w przypadku członków
stanowi TFUE, w którym określono też kary i sankcje za nieprzestrzeganie tych wymogów.
Bardziej szczegółowe przepisy zostały zawarte w odnośnych kodeksach postępowania
i regulaminach (zob. tabela 1). Zasady postępowania są bardziej szczegółowo określone
w innych dokumentach takich jak wytyczne (np. przewodnik dla członków Parlamentu
Europejskiego w zakresie przeciwdziałania molestowaniu w miejscu pracy) 7.

26 Ramy etyczne skontrolowanych instytucji są zgodne z głównymi wymogami

wytycznych OECD i innymi kryteriami (zob. pkt 21). Ramy etyczne zarówno w przypadku
pracowników, jak i członków obowiązujące w skontrolowanych instytucjach są w dużej
mierze odpowiednie:

6

W odniesieniu do pracowników niebędących urzędnikami podobne wymogi zostały określone
w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

7

„Zero harassment in the workplace – A guide for Members of the European Parliament” [”Nie”
dla molestowania w miejscu pracy – przewodnik dla posłów do Parlamentu Europejskiego],
2017.
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o

skontrolowane instytucje opracowały politykę dotyczącą przyjmowania prezentów
i zaproszeń, w której zdefiniowano pojęcia prezentów, gościnności i innych korzyści,
a także procedury dotyczące przyjmowania ich i informowania o tym (zob. załącznik I
— część A);

o

zasady dotyczące działalności dodatkowej pracowników lub członków, a także zasady
i systemy postępowania w przypadku zatrudnienia po zakończeniu służby w UE
uwzględniają obszary ryzyka i określają kryteria dotyczące akceptowalnej działalności
oraz procedury informowania i udzielania pozwoleń (zob. załącznik I — część B
i część D);

o

zgodnie z międzynarodowymi normami zastosowanymi jako kryteria kontroli
wspomniana polityka obejmuje też przypadki konfliktu interesów na etapie
rekrutacji, konflikty ad hoc oraz konflikty dotyczące zatrudnienia małżonków
i partnerów pracowników i członków (zob. załącznik I — część C);

o

skontrolowane instytucje opracowały politykę przeciwdziałania molestowaniu, która
spełnia zasadnicze wymogi istotnych norm (zob. załącznik I — część E);

o

skontrolowane instytucje ustanowiły odpowiednią politykę informowania
o nieprawidłowościach, będącą efektem ciągłych rewizji przepisów w ostatnich
latach. W ramach tej polityki określono definicje i opracowano mechanizmy
ochronne dla osób zgłaszających nieprawidłowości (załącznik I — część F).

27 Systemy dochodzeniowe i mechanizmy nakładania sankcji stanowią odpowiednie

wsparcie ram etycznych. W odniesieniu do pracowników skontrolowanych instytucji są
one podobne do dochodzeń administracyjnych i postępowań dyscyplinarnych określonych
w art. 86 i załączniku IX „Postępowanie dyscyplinarne” do regulaminu pracowniczego.
Zakres sankcji jest kompleksowy i obejmuje środki mające wpływ przede wszystkim na
reputację urzędnika (np. pisemne upomnienia i kary nagany), na jego stanowisko
w organizacji (np. przeniesienie na niższy stopień, obniżenie grupy zaszeregowania) oraz
nieodwracalnie zmieniające stosunek między urzędnikiem a organizacją (np. wydalenie ze
służby, które może być też połączone z ograniczeniem uprawnień emerytalnych). Niektóre
z tych sankcji mają skutki finansowe.

28 Jeżeli chodzi o członków, sankcje i kary są określone przede wszystkim w TFUE. Ich

uzupełnieniem są przepisy odpowiednich kodeksów postępowania i regulaminów. Zestaw
narzędzi egzekwowania przepisów przewidziany w Traktatach jest dość zróżnicowany
i obejmuje procedury polityczne i postępowania sądowe, a także wewnętrzne
postępowania dyscyplinarne.
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29 Trybunał wskazał pewne obszary, w których możliwe jest ulepszenie ram etycznych

instytucji dotyczących pracowników i członków pod względem zakresu, szczegółowości,
jasności i poziomu wytycznych (zob. pkt 32–63), a także obszary, w których ramy można
by zharmonizować (zob. pkt 64–68). Wskazał ponadto przypadki dobrych praktyk, przede
wszystkim w Komisji (zob. pkt 69–76).

Brak jest wspólnych unijnych ram etycznych, które regulowałyby pracę
przedstawicieli państw członkowskich w Radzie

30 Członkami Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej (członkami Rady) są

odpowiednio szefowie państw lub rządów oraz ministrowie. Inni przedstawiciele państw
członkowskich to urzędnicy państwowi uczestniczący w grupach roboczych, należący do
komitetów i partii. Z wyjątkiem przewodniczącego Rady Europejskiej 8 nie podlegają oni
żadnym wspólnym ramom etycznym na szczeblu UE. Jeżeli chodzi o pracę przedstawicieli
państw członkowskich w Radzie, to regulują ją przepisy krajowe.

31 W Radzie nie istnieje zestawienie wszystkich krajowych ram etycznych

obowiązujących w przypadku członków i innych przedstawicieli państw członkowskich.
Nie ma też pewności co do tego, czy wymogi krajowe uwzględniają wszystkie niezbędne
elementy i możliwe zagrożenia związane z naturą stanowiska i wykonywanymi
obowiązkami.

W etycznych ramach instytucji istnieją pewne uchybienia

32 Kontrolerzy porównali ramy etyczne skontrolowanych instytucji
z międzynarodowymi standardami i wykryli pewne uchybienia.

Parlament i Rada nie ustanowiły ogólnych strategii dotyczących etyki

33 Model OECD (zob. pkt 04) wskazuje, że ramy etyczne powinny opierać się na

strategii, w której uwzględnione są cele i priorytety opracowane przy użyciu
odpowiednich danych i wskaźników, a także uzasadnione zagrożenia dla etyki.

34 Ogólna strategia Komisji została przedstawiona w planie strategicznym DG HR na

lata 2017–2020, który obejmuje przepisy regulujące kwestie etyczne dotyczące
8

Zob. art. 15 TUE oraz kodeks postępowania, będący samoregulacyjnym instrumentem
publicznym przyjętym przez przewodniczącego Rady Europejskiej.
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pracowników. Kwestie etyczne są również brane pod uwagę w rocznej ocenie ryzyka DG
HR, która jest uwzględniana w pracach nad rocznym planem zarządzania.

35 W planie strategicznym określono dwa cele. Pierwszy z nich polega na tym, że kadra

kierownicza i pracownicy powinni zawsze kierować się najwyższymi standardami
zawodowymi i etycznymi. Drugi dotyczy tego, by przepisy wykonawcze do regulaminu
pracowniczego były stosowane w sposób zrozumiały i skuteczny. Stopień realizacji tych
celów monitorowany jest za pomocą wskaźników wykonania.

36 Ocena ryzyka za 2018 r. wykazała jedno ogólne zagrożenie polegające na tym, że

„bieżące środki lub procesy zmierzające do ograniczenia wszelkich zagrożeń
wizerunkowych związanych z działalnością dodatkową lub postępowaniem
obecnych/byłych pracowników mogą wymagać dodatkowych ulepszeń, tak aby
uwzględniały rosnące zagrożenie właściwe dla spraw publicznych”. Poziom ryzyka
oceniono na 9 w skali do 25, a w rocznym planie zarządzania przedstawione są informacje
na temat działań mających ograniczyć to ryzyko.

37 Coroczna ocena zarządzania ryzykiem, przeprowadzana na poziomie

skontrolowanych dyrekcji generalnych Komisji, ma na celu wskazanie i analizę znaczących
i krytycznych zagrożeń, w tym dotyczących etyki, a także zarządzanie nimi. Wśród
skontrolowanych dyrekcji generalnych najbardziej konkretne działania w zakresie etyki na
rzecz swoich pracowników uwzględniła w procesach planowania i zarządzania
strategicznego DG COMP.

38 W Parlamencie i w Radzie brak jest ogólnej strategii dotyczącej etyki uwzględniającej
cele i priorytety, które można by monitorować za pomocą wskaźników wykonania, dla
pracowników lub dla członków. Parlament przeprowadził co prawda w 2017 r. ocenę
minimalnych standardów kontroli wewnętrznej, w tym też kwestii etycznych, lecz
w Radzie dotychczas nie miała miejsca pełna ocena ryzyka w zakresie etyki.

Procedury weryfikacji deklaracji i wytyczne dla pracowników nie są
wystarczająco sformalizowane

39 Według OECD każda organizacja powinna ustanowić procedury mające na celu
wykrywanie przypadków konfliktu interesów, zarządzanie nimi i ich rozwiązywanie.
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Procedury te powinny zapewniać funkcjonariuszom publicznym wiedzę o tym, jakim
wymogom podlegają, jeżeli chodzi o zgłaszanie sytuacji konfliktu interesów 9.

40 Ramy etyczne dotyczące konfliktu interesów w dużym stopniu opierają się na

deklaracjach własnych składanych przez poszczególnych pracowników. System ten
zakłada zatem uczciwość pracowników, a także znajomość przez nich obowiązujących
wymogów. Ramy etyczne nie mogą jednak być skutecznie stosowane, o ile nie istnieją
odpowiednie systemy kontroli. Poziom kontroli powinien odzwierciedlać poziom ryzyka
i uwzględniać obciążenie administracyjne wynikające z takich kontroli.

41 Najważniejsze zobowiązania nałożone na pracowników UE wynikają z regulaminu

pracowniczego i rozporządzenia finansowego. Przepisy wykonawcze instytucji wymagają,
by pracownicy w różnych okolicznościach przedkładali deklaracje własne (zob. ramka 1).

Ramka 1
Przykładowe rodzaje deklaracji wymaganych od pracowników
skontrolowanych instytucji:
o

zadeklarowanie prezentów i gościnności (art. 11 regulaminu pracowniczego);

o

zgłoszenie konfliktu interesów na etapie rekrutacji (art. 11 ust. 3 regulaminu
pracowniczego);

o

zgłoszenie konfliktu interesów ad hoc (art. 11a regulaminu pracowniczego);

o

wnioski o pozwolenie na wykonywanie działalności dodatkowej (art. 12
regulaminu pracowniczego);

o

deklaracja dotycząca pracy zarobkowej wykonywanej przez małżonka (art. 13
regulaminu pracowniczego);

o

deklaracja dotycząca działalności po zakończeniu służby (art. 16 regulaminu
pracowniczego).

42 To, czy pracownik złoży deklarację, często zależy od jego osądu sytuacji. Szczegółowe
informacje muszą być przedstawione tylko wtedy, gdy pracownik jest zdania, że sytuacja
tego wymaga. W skontrolowanych instytucjach co do zasady ustanowiono procedury

9

Managing conflict of interest in the public sector [Zarządzanie konfliktem interesów w sektorze
publicznym], OECD, 2005.
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i procesy umożliwiające dokonanie oceny i podjęcie działań w następstwie przekazania
informacji w deklaracjach pracowników (w tym udzielenie zezwolenia w razie potrzeby).

43 Instytucje te oświadczyły wprawdzie, że badają też i rozpatrują wszelkie inne

dostępne informacje, lecz w procedurach i procesach nie wyjaśniono, jakie inne
informacje pochodzące ze źródeł wewnętrznych (np. z akt osobowych lub innych
istniejących deklaracji) lub zewnętrznych (np. strony internetowe) są weryfikowane
i sprawdzane w ramach kontroli krzyżowych.

44 Jeżeli pracownicy mają konsekwentnie przestrzegać wymogów etycznych, muszą im
zostać udostępnione jasne i wyczerpujące wytyczne na ten temat. Kontrolerzy stwierdzili
natomiast, że dostępne wytyczne nie zawsze były jasne lub wystarczająco szczegółowe
(zob. ramka 2):
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Ramka 2
Przykłady niewystarczających wytycznych
Deklaracje na etapie rekrutacji
W skontrolowanych instytucjach kandydaci muszą zadeklarować swoje interesy
finansowe w chwili rekrutacji – lecz tylko w przypadku, gdy te interesy mogłyby
potencjalnie wpłynąć na wykonywanie przez kandydata obowiązków zawodowych.
Kadra kierownicza może w związku z tym podejmować działania jedynie na
podstawie tych informacji, które sam kandydat uznał za konieczne do ujawnienia.
Nie ma wielu dostępnych wytycznych dotyczących tego, które sytuacje mogłyby być
źródłem (potencjalnego) konfliktu interesów.
Brak szczegółowych wytycznych dotyczących szczególnych sytuacji
DG AGRI Komisji wydała przewodnik dotyczący etyki, z którego pracownicy tej
dyrekcji mogą czerpać dodatkowe informacje praktyczne, przykłady i wyjaśnienia
dotyczące wymogów etycznych. W przewodniku nie ma jednak ani słowa
o niektórych sytuacjach, które mogłyby mieć znaczenie w pracy DG, takich jak:
o

przypadki zaangażowania członków lub pracowników w działalność
rolniczą;

o

przypadki pobierania przez nich dotacji UE na podstawie przepisów
wspólnej polityki rolnej.

45 Polityka dotycząca etyki nie zawsze zapewnia jasne wytyczne dotyczące kryteriów

oceny deklaracji, w szczególności jeśli chodzi o sposób stosowania w praktyce kryteriów
określonych w podstawie prawnej. O ile kryteria oceny w odniesieniu do prezentów,
zaproszeń i równoległej działalności dodatkowej są jasne, o tyle brak jest wystarczających
wytycznych dotyczących konfliktów interesów wynikających z interesów finansowych
pracowników, ich działalności zawodowej po zakończeniu służby czy działalności
zawodowej ich partnera lub małżonka. Nie da się opracować przepisów obejmujących
każdą możliwą sytuację, lecz zapewnienie jasnych wytycznych dotyczących stosowania
kryteriów prawnych zmniejszyłoby ryzyko niespójnego traktowania.

Ograniczona kontrola deklaracji członków

46 Jak wspomniano w pkt 42, informacje dotyczące członków kontrolowanych instytucji
pochodzą też przede wszystkim z ich deklaracji własnych. Aby odpowiednio zarządzać
zagrożeniami dotyczącymi etyki, kluczowe znaczenie ma jakość tych informacji i kryteria
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ich oceny. Brak jest standardowych procedur pisemnych i procesów weryfikacji tych
informacji.

47 Zgodnie z kodeksem postępowania członkowie Komisji zobowiązani są do

przedstawiania deklaracji w sprawach takich jak wcześniejsza działalność zawodowa,
obecna działalność dodatkowa, interesy finansowe oraz działalność zawodowa ich
małżonków lub partnerów. Deklaracje te podlegają kontroli przeprowadzanej
z upoważnienia przewodniczącego Komisji. Także w tym wypadku brak jest
standardowych procedur pisemnych służących weryfikacji poprawności, wiarygodności
i kompletności informacji.

48 Posłowie do Parlamentu Europejskiego też są zobowiązani do przedstawiania

deklaracji dotyczącej interesów obejmującej takie zagadnienia jak ich działalność
zawodowa w trakcie trzyletniego okresu poprzedzającego objęcie urzędu w Parlamencie,
stała oraz nieregularna działalność zarobkowa (działalność dodatkowa) oraz wszelkie inne
interesy finansowe, które mogłyby mieć wpływ na wykonywanie przez nich obowiązków
poselskich. Deklaracje posłów są sprawdzane pod kątem ogólnej wiarygodności, innymi
słowy w celu uzyskania pewności, że nie zawierają oczywistych błędów ani informacji
nieczytelnych lub niezrozumiałych. Deklaracje te podlegają kontroli przeprowadzanej
z upoważnienia przewodniczącego. W ramach kontroli uwagę zwraca się na oczywiste
błędy pisarskie, rozbieżności pomiędzy deklaracjami oraz dotrzymanie terminów. Jeżeli
przewodniczący uzyska informację, że w deklaracji stwierdzono istotne nieprawidłowości
lub że jest ona nieaktualna, może skonsultować się z komitetem doradczym ds.
postępowania posłów, a w stosownych przypadkach musi wystąpić o korektę deklaracji
przez posła. Jeżeli ma miejsce podejrzenie naruszenia kodeksu postępowania,
przewodniczący musi poinformować o tym komitet doradczy. W Parlamencie nie
obowiązuje żadna inna procedura kontroli poprawności i kompletności lub oceny
deklaracji posłów 10. Jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady Europejskiej, nie przewidziano
procedury weryfikacji ani oceny jego deklaracji.

49 Najważniejszym mechanizmem gwarantującym poprawność deklaracji posłów do PE,
przewodniczącego Rady Europejskiej i członków Komisji jest przejrzystość i duże
zainteresowanie ze strony podmiotów, mediów i szeroko pojętej opinii publicznej,
a w przypadku członków Komisji Europejskiej – ze strony Parlamentu Europejskiego. Jeżeli

10

Należy odnotować, że w niektórych krajach członkowskich (takich jak Francja i Polska) deklaracje
członków instytucji podlegają dodatkowej kontroli przeprowadzanej przez odpowiednie organy
w oparciu o prawodawstwo krajowe.
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chodzi o przewodniczącego Komisji Europejskiej, źródłem dodatkowej kontroli są państwa
członkowskie.

50 Brak standardowej pisemnej procedury kontroli deklaracji członków stwarza ryzyko,

że zobowiązania będą interpretowane w sposób niespójny, oraz oznacza mniejsze
prawdopodobieństwo, że instytucja wykryje nieścisłości i inne usterki, zanim wzbudzą one
zainteresowanie opinii publicznej, a w konsekwencji podważą być może zaufanie
publiczne.

Niepełna i niejasna polityka dotycząca prezentów i zaproszeń

51 W wytycznych OECD stwierdzono, że organizacje powinny być przygotowane do

podjęcia działań w przypadku potencjalnych konfliktów interesów wynikających
z przyjmowania prezentów i innych korzyści. Przygotowanie to obejmuje ustanowienie
administracyjnych procedur kontroli przyjmowania prezentów i innych korzyści,
przykładowo poprzez określenie, jakie prezenty są dopuszczalne, a jakie nie, a także
poprzez wyszczególnienie, jakie prezenty można przyjmować w imieniu organizacji 11.

52 Kontrolowane instytucje ustanowiły, ogólnie rzecz biorąc, odpowiednie zasady

dotyczące przyjmowania prezentów i zaproszeń obowiązujące pracowników i członków
(zob. załącznik I — część A). Zasady te odzwierciedlają wymogi zawarte w artykule 11
regulaminu pracowniczego, w którym określono zasady dotyczące przyjmowania
jakichkolwiek tytułów, odznaczeń, przywilejów, prezentów lub jakiegokolwiek rodzaju
wynagrodzeń, a także przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia. Odpowiednie kodeksy
postępowania zawierają przepisy dotyczące przyjmowania prezentów i innych korzyści
przez członków Komisji i przewodniczącego Rady Europejskiej. Jeżeli chodzi o posłów do
PE, zasady te są uszczegółowione w przepisach wykonawczych do kodeksu
postępowania 12.

53 Zasady te bywają jednak niejasne, a ponadto występują w nich luki. W pewnych
obszarach mogłyby one zostać ulepszone (zob. ramka 3).

11

Managing Conflict of Interest in the Public Sector, A Toolkit [Zarządzanie konfliktem interesów
w sektorze publicznym. Praktyczny przewodnik], OECD, 2005.

12

Przepisy wykonawcze do kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego
w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (z 15 kwietnia 2013 r.).
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Ramka 3
Luki w zasadach dotyczących przyjmowania prezentów i zaproszeń
Parlament
o

W przepisach wykonawczych dla pracowników nie zawarto definicji
prezentów ani gościnności.

o

Przepisy dotyczące przyjmowania prezentów obowiązujące pracowników
koncentrują się na wartości tych prezentów, pomijają natomiast
okoliczności, w jakich przyjmowanie tych prezentów (bez względu na ich
wartość) mogłoby podważyć niezależność tych osób.

o

Nie opracowano też przepisów dla pracowników dotyczących okazywanej
im gościnności.

o

Nie istnieją też zasady odnoszące się do przyjmowania prezentów przez
pracowników w imieniu instytucji.

Rada
o

Przepisy obowiązujące pracowników i przewodniczącego Rady Europejskiej
co do zasady odradzają przyjmowanie jakichkolwiek prezentów
w jakichkolwiek okolicznościach. Nie wyjaśniają jednak w wystarczającym
stopniu okoliczności, w jakich przyjmowanie tych prezentów (bez względu
na ich wartość) mogłoby podważyć niezależność tych osób.

Komisja
o

Brak jest definicji prezentów i gościnności w przypadku członków.

Zasady informowania o nieprawidłowościach niedostosowane do
warunków pracy akredytowanych asystentów parlamentarnych

54 Konieczne jest ustanowienie skutecznych ram instytucjonalnych oraz jasnych

procedur i kanałów komunikacji w celu przekazywania informacji na temat niewłaściwego
postępowania i korupcji 13. Osoby zgłaszające nieprawidłowości w dobrej wierze muszą
być objęte ochroną przed odwetem. W załączniku I — część F przedstawiono przegląd
istniejących przepisów unijnych dotyczących tego zagadnienia.

13

Whistleblower protection: encouraging reporting, CleanGovBiz guidance [Ochrona sygnalistów
– zachęty do przekazywania informacji, wytyczne CleanGovBiz], OECD, 2012.
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55 W przepisach Regulaminu Parlamentu dotyczących stosowania art. 22c regulaminu

pracowniczego („sygnalizowanie nieprawidłowości”) zawarto przepisy regulujące
działania doradcze, pomocowe i ochronne dla osób informujących o nieprawidłowościach.
Dotyczą one wszystkich pracowników, w tym akredytowanych asystentów
parlamentarnych posłów do PE (AAP).

56 Asystenci wykonują pracę o innym charakterze niż pozostali pracownicy – ich

rekrutacja przebiega w inny sposób i są zatrudniani bezpośrednio przez posłów. Zgodnie
z przepisami wewnętrznymi Parlamentu pracownicy informujący o nieprawidłowościach
mogą zostać przeniesieni na inne stanowisko w ramach działań ochronnych. Zasady
informowania o nieprawidłowościach nie przewidują jednak żadnych zabezpieczeń
opracowanych konkretnie w celu odzwierciedlenia szczególnego charakteru stanowisk
asystentów.

Przepisy dotyczące działalności zawodowej posłów do PE po zakończeniu
pełnienia funkcji mają ograniczony zakres

57 W opracowaniu „Post-Public Employment Good Practices”14 OECD stwierdzono, że
we wszystkich jednostkach, dla których działalność zawodowa posłów po zakończeniu
służby w UE stanowi realny lub potencjalny problem, powinny funkcjonować systemy
regulujące kwestię zatrudnienia po zakończeniu służby w UE. Dotyczy to także sytuacji,
w których dana osoba wciąż pełni służbę w UE i prowadzi negocjacje w sprawie
działalności zawodowej po zakończeniu tej służby. W załączniku I — część D
scharakteryzowano pokrótce główne obowiązujące przepisy dotyczące zatrudnienia
i uprawnień po zakończeniu służby w UE. Wobec braku oceny dotyczącej nieetycznego
postępowania byłego pracownika lub członka instytucji UE rozróżnienie to nie jest
uzasadnione.

58 Jeżeli chodzi o pracowników, w ramach etycznych zawarto przepisy dotyczące

działalności po zakończeniu służby w UE, a w szczególności niektóre przepisy dotyczące
okresu karencji. Urzędnicy, którzy mają zamiar podjąć działalność zawodową w ciągu
dwóch lat od zakończenia służby, są zobowiązani do poinformowania o tym swojej
instytucji, która może wydać na to zgodę lub zgłosić sprzeciw.

59 W ciągu 12 miesięcy od zakończenia służby byłych urzędników wyższego szczebla

obowiązuje nałożony przez organ powołujący zakaz prowadzenia działalności lobbingowej
wobec personelu swojej byłej instytucji bądź rzecznictwo w imieniu firm, klientów lub
14

Post-Public Employment: Good Practices for preventing CoI, OECD, 2010 r.
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pracodawców, za których odpowiadali podczas ostatnich trzech lat służby. W niektórych
przypadkach ten dwunastomięsięczny okres może zostać wydłużony przez instytucję aż do
24 miesięcy.

60 Przepisy dotyczące okresu po zakończeniu służby obowiązujące członków Komisji

określono w ich kodeksie postępowania. Były członek Komisji musi poinformować
kolegium o zamiarze zaangażowania się w działalność zawodową przez okres 24 miesięcy
(36 miesięcy w przypadku przewodniczącego) po zakończeniu służby. Komisja ocenia
wtedy, czy planowaną działalność można pogodzić ze zobowiązaniem do godziwego
i rozważnego zachowania. W przypadku gdy planowana działalność jest powiązana
z zakresem kompetencji byłego członka, na Komisji spoczywa obowiązek skonsultowania
się z Niezależnym Komitetem ds. Etyki.

61 Byli posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy zajmują się zawodowo

lobbingiem lub działalnością reprezentacyjną związaną z UE, zgodnie z art. 6 kodeksu
postępowania muszą powiadomić o tym Parlament Europejski i nie mogą korzystać
z przyznanych im udogodnień (np. dożywotnia przepustka). Byłych posłów nie obowiązują
żadne inne ograniczenia dotyczące ich działalności zawodowej wykonywanej po
zakończeniu służby. Nie mają też obowiązku informowania Parlamentu o jakichkolwiek
innych działaniach.

62 Charakter służby i obowiązków posłów do PE różni się od obowiązków

przewodniczącego Rady i członków Komisji przede wszystkim tym, że posłowie są
wybierani bezpośrednio przez obywateli. Mimo to istnieje jednak ryzyko konfliktu
interesów, ponieważ posłowie pracują nad prawodawstwem, które może bezpośrednio
wpłynąć na branże, z którymi byli wcześniej związani.

63 Kodeks postępowania zabrania przewodniczącemu Rady prowadzenia działalności

lobbingowej wobec pracowników lub członków instytucji UE przez 18 miesięcy od
zakończenia jego kadencji. W tym samym okresie musi on powiadamiać sekretarza
generalnego Rady z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze podjęcia
jakiejkolwiek działalności zawodowej.

W ramach etycznych skontrolowanych instytucji stwierdzono
obszary wymagające harmonizacji i przykłady dobrych praktyk

64 Ramy etyczne skontrolowanych instytucji różnią się między sobą. Wynika to z faktu,

że instytucje te prowadzą różną działalność, a także w wielu obszarach narażone są na
różnego rodzaju ryzyko nieodłącznie związane z wykonywaniem przez nie obowiązków.
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Jest jednak wiele obszarów, w których występują uzasadnione powody, by
zharmonizować podejście różnych instytucji do kwestii etycznych. Przykładowo publiczna
percepcja instytucji UE jest podobna, pracownicy instytucji mają taki sam status prawny,
a ponadto istnieje możliwość przenoszenia się pracowników między instytucjami.

Polityka dotycząca przyjmowania prezentów i zaproszeń

65 Polityka dotycząca przyjmowania prezentów i uczestnictwa w imprezach jest

wprawdzie w skontrolowanych instytucjach podobna, jednak kontrolerzy stwierdzili
pewne różnice, które nie były uzasadnione ani charakterem zadań wykonywanych przez
personel, ani zagrożeniami, na które są oni narażeni (zob. ramka 4).
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Ramka 4
Przykłady zróżnicowanych przepisów dotyczących przyjmowania
prezentów i zaproszeń
Definicja prezentów i gościnności
W artykule 11 regulaminu pracowniczego nie określono, co należy rozumieć przez
„prezenty” lub „gościnność”.
Komisja i Rada w następujący sposób zdefiniowały pojęcie prezentów i gościnności
w swoich przepisach wykonawczych dla pracowników: „kwota pieniędzy lub
jakikolwiek przedmiot fizyczny, lub możliwość darmowego uczestnictwa
w imprezach otwartych dla publiczności lub o charakterze prywatnym, dostępnych
tylko za opłatą i przedstawiających pewną wartość (przykładowo bezpłatne bilety na
imprezy sportowe, koncerty, przedstawienia teatralne, konferencje itd.), lub
jakakolwiek inna korzyść o wartości pieniężnej, taka jak koszty transportu”.
Parlament definiuje prezenty w przepisach wykonawczych obowiązujących posłów
do PE jako „wszelkiego rodzaju rzeczy materialne, składające się z jednej lub więcej
części, wręczone posłowi w dowolnym momencie przez darczyńcę”.
Wartość dopuszczalnych prezentów
W Komisji i Radzie pracownicy mogą przyjmować prezenty o wartości mniejszej niż
50 euro bez konieczności wcześniejszego uzyskania zezwolenia. Mogą też
przyjmować prezenty o wartości od 50 do 150 euro, o ile uzyskają na to wcześniej
zezwolenie. Prezentów o wartości przekraczającej 150 euro nie wolno przyjmować
w żadnych okolicznościach.
W Parlamencie z kolei pracownicy mogą przyjmować prezenty o wartości
nieprzekraczającej 100 euro bez konieczności wcześniejszego uzyskania zezwolenia.
Uprzednia zgoda wymagana jest w przypadku prezentów o wartości ponad 100 euro.

Polityka dotycząca działalności dodatkowej pracowników

66 Pracownicy UE mają prawo w prywatnym życiu wykonywać dodatkową działalność

poza pracą, ale pod warunkiem uzyskania zezwolenia. W niektórych przypadkach mogą
przyjmować za nią wynagrodzenie, jednak jego wysokość waha się w zależności od
instytucji (zob. załącznik I — część B). Pracownicy Parlamentu nie mogą przyjmować
zapłaty innej niż zwrot kosztów poniesionych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie
wykonywania działalności. W Radzie pracownikom nie wolno przyjąć więcej niż
5 000 euro za dodatkową działalność w danym roku. W Komisji obowiązuje roczny pułap
wynagrodzenia netto dla pracowników (na poziomie 10 000 euro). Dodatkowa
działalność, za którą wynagrodzenie przekracza ten pułap, jest zabroniona.
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Deklaracje posłów dotyczące interesów finansowych i działalności
członków ich rodzin

67 Kodeks postępowania obowiązujący posłów do PE wymaga od nich, aby składali

deklaracje dotyczące własnych interesów finansowych i działalności. Interesy finansowe
członków rodzin posłów muszą zostać ujęte w deklaracjach tylko w przypadkach, gdy
posłowie uznają, że interesy te mogłyby mieć wpływ na wykonywanie przez nich
obowiązków, a konfliktu interesów nie mogą rozwiązać w żaden inny sposób. Takie same
wymagania obowiązują w przypadku deklaracji dotyczących działalności zawodowej
członków rodzin posłów do PE.

68 Dla porównania członkowie Komisji15 i przewodniczący Rady Europejskiej są

zobowiązani do składania deklaracji dotyczących interesów finansowych oraz działalności
zawodowej ich małżonków i partnerów.

Szczegółowe i praktyczne wytyczne dostępne w Komisji

69 Podczas badania ram etycznych kontrolerzy natknęli się na szereg przypadków, gdy
w jednej instytucji przepisy lub wytyczne dotyczące pewnych aspektów wymogów
etycznych były lepiej opracowane i jaśniejsze niż w innych.

70 W Komisji – jako największej instytucji – odnotowano największe zróżnicowanie pod

względem sytuacji etycznych. W wielu przypadkach stwierdzono, że opracowała ona
bardziej szczegółowe i jaśniejsze wytyczne, zwłaszcza dla pracowników. W niektórych
dyrekcjach generalnych przyjęto szczegółowe kodeksy postępowania i dodatkowe
procedury, dzięki którym można skuteczniej zająć się problemami i zagrożeniami często
powtarzającymi się w Komisji.

71 Spośród skontrolowanych dyrekcji generalnych najbardziej szczegółowe wytyczne

i dodatkowe procedury ma DG COMP. W szczególności w kodeksie postępowania tej
dyrekcji wprowadzono koncepcję ogólnie stosowanej „deklaracji na potrzeby konkretnej
sprawy” i „deklaracji w przypadku szczegółowej inspekcji” na potrzeby inspekcji
dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym i łączenia przedsiębiorstw.
W przewodniku ds. etyki DG AGRI zawarto także wytyczne, przykłady i wyjaśnienia

15

W Komisji deklaracja powinna także zawierać informacje o interesach finansowych małoletnich
dzieci, w przypadku gdyby takie interesy mogły zostać uznane za mogące prowadzić do
powstania konfliktu interesów. Zob. artykuł 3 ust. 4 lit. a) kodeksu postępowania członków
Komisji.
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w odniesieniu do wymogów etycznych; w ramce 2 przedstawiono jednak jego niektóre
ograniczenia.

72 Poza szczegółowymi wytycznymi opracowanymi przez te dyrekcje generalne Komisja

opublikowała też obszerne wyjaśnienia i przykłady rzeczywistych przypadków, z którymi
można się zapoznać na jej wewnętrznej stronie internetowej. Przykłady te dotyczą takich
zagadnień jak działalność dodatkowa, działalność zawodowa współmałżonka, a także
prezenty i gościnność.

Komitet ds. etyki dla członków Komisji

73 Zarówno w Parlamencie, jak i w Komisji ustanowiono komitety, które mogą udzielać
porad przewodniczącym tych dwóch instytucji w zakresie stosowania kodeksu
postępowania w odniesieniu do posłów i członków. W Parlamencie jest to komitet
doradczy ds. postępowania posłów, zaś w Komisji – Niezależny Komitet ds. Etyki.

74 Komitet doradczy ds. postępowania posłów składa się z pięciu posłów

oddelegowanych z Komisji Spraw Konstytucyjnych i z Komisji Prawnej Parlamentu.
Komisyjny Niezależny Komitet ds. Etyki składa się z trzech osób wybranych ze względu na
ich kompetencje, doświadczenie, niezależność i kwalifikacje zawodowe. Skład tych
komitetów może mieć wpływ na ich postrzeganą obiektywność i niezależność.

Szczegółowa polityka przeciwdziałania przypadkom molestowania
z udziałem posłów do PE

75 Parlament ustanowił oddzielną politykę dotyczącą postępowania w przypadkach,
gdy przeciw posłom zgłaszane są skargi o molestowanie. Przedstawiono w niej jasną
procedurę i mechanizmy ochrony, jakimi należy objąć potencjalnych skarżących w tak
delikatnych sprawach 16.

Jasne sformułowanie polityki przeciwdziałania molestowaniu dla
pracowników

76 Jak pokazano w załączniku I — część E, we wszystkich skontrolowanych instytucjach
obowiązywała dobra polityka przeciwdziałania molestowaniu. W ramce 5 przedstawiono

16

Przewodnik dla posłów do PE w zakresie przeciwdziałania molestowaniu (zob. przypis 7).
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przepisy wykonawcze polityki przeciwdziałania molestowaniu, które uznano za
szczególnie jasno sformułowane i o szerokim zakresie.

Ramka 5
Przykłady jasnego sformułowania przepisów polityki przeciwdziałania
molestowaniu
W polityce przeciwdziałania molestowaniu Parlamentu Europejskiego znalazły się
przykłady obrazujące zjawisko molestowania.
Podobna polityka Rady wspomina o nowoczesnych formach molestowania za
pośrednictwem internetu i poczty elektronicznej.
W polityce Komisji z kolei wyraźnie stwierdzono, że wnioski o pomoc będą
rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
Znalazło się tam też wyraźne odniesienie do regulaminu pracowniczego ze
wskazaniem możliwych sankcji.

Wyniki ankiety świadczą o zróżnicowanym poziomie znajomości
i percepcji kwestii etycznych wśród pracowników

77 Jak wspomniano w pkt 13, organizacje, które dążą do utrzymania wysokich

standardów etycznych, nie mogą polegać jedynie na przepisach i mechanizmach ich
egzekwowania. Muszą one realizować swoje ambitne cele przede wszystkim poprzez
promowanie odpowiedniej kultury uczciwości. Kultura taka może się wykształcić tylko
wtedy, gdy z jednej strony osoby pracujące dla organizacji posiadają niezbędną wiedzę
i kompetencje etyczne, a z drugiej także widzą, że organizacja kieruje się wartościami
etycznymi. Wiedzę i kompetencje pracownicy mogą zdobyć dzięki szkoleniom
i wytycznym, zaś działanie w zgodzie z wartościami etycznymi jest efektem dobrego
przywództwa w organizacji oraz przejrzystego i spójnego stosowania ram etycznych. Jak
wyjaśniono w pkt 16, niniejsza kontrola koncentrowała się głównie na ramach etycznych
instytucji UE. Sposób wdrożenia ram etycznych przez Parlament, Radę i Komisję nie
wszedł w zakres prac kontrolerów. Przeprowadzili oni jednak ankietę w reprezentatywnej
grupie pracowników w tych trzech instytucjach, aby dokonać oceny ich poziomu wiedzy
na temat ram etycznych i ich postrzegania (zob. pkt 23 i załącznik II). Wyniki ankiety nie
stanowią co prawda bezpośrednich dowodów kontroli, dają jednak pogląd na to, w jaki
sposób pracownicy postrzegają swoją własną postawę zawodową i kompetencje oraz
postawę i kompetencje swoich współpracowników, a także na to, jak w praktyce
funkcjonują ramy etyczne w ich instytucji. Analiza tych wyników przedstawiona jest
w kolejnych punktach.
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78 Z wyników ankiety wyłania się zróżnicowany obraz sytuacji. Pokazują one, że niemal
wszyscy pracownicy, którzy wzięli udział w ankiecie, są przekonani, że rozpoznaliby
nieetyczne postępowanie, gdyby byli jego świadkami (zob. wykres 2), co oznacza, że
wysoko oceniają swój „instynkt etyczny”. Jednak tylko 23,4% pracowników ufa, że ich
współpracownicy nie zawahaliby się poinformować swoich przełożonych o nieetycznym
postępowaniu (zob. odpowiedzi na pytania 11.1 i 11.3 kwestionariusza, załącznik II).

Wykres 2 – Większość pracowników rozpoznaje nieetyczne postępowanie
Rozpoznaję przypadki nieetycznego postępowania, gdy mam z nimi styczność.
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100%
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20%
Nie wiem.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, ekstrapolowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
pracowników trzech instytucji UE – odpowiedzi na pytanie 11.1 (zob. załącznik II — Wyniki ankiety).

79 Około połowy pracowników twierdzi, że zna ramy etyczne swojej instytucji

przynajmniej w stopniu dobrym (zob. wykres 3). Świadczy to być może o brakach
w komunikacji: informacje o standardach etycznych, zasadach, procedurach i praktykach
składających się na ramy etyczne instytucji muszą być przekazywane we właściwy sposób.
W tym kontekście warto odnotować różnice pomiędzy pracownikami na różnych
stanowiskach (najlepszą znajomość ram prawnych deklarują kierownicy, a zaraz po nich
pracownicy grupy AD) i w różnych instytucjach (na pierwszym miejscu pod względem
przekonania o znajomości ram etycznych znajdują się pracownicy Komisji, następnie
pracownicy Rady, a na końcu – Parlamentu).
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Wykres 3 – Około połowy personelu ocenia swoją znajomość ram
etycznych jako dobrą lub bardzo dobrą
Wyniki ogółem

Stanowiska kierownicze

Posiadam dogłębną znajomość
ram etycznych.

Wyniki w zależności od zajmowanego stanowiska
Moja znajomość ram etycznych
jest dobra lub wiem, w jaki sposób
uzyskać więcej informacji w razie
potrzeby.

Stanowiska AD
Stanowiska AAP
Inne stanowiska

Słyszałem / słyszałam o ramach
etycznych, lecz nie wiem o nich
zbyt wiele.

Wyniki w zależności od instytucji
Komisja

W ogóle nie słyszałem / słyszałam
o ramach etycznych.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, ekstrapolowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
pracowników trzech instytucji UE – odpowiedzi na pytanie 1 (zob. załącznik II — Wyniki ankiety).

80 Wyniki ankiety rzucają też pewne światło na możliwe powody, dla których poziom

znajomości ram etycznych jest raczej niski. Po pierwsze, zgodnie z informacjami podanymi
przez samych pracowników, mniej niż połowa z nich ma za sobą jakiekolwiek szkolenia
w zakresie etyki w kontekście pracy w instytucjach UE (zob. wykres 4). Osób, które
regularnie szkolą się w zakresie etyki, jest jedynie około 3%.

Wykres 4 – Mniej niż połowa pracowników uczestniczyła w szkoleniach
w zakresie etyki
Wyniki ogółem

Uczestniczę regularnie w
szkoleniach z zakresu etyki.

Wyniki w zależności od zajmowanego stanowiska
Stanowiska kierownicze
Uczestniczyłem /
uczestniczyłam w
jednorazowym szkoleniu na
temat etyki.

Stanowiska AD
Stanowiska
AAP
Inne stanowiska

Nie uczestniczyłem /
uczestniczyłam w żadnym
szkoleniu na temat etyki.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, ekstrapolowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
pracowników trzech instytucji UE – odpowiedzi na pytanie 4 (zob. załącznik II — Wyniki ankiety).
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81 Po drugie około 70% pracowników twierdzi, że wytyczne w zakresie etyki ich

instytucji nie są szczegółowe ani oparte na autentycznych przykładach z życia (zob.
wykres 5). Interesujące wydaje się to, że różnice pomiędzy trzema instytucjami (dla
których odsetek odpowiedzi negatywnych waha się od 68,4% w przypadku Komisji do
76,1% w przypadku Parlamentu) są znacznie mniejsze niż różnice pomiędzy rodzajami
stanowisk (odsetek odpowiedzi negatywnych waha się tutaj od 41,4% dla stanowisk
kierowniczych do około 70% dla pozostałej kadry). Taka sytuacja może świadczyć o tym,
że problem dotyczy nie tylko – lub nawet nie przede wszystkim – jakości samych
wytycznych, lecz sposobu ich rozpowszechniania.

Wykres 5 – Mniej niż jedna trzecia pracowników uznała wytyczne etyczne
swojej instytucji za szczegółowe i oparte na autentycznych przykładach
z życia
Wyniki ogółem
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stanowiska
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Moja instytucja zapewnia
szczegółowe wytyczne etyczne
oparte na autentycznych
przykładach z życia.
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szczegółowych wytycznych
etycznych opartych na
autentycznych przykładach z
życia.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, ekstrapolowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
pracowników trzech instytucji UE – odpowiedzi na pytanie 9 (zob. załącznik II — Wyniki ankiety).

82 Z przeprowadzonej przez kontrolerów analizy wyników ankiety wynika, że istnieje

statystycznie duża zależność pomiędzy liczbą i jakością szkoleń i wytycznych, jakie
otrzymali pracownicy, a ich oceną własnego poziomu znajomości etyki (zob. wykres 6).
Pracownicy, którzy mieli za sobą więcej szkoleń lub otrzymali bardziej szczegółowe
wytyczne w zakresie etyki oparte na prawdziwych przykładach z życia, są bardziej skłonni
uważać się za kompetentnych w zakresie etyki. Jak wspomniano jednak w pkt 80 i 81,
tylko mniej niż połowa pracowników stwierdziła, że przeszła szkolenie w zakresie etyki lub
otrzymała dobrej jakości wytyczne.
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Wykres 6 – Pracownicy, którzy skorzystali ze szkoleń i wytycznych, uważają
się za bardziej kompetentnych w zakresie etyki
(a) Szkolenia a ocena własnej wiedzy w zakresie etyki
Regularnie uczestniczę w
szkoleniach na temat
etyki organizowanych
przez moją instytucję.
Uczestniczyłem /
uczestniczyłam w
jednorazowym szkoleniu na
temat etyki zorganizowanym
przez moją instytucję.

Nie uczestniczyłem /
uczestniczyłam w
żadnym szkoleniu na
temat etyki
zorganizowanym przez
moją instytucję.

3,3%
41,9%

54,8%

3,2%

Posiadam dogłębną
znajomość ram
etycznych.

50,6%

Moja znajomość
ram etycznych jest
dobra lub wiem,
gdzie uzyskać więcej
informacji w razie
potrzeby.

36,2%

Słyszałem / słyszałam
o ramach etycznych,
lecz nie wiem o nich
zbyt wiele.

10,0%

W ogóle nie słyszałem
/ słyszałam o ramach
etycznych.
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przykładach z życia.
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zapewnia szczegółowych
wytycznych etycznych
opartych na
autentycznych
przykładach z życia.

70,2%

3,2%

Posiadam dogłębną
znajomość ram
etycznych.

50,6%

Moja znajomość
ram etycznych jest
dobra lub wiem,
gdzie uzyskać więcej
informacji w razie
potrzeby.

36,2%

Słyszałem / słyszałam
o ramach etycznych,
lecz nie wiem o nich
zbyt wiele.

10,0%

W ogóle nie słyszałem
/ słyszałam o ramach
etycznych.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, ekstrapolowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
pracowników trzech instytucji UE – korelacja pomiędzy odpowiedziami na pytania 4 i 9 a pytaniem 1 (zob.
załącznik II — Wyniki ankiety).

83 O ile 59% pracowników jest zdania, że w ich instytucji panuje wysoki poziom kultury
etycznej, a 51% uważa, że ich instytucja przestrzega swojej polityki w zakresie etyki
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i uczciwości 17, o tyle 59% pracowników twierdzi, że nie wie, czy ich instytucja postępuje
we właściwy sposób w przypadku zgłoszonych problemów w zakresie etyki. Liczba osób,
które wierzą, że ich instytucja postępuje właściwie w przypadku problemów w zakresie
etyki (24%), przewyższa liczbę tych, które są odmiennego zdania (17%) (zob. wykres 7).

Wykres 7 – Większość pracowników nie wie, czy ich instytucja postępuje
odpowiednio w przypadku problemów etycznych
Postępowanie w przypadku wszelkich zgłaszanych problemów etycznych jest odpowiednie.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, ekstrapolowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
pracowników trzech instytucji UE – odpowiedzi na pytanie 11.12 (zob. załącznik II — Wyniki ankiety).

84 Kontrolerzy ustalili, że pracownicy obawiają się informować przełożonych

o problemach natury etycznej. O ile około połowy pracowników jest przekonanych, że
sami poinformowaliby o nieetycznym zachowaniu, o tyle tylko jedna trzecia wierzy, że
osoby informujące o takich sprawach są objęte ochroną (zob. wykres 8). W obu
przypadkach pracownicy z jednej grupy – akredytowani asystenci posłów – udzielili
wyraźnie więcej negatywnych odpowiedzi. Może zatem istnieć związek pomiędzy
postrzeganym przez nich niższym poziomem ochrony w przypadku informowania
o problemach etycznych i tymczasowym charakterem ich zatrudnienia, połączonym
w dodatku z ich zależnością od posła do PE pod względem przyszłości zawodowej.
Potwierdza to także wnioski sformułowane w pkt 54–56.

17

Odpowiedzi na pytania kwestionariusza 11.9 i 11.10, zob. załącznik II — Wyniki ankiety.
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Wykres 8 – Postrzegany poziom ochrony w przypadku informowania
o problemach etycznych jest niski:
(a) około połowy pracowników czułoby się w takiej sytuacji bezpiecznie
Czułbym / czułabym się bezpiecznie, informując o napotkanym problemie etycznym.
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(b) tylko jedna trzecia pracowników wierzy, że informatorzy są objęci
ochroną
Pracownicy, którzy informują o problemach etycznych, są objęci ochroną.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, ekstrapolowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
pracowników trzech instytucji UE – odpowiedzi na pytania 11.2 i 11.5 (zob. załącznik II — Wyniki ankiety).

85 Niechęć do informowania o problemach etycznych może też wynikać z braku wiedzy

na temat stosownych procedur i mechanizmów ochrony. Około 55% pracowników
twierdzi, że słyszało o sposobach informowania o nieetycznym postępowaniu, lecz nie wie
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o nich zbyt wiele. Kolejne 14% pracowników podało, że nie słyszało o żadnych sposobach
zgłaszania przypadków nieetycznego postępowania (zob. wykres 9).

Wykres 9 – Prawie 70% pracowników wie niewiele lub nie wie nic
o sposobach informowania o nieetycznym zachowaniu
Wyniki ogółem

Posiadam dogłębną wiedzę na temat
sposobów informowania o
nieetycznym zachowaniu.

Wyniki w zależności od zajmowanego
stanowiska

Stanowiska kierownicze

Moja znajomość sposobów
informowania o nieetycznym
zachowaniu jest dobra lub wiem, w
jaki sposób uzyskać więcej informacji
w razie potrzeby.

Stanowiska AD
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AAP
Inne
stanowiska

Słyszałem / słyszałam o różnych
sposobach informowania o
nieetycznym zachowaniu, lecz nie
wiem o nich zbyt wiele.

Wyniki w zależności od instytucji
Komisja
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Nie słyszałem / słyszałam o żadnych
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, ekstrapolowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
pracowników trzech instytucji UE – odpowiedzi na pytanie 3 (zob. załącznik II — Wyniki ankiety).

39

Wnioski i zalecenia
86 Jakiekolwiek nieetyczne postępowanie pracowników i członków instytucji i organów

UE wywołuje duże zainteresowanie opinii publicznej i podważa zaufanie pokładane
w instytucjach UE. Wszelkie uchybienia w tym zakresie mogą doprowadzić do
nadszarpnięcia reputacji UE i jej instytucji. Nieetyczne postępowanie wiąże się także
z ryzykiem korupcji i nadużyć (zob. pkt 06 i 07).

87 Trybunał stwierdził, że skontrolowane instytucje w większości ustanowiły

odpowiednie ramy etycznej dla pracowników i członków, składające się z wymogów
prawnych i procedur służących ich egzekwowaniu (w tym systemów dochodzeniowych
i mechanizmów nakładania sankcji), lecz ramy te mogą zostać ulepszone. Ustalił też, że
nie ma wspólnych unijnych ram etycznych, które regulowałyby pracę przedstawicieli
państw członkowskich w Radzie (zob. pkt 24–31).

88 Trybunał wskazał szereg niedociągnięć (z których nie wszystkie wystąpiły we

wszystkich instytucjach) w strategiach dotyczących etyki (zob. pkt 33–38), procedurach
weryfikacji, kryteriach oceny i wytycznych dla pracowników (zob. pkt 39–45), kontrolach
deklaracji członków (zob. pkt 46–50), zasadach dotyczących prezentów i zaproszeń (zob.
pkt 51 i 59), zasadach informowania o nieprawidłowościach obowiązujących
akredytowanych asystentów posłów (zob. pkt 54–56), a także w przepisach dotyczących
okresu po zakończeniu pełnienia funkcji dla posłów do PE (zob. pkt 57–63).
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Zalecenie 1 – Ulepszenie ram etycznych
Skontrolowane instytucje powinny wyeliminować wyżej wymienione niedociągnięcia
w ramach etycznych poprzez:
1)

opracowanie ogólnych strategii etycznych (Parlament i Rada);

2)

formalizacji procedur dotyczących kontroli deklaracji i opracowania jaśniejszych
wytycznych dla pracowników co do kryteriów oceny (Parlament, Rada i Komisja);

3)

wzmocnienie kontroli deklaracji członków przez wprowadzenie standardowej
procedury pisemnej dotyczącej kontroli poprawności i kompletności informacji
(Parlament i Komisja);

4)

zapewnienie jaśniejszej polityki dotyczącej prezentów i zaproszeń oraz poszerzenie
jej zakresu (Parlament – pracownicy, Rada – pracownicy i przewodniczący Rady
Europejskiej, Komisja – członkowie);

5)

dostosowanie przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach dla
akredytowanych asystentów posłów, tak aby lepiej odzwierciedlały one szczególny
charakter ich stanowisk i zależność od posłów do PE (Parlament);

6)

wzmocnienie przepisów dotyczących okresu po zakończeniu pełnienia funkcji dla
posłów (Parlament).

Termin realizacji: 2020 r.

89 Skontrolowane instytucje mają różne ramy etyczne, ponieważ ryzyko nieodłącznie

związane z wykonywaniem przez nie obowiązków jest różne w różnych obszarach. Są
jednak obszary, w których występują uzasadnione powody, by zharmonizować podejście
różnych instytucji do kwestii etycznych. Obszary te to między innymi przepisy dotyczące
prezentów i zaproszeń, działalność dodatkowa pracowników i deklaracje dotyczące
działalności zawodowej małżonków i partnerów członków (zob. pkt 64–68). Trybunał
wskazał też przykłady dobrych praktyk (zob. pkt 69–76).
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Zalecenie 2 – Współpraca w celu harmonizacji elementów ram
etycznych i podjęcie dalszych działań na rzecz wymiany dobrych
praktyk dotyczących kwestii etycznych
Skontrolowane instytucje powinny współpracować ze sobą w celu harmonizacji ram
etycznych, koncentrując się na:
1)

definicjach tego, co stanowi prezent, i maksymalnej dopuszczalnej wartości takiego
prezentu;

2)

pułapach dopuszczalnego wynagrodzenia dla pracowników za działalność
dodatkową;

3)

informacjach dotyczących interesów finansowych członków rodzin oraz działalności
zawodowej małżonków i partnerów członków, jakie powinny być ujawniane
w deklaracjach.

Skontrolowane instytucje zachęca się do dalszej wymiany dobrych praktyk na formach
współpracy międzyinstytucjonalnej.
Termin realizacji: 2020 r.

90 Ramy etyczne mogą dobrze spełniać swoje zadanie tylko wtedy, gdy osoby pracujące

na rzecz danej organizacji mają niezbędne kompetencje i wiedzę, aby móc je stosować,
oraz gdy są przekonane, że organizacja kieruje się wartościami etycznymi. Wyniki ankiety
świadczą o zróżnicowanym poziomie znajomości kwestii etycznych wśród pracowników
(zob. pkt 77–85). Wyniki różnią się jednak w zależności od instytucji i kategorii personelu.
Trybunał odnotował też następujące spostrzeżenia:
1)

większość pracowników rozpoznaje nieetyczne postępowanie;

2)

około połowy personelu ocenia swoją znajomość ram etycznych jako „dobrą” lub
„bardzo dobrą”;

3)

mniej niż połowa pracowników stwierdziła, że uczestniczyła w szkoleniach na temat
etyki;

4)

mniej niż jedna trzecia pracowników uznała wytyczne etyczne swojej instytucji za
szczegółowe i oparte na przykładach z prawdziwego życia;

5)

pracownicy, którzy przeszli szkolenie w zakresie etyki i otrzymali szczegółowe
wytyczne etyczne oparte na prawdziwych przykładach zaczerpniętych z życia,
znacznie lepiej oceniają swoje kompetencje etyczne;
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6)

większość pracowników nie wie, czy ich instytucja postępuje odpowiednio
w przypadku problemów w zakresie etyki;

7)

postrzegany poziom ochrony w przypadku informowania o problemach etycznych
jest niski. O ile około połowy pracowników czułoby się bezpiecznie, informując
o nieetycznym zachowaniu, o tyle tylko jedna trzecia wierzy, że osoby informujące
o takich sprawach są objęte ochroną;

8)

prawie 70% pracowników wie niewiele lub nie wie nic o sposobach informowania
o nieetycznym zachowaniu.

Zalecenie 3 – Podniesienie poziomu wiedzy pracowników na
temat ram etycznych i kultury etycznej
Skontrolowane instytucje powinny podnieść poziom wiedzy pracowników na temat ram
etycznych i kultury etycznej. Z ankiety wynika, że można to osiągnąć poprzez zapewnienie,
by szkolenia na temat etyki obejmowały praktyczne wytyczne oparte na prawdziwych
przykładach z życia, oraz poprzez poprawę komunikacji z pracownikami na tematy
dotyczące etyki. Szczególną uwagę należy poświęcić temu, czy pracownicy wiedzą, w jaki
sposób informować o przypadkach nieetycznego postępowania, oraz zwiększeniu ich
poczucia bezpieczeństwa.
Termin realizacji: 2020 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu
na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.
W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Klaus-Heiner Lehne
Prezes
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Załączniki
Załącznik I — Główne cechy charakterystyczne obowiązujących
ram etycznych
Część A – Prezenty i zaproszenia 18
PRACOWNICY
Przepisy regulaminu pracowniczego 19 stanowią, że urzędnik bez zezwolenia
instytucji nie może akceptować żadnych przysług ani przyjmować prezentów lub
płatności spoza instytucji. Prezentów w postaci pieniężnej nie można przyjmować
w żadnych okolicznościach.
Skontrolowane instytucje ustanowiły pułapy, aby zdefiniować dopuszczalną wartość
prezentów, a także określić, w jakich przypadkach można założyć posiadanie
zezwolenia.
Rada

Parlament

Komisja

Dopuszczalne prezenty
z zakładanym
przyzwoleniem

poniżej 50 euro

poniżej 100 euro

poniżej 50 euro

Dopuszczalne prezenty
z wymaganym
wcześniejszym
zezwoleniem

od 50 do
150 euro

powyżej 100 euro

od 50 do
150 euro

Niedopuszczalne
prezenty (obowiązek
odmowy przyjęcia)

powyżej
150 euro

nie dotyczy

powyżej
150 euro

Uzyskanie zezwolenia można również założyć w przypadku przysług lub zaproszeń na
obiady, kolacje i przyjęcia, w których pracownicy instytucji UE uczestniczą
w interesie tych instytucji za wcześniejszą zgodą ich bezpośredniego przełożonego
18

Są to kwoty pieniędzy lub jakiekolwiek przedmioty fizyczne oferowane bez konieczności
zapłaty za nie lub możliwość darmowego uczestnictwa w imprezach, które w przeciwnym razie
są dostępne tylko za opłatą. Może to być na przykład zaproszenie obejmujące poczęstunek,
napoje, posiłek lub zakwaterowanie.

19

W odniesieniu do pracowników niebędących urzędnikami podobne wymogi zostały określone
w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Poszczególne instytucje
doprecyzowują te przepisy, przyjmując bardziej szczegółowe przepisy wykonawcze.
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lub innego właściwego organu. W Radzie i Komisji, jeżeli chodzi o podróż służbową,
zatwierdzone polecenie wyjazdu służbowego lub deklaracja wydatków są
traktowane na równi z zezwoleniem przyjęcia zaproszenia wymienionego
w harmonogramie podróży.
W przypadku gdy pracownik nie może odmówić przyjęcia prezentu, może przekazać
go (a w przypadku Komisji przesłać do swojej instytucji) na cel dobroczynny.
Instytucje prowadzą rejestr obejmujący wszystkie ewentualne sytuacje dotyczące
prezentów i zaproszeń, co do których wymagane jest zezwolenie, a także prezentów,
które zostały przesłane do instytucji w celu przekazania ich na cele dobroczynne.

CZŁONKOWIE
Kodeks postępowania obowiązujący członków skontrolowanych instytucji reguluje
kwestie przyjmowania prezentów i dotyczące gościnności. Członkowie Komisji
i posłowie do PE mogą przyjmować prezenty, jeżeli ich wartość nie przekracza
150 euro. W przypadku przewodniczącego Rady Europejskiej wszystkie przekazane
mu prezenty o wartości przekraczającej 150 euro stają się własnością instytucji.
Członkowie mogą korzystać z takich prezentów podczas swojej kadencji. Prezenty
mogą zostać przekazane na cele dobroczynne lub przechowywane w instytucjach
i wystawiane jako eksponaty. Instytucje prowadzą kompleksowy rejestr publiczny
(na poziomie służb administracyjnych lub służb przewodniczącego) otrzymanych
prezentów o wartości przekraczającej dopuszczalny pułap.

Część B – Działalność lub zadania dodatkowe 20
PRACOWNICY
Zgodnie z przepisami regulaminu pracownicy muszą wystąpić do instytucji
o pozwolenie przed podjęciem jakiejkolwiek działalności dodatkowej, zarobkowej
lub niezarobkowej, lub przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek zadania
poza UE. W Parlamencie i w Radzie pozwolenie takie przyznawane jest na
maksymalny okres jednego roku z możliwością przedłużenia. Pracownicy muszą
wystąpić o takie pozwolenie za pośrednictwem swojego bezpośredniego
przełożonego.
W skontrolowanych instytucjach istnieją przepisy określające przypadki, w których
należy udzielić takiego pozwolenia lub odmówić udzielenia go. Szczegółowe przepisy
obowiązują urzędników znajdujących się na urlopach z przyczyn osobistych,
pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybranych lub powołanych na
urząd publiczny.
20

Są to działalność lub zadania – zarobkowe lub niezarobkowe – wykonywane przez urzędników
lub członków instytucji poza zakresem ich obowiązków. Pojęcie to dotyczy działalności
o charakterze zawodowym lub działań, które wykraczają poza to, co można zasadnie uważać za
zajęcia rekreacyjne.
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Działalność lub zadania, na które zezwolenie może zostać przyznane
Zezwolenie zazwyczaj przyznaje się w odniesieniu do działalności lub zadań, które:
o nie prowadzą do rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów
(z punktu widzenia bezstronności i obiektywności) z obowiązkami
pracownika;
o nie szkodzą interesom ani reputacji instytucji lub działalności UE ani nie są
z nimi niekompatybilne;
o nie zakłócają zdolności pracowników do pracy na rzecz instytucji;
o nie prowadzą do uzyskania dochodów.
Działalność lub zadania, na które zezwolenie nie zostanie przyznane
Odmowa zezwolenia zazwyczaj ma miejsce w przypadku działalności lub zadań,
które:
o stanowią regulowaną działalność zawodową i mają charakter zarobkowy
(np. architekt, prawnik, księgowy, tłumacz ustny lub pisemny, lekarz
itd.) 21;
o są wykonywane na podstawie stosunku pracy, a umowa o świadczenie
pracy została zawarta ze stroną trzecią, z wyjątkiem działalności
edukacyjnej 22;
o obejmują działalność doradczą, rzecznictwo lub działalność lobbingową na
rzecz UE lub dotyczącą działań UE.
Rada i Komisja ustalają pułap roczny. Pracownicy Parlamentu nie mogą przyjmować
zapłaty innej niż zwrot kosztów poniesionych (pośrednio lub bezpośrednio) w trakcie
wykonywania danej działalności.

CZŁONKOWIE
Przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz kodeksu etyki
przewodniczącego Rady Europejskiej i członków Komisji ustanawiają ogólny zakaz
angażowania się w jakąkolwiek działalność lub zadania zawodowe, zarobkowe lub
niezarobkowe, w okresie pełnienia służby. W Regulaminie Parlamentu nie ma
przepisów ustanawiających taki zakaz, lecz stanowi on, że posłowie do PE w trakcie
pełnienia obowiązków powinni przestrzegać ogólnych norm postępowania.
Niektóre zadania oraz działalność są dozwolone pod warunkiem, że nie naruszają
one interesów UE i dostępności określonych członków (np. kursy, seminaria,
wykłady, inna działalność komunikacyjna, funkcje honorowe w fundacjach kultury,
sztuki i dobroczynnych, zarządzanie aktywami lub gospodarstwami lub majątkami
osobistymi lub rodzinnymi w charakterze osoby prywatnej). W odniesieniu do
działalności tego rodzaju nie istnieje procedura zatwierdzania, a członków
obowiązuje tylko wymóg informowania o niej w deklaracjach interesów
finansowych.

21

W przypadku Komisji przypadki te są oceniane indywidualnie.

22

Ibidem.
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Członkowie Komisji są jednak zobowiązani do informowania przewodniczącego
o niektórych rodzajach takiej dozwolonej działalności (takich jak pełnienie funkcji
honorowych, publikacja książek i bezpłatne prowadzenie kursów).

Część C – Konflikty interesów na etapie rekrutacji, konflikty interesów
ad hoc i dotyczące działalności małżonka
PRACOWNICY
Przed podjęciem pracy kandydaci powinni poinformować instytucję o jakimkolwiek
potencjalnym lub faktycznym konflikcie interesów, który może mieć miejsce. Na
podstawie udzielonych informacji organ powołujący sprawdza, czy kandydat posiada
jakiekolwiek interesy osobiste, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność, lub czy
znajduje się w jakiejkolwiek innej sytuacji powodującej konflikt interesów.
Pracownicy, wykonując swoje obowiązki, nie mogą zajmować się, bezpośrednio lub
pośrednio, sprawami, które dotyczą ich osobiście, mogącymi wpłynąć na ich
niezależność. Ma to zastosowanie przede wszystkim w sprawach dotyczących
względów rodzinnych lub finansowych. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, pracownicy
muszą o tym poinformować swoich bezpośrednich przełożonych, którzy podejmą
odpowiednie działania.
Pracownicy muszą też poinformować instytucję o bieżącym zatrudnieniu małżonka
lub partnera, tak aby mogła ona ocenić zgodność jego stanowiska ze stanowiskiem
małżonka lub partnera.

CZŁONKOWIE
Kodeks etyki obowiązujący członków instytucji wymaga od nich złożenia deklaracji
dotyczącej interesów, obejmującej interesy małżonka lub partnera członka
i wykonywanej przez niego działalności zawodowej.
Członkowie muszą też podjąć niezbędne kroki, aby uniknąć konfliktu interesów, oraz
poinformować przewodniczącego instytucji o pojawieniu się każdej takiej sytuacji.

Część D – Zatrudnienie i uprawnienia po zakończeniu służby w UE
PRACOWNICY
Byli pracownicy podlegają pewnym zobowiązaniom, z których część dotyczy także
czynnych urzędników. Zobowiązania te określono w regulaminie pracowniczym.
Obejmują one przepisy dotyczące: konfliktów interesów, ujawniania informacji bez
uzyskania odpowiedniej zgody, podjęcia działalności zawodowej, przyjmowania
niektórych stanowisk lub korzyści, wynalazków oraz pobierania świadczeń
społecznych i dodatków.
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Konflikt interesów
Gdy zdaniem urzędnika znajduje się on w sytuacji konfliktu interesów, musi
natychmiast poinformować o tym swoją instytucję (zob. część C niniejszego
załącznika). Wymóg ten obowiązuje też pracowników, którzy pełnią jeszcze służbę,
lecz prowadzą już negocjacje dotyczące działalności w okresie po jej ustaniu.
Ujawnienie informacji bez uzyskania odpowiedniej zgody
Urzędnicy nie mogą ujawniać informacji, które uzyskali w trakcie pełnienia
obowiązków, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości.
Zasada ta obowiązuje też pracowników kończących służbę w UE.
Podjęcie działalności zawodowej
Byli urzędnicy zamierzający podjąć działalność zawodową (zarobkową lub
niezarobkową) w okresie dwóch lat od zakończenia służby informują o tym
instytucję. Jeżeli taka planowana działalność jest związana z pracą, którą urzędnik
wykonywał w ciągu ostatnich trzech lat służby i może prowadzić do konfliktu
z uzasadnionymi interesami instytucji, organ powołujący może albo zabronić
urzędnikom podjęcia tej działalności lub wydać pozwolenie obwarowane pewnymi
warunkami.
Byłych urzędników wyższego szczebla obowiązują dodatkowe przepisy szczegółowe
dotyczące zakazu prowadzenia działalności lobbingowej wobec personelu swojej
byłej instytucji i działania na rzecz firm, klientów lub pracodawców w sprawach, za
które odpowiadali podczas ostatnich trzech lat służby.
Przyjmowanie niektórych stanowisk i korzyści
Po zakończeniu służby urzędnicy są nadal zobowiązani do godziwego i rozważnego
postępowania w odniesieniu do przyjmowania niektórych stanowisk lub pewnych
korzyści (np. tytułów, odznaczeń, przywilejów, prezentów lub wynagrodzeń).
Wynalazki
Każdy wynalazek odnoszący się do działalności UE, dokonany przez urzędników
w ciągu roku po zakończeniu służby, uważa się za dokonany w ramach lub w związku
z wykonywaną przez nich pracą.
Pobieranie świadczeń społecznych i dodatków
Pracownicy pobierający rentę inwalidzką nie mogą angażować się w działalność
zarobkową bez uprzedniego uzyskania pozwolenia wydanego przez ich instytucję.
Jeżeli jednak zaangażują się w taką działalność, ich świadczenie może zostać
zmniejszone. Te same zasady obowiązują w przypadku świadczeń w związku z
„przeniesieniem w tymczasowy stanu spoczynku”, „urlopowaniem w interesie
służby” lub „odwołaniem ze stanowiska w interesie służby”. Byli urzędnicy
wykonujący działalność zarobkową nie są objęci systemem zabezpieczenia
społecznego UE.
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CZŁONKOWIE
Byli członkowie instytucji UE podlegają pewnym zobowiązaniom, z których część
dotyczy ich także w trakcie pełnienia służby (np. zakaz ujawniania informacji bez
uzyskania odpowiedniej zgody). Większość tych zobowiązań wynika z TFUE
i kodeksów postępowania obowiązujących członków instytucji.
Istnieją przepisy szczegółowe regulujące podejmowanie działalności zawodowej,
a także dotyczące pobierania świadczeń społecznych i dodatków.
Ogólne wymogi w przypadku konfliktu interesów (zob. część C niniejszego
załącznika) mają też zastosowanie do sytuacji wynikających z planowanej
działalności zawodowej po zakończeniu pełnienia funkcji.
Działalność zawodowa
Parlament
Byli posłowie do PE zawodowo zaangażowani w lobbing lub działalność
reprezentacyjną związaną z UE nie mogą korzystać z udogodnień przyznanych byłym
posłom (np. dożywotnia przepustka).
Rada
Byli przewodniczący Rady Europy po zakończeniu służby są nadal zobowiązani do
uczciwego i rozważnego postępowania w odniesieniu do przyjmowania niektórych
stanowisk lub korzyści. W czasie 18 miesięcy po zakończeniu okresu ich urzędowania
nie mogą oni prowadzić działalności lobbingowej wobec członków instytucji UE i ich
pracowników ani działać na ich rzecz z ramienia przedsiębiorstw, klientów lub
pracowników.
Byli przewodniczący zamierzający podjąć zatrudnienie w okresie 18 miesięcy po
zaprzestaniu pełnienia urzędu odpowiednio wcześnie informują o tym sekretarza
generalnego, w miarę możliwości z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem.
Sekretarz generalny analizuje charakter planowanej działalności i, jeżeli uzna to za
stosowne, informuje o nim Radę. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy były
przewodniczący piastuje funkcję w urzędzie publicznym.
Komisja
Po zaprzestaniu pełnienia urzędu byli członkowie nadal zobowiązani są do
godziwego i rozważnego postępowania przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub
przyjmowaniu pewnych korzyści, a także są nadal związani obowiązkami
kolegialności i rozwagi.
Mają oni obowiązek poinformowania z wyprzedzeniem swojej instytucję
o jakiejkolwiek działalności zawodowej, jaką zamierzają podjąć po zakończeniu ich
okresu urzędowania (w okresie dwóch lat w przypadku członków Komisji, a trzech –
przewodniczącego). Jeżeli planowana działalność zawodowa jest związana
z dorobkiem byłego członka, kolegium może podjąć decyzję jedynie po uprzedniej
konsultacji z Niezależnym Komitetem ds. Etyki, chyba że były członek Komisji
obejmuje urząd publiczny. W okresie dwóch lat (trzech w przypadku byłych
przewodniczących) po zaprzestaniu pełnienia urzędu członkowie nie mogą
prowadzić działalności lobbingowej wobec członków Komisji i ich pracowników
w imieniu jakichkolwiek przedsiębiorstw, klientów lub pracodawców w sprawach, za
które byli odpowiedzialni w ramach swoich obowiązków w trakcie swojej kadencji.
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Pobieranie świadczeń społecznych i dodatków
Parlament
Byli posłowie do PE są uprawnieni do otrzymania dodatku przejściowego po
zaprzestaniu przez nich pełnienia urzędu. Dodatek ten nie podlega zmniejszeniu,
jeżeli obejmują oni urząd publiczny, nie uzyskując statusu „urzędnika wyższego
szczebla sprawującego władzę publiczną”, lub są zatrudnieni w sektorze prywatnym.
Posłowie do PE uprawnieni do pobierania dodatku przejściowego oraz do emerytury
lub renty inwalidzkiej muszą wybrać jedno z tych trzech świadczeń. Wypłata
emerytury jest zawieszana w przypadku każdego posła pobierającego emeryturę,
który zostanie ponownie wybrany do Parlamentu. Renta inwalidzka, która jest
pobierana przez byłego posła do PE na mocy mandatu w innym parlamencie
pełnionego równocześnie z mandatem w Parlamencie Europejskim, jest potrącana
z renty inwalidzkiej wypłacanej przez UE.
Rada i Komisja
Wszelka działalność zarobkowa wykonywana przez byłego przewodniczącego Rady
Europejskiej i byłych członków Komisji zmniejsza wysokość ich dodatku
przejściowego. Uprawnienie do dodatku przejściowego wygasa w chwili, gdy były
przewodniczący Rady Europejskiej lub członek Komisji zostaje ponownie mianowany
na stanowisko w instytucjach UE, wybrany jako poseł do Parlamentu, osiąga wiek
emerytalny lub umiera. Zasada niełączenia dodatków przejściowych i świadczeń
emerytalnych obowiązuje również członków, którzy pełnili urząd publiczny więcej niż
raz, jeżeli łączna kwota przekracza wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego w trakcie
pełnienia funkcji.

Część E – Polityka dotycząca przeciwdziałania molestowaniu
PRACOWNICY
Wszystkie trzy instytucje, których dotyczy niniejsze sprawozdanie, ustanowiły
kluczowe elementy polityki przeciwdziałania molestowaniu.
Polityka przeciwdziałania molestowaniu
W politykach skontrolowanych instytucji wyraźnie potępiono molestowanie we
wszystkich formach, bez względu na to, jakie stanowiska zajmuje osoba
dopuszczająca się go.
Wszystkie trzy instytucje ustanowiły odpowiednie procedury składania skarg
otwarte dla ofiar molestowania.
Monitorowanie i ocena
W dokumentach strategicznych trzy skontrolowane instytucje (w przypadku
Parlamentu – w rezolucji) potwierdziły swoje zobowiązanie dotyczące
monitorowania i oceny polityki przeciwdziałania molestowaniu.
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CZŁONKOWIE
Parlament ustanowił dla swoich posłów szczegółowy zestaw przepisów i procedur
dotyczących przeciwdziałania molestowaniu.
W pozostałych dwóch instytucjach (w Radzie i Komisji) przepisy dotyczące
przeciwdziałania molestowaniu obowiązujące członków (przewodniczącego Rady
Europejskiej i członków Komisji) opierają się na ogólniejszych zobowiązaniach
etycznych określonych w odpowiednim kodeksie postępowania.

Część F – Informowanie o nieprawidłowościach
PRACOWNICY
Skontrolowane instytucje ustanowiły zasady dotyczące informowania
o nieprawidłowościach obejmujące definicję, kanały komunikacji i środki ochronne.

CZŁONKOWIE
Członków obowiązują ogólne przepisy TFUE, a także kodeksy postępowania
w przypadku przewodniczącego Rady Europejskiej, posłów do PE i członków Komisji.
W odniesieniu do członków nie istnieją środki ochronne ani procedury równoważne
z tymi, którym podlegają pracownicy.
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Załącznik II — Wyniki ankiety
Uwagi dotyczące metodyki
Kontrolerzy losowo dobrali grupę pracowników trzech instytucji UE, którą podzielono na
podstawie dwóch kryteriów:
o

o

Instytucja zatrudniająca:
o

Parlament Europejski – w chwili doboru próby zatrudniający 9 764
pracowników;

o

Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, do celów ankiety traktowane jak
jedna instytucja – w chwili doboru próby zatrudniająca 3 031 pracowników;

o

Komisja Europejska – w chwili doboru próby zatrudniająca 30 372 pracowników.

Rodzaje zajmowanych stanowisk:
o

kierownik (w tym sekretarze generalni, dyrektorzy generalni, dyrektorzy,
szefowie gabinetów, kierownicy działów i główni doradcy);

o

pracownik grupy AD (w tym pracownicy zatrudnieni na stanowiskach AD
niemający obowiązków kierowniczych, np. administratorzy stopnia ogólnego,
tłumacze i prawnicy; pracownicy kontraktowi grupy funkcyjnej IV
i oddelegowani eksperci krajowi);

o

akredytowani asystenci parlamentarni – tylko w Parlamencie Europejskim;

o

inne (w tym personel z grupy zaszeregowania AST, np. asystenci i starsi
asystenci; personel z grupy zaszeregowania SC, np. sekretarze i pracownicy
biurowi; oraz pracownicy kontraktowi grup funkcyjnych I–III).

Przy zastosowaniu tych kryteriów kontrolerzy dobrali próbę respondentów z dziesięciu
oddzielnych subpopulacji (trzy instytucje razy trzy rodzaje stanowisk oraz jeden
dodatkowy rodzaj stanowiska istniejący tylko w Parlamencie – akredytowany asystent
parlamentarny).
Łączna liczba ważnych odpowiedzi na ankietę wyniosła 798. Ogólny wskaźnik odpowiedzi
wyniósł 39%.
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Wskaźnik odpowiedzi dla poszczególnych subpopulacji wahał się od 34% do 69%
z wyjątkiem kategorii akredytowanych asystentów parlamentarnych, w której wyniósł
12%. Przedstawione poniżej dane to ekstrapolowane wyniki ankiety.
Stanowią one najdokładniejsze szacunki w odpowiednich kategoriach pracowników
w ramach trzech instytucji. Przegląd głównych wyników ankiety przedstawiono w tabeli 2.
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Komisja

Rada

Parlament

Łącznie

Inne
stanowiska

Stanowiska
AAP

Stanowiska
AD

Stanowiska
kierownicze

Tabela 2 – Przegląd głównych wyników ankiety

11,5 %

3,2 %

5,1 %

2,0 %

3,7 %

2,0 %

1,8 %

3,2 %

80,7 %

63,8 %

30,5 %

36,1 %

59,6 %

39,2 %

26,4 %

50,6 %

6,8 %

28,9 %

50,8 %

45,4 %

29,4 %

44,6 %

55,0 %

36,2 %

1,1 %

4,1 %

13,6 %

16,6 %

7,4 %

14,2 %

16,8 %

10,0 %

1. Jak oceniliby Państwo swoją znajomość ram etycznych obowiązujących w Państwa instytucji?
Posiadam dogłębną znajomość ram etycznych.
Moja znajomość ram etycznych jest dobra lub wiem, w jaki sposób
uzyskać więcej informacji w razie potrzeby.
Słyszałem / słyszałam o ramach etycznych, lecz nie wiem o nich zbyt
wiele.
W ogóle nie słyszałem / słyszałam o ramach etycznych.

2.1. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : postępowania członków (w zależności od instytucji:
przewodniczący Rady Europejskiej, członkowie Komisji Europejskiej, posłowie do PE)
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

9,3 %

2,1 %

6,8 %

1,1 %

2,0 %

3,1 %

2,5 %

2,2 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

49,9 %

26,8 %

39,0 %

16,2 %

25,7 %

20,2 %

18,8 %

23,7 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

35,8 %

53,2 %

39,0 %

44,8 %

46,5 %

42,3 %

54,5 %

48,0 %

5,0 %

17,9 %

15,3 %

37,8 %

25,9 %

34,5 %

24,2 %

26,1 %

Nie znam tych wymogów.

2.2. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : unikania konfliktów interesów?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

29,9 %

19,6 %

13,6 %

5,3 %

15,6 %

9,3 %

7,7 %

13,4 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

60,3 %

51,6 %

45,8 %

29,9 %

44,7 %

36,9 %

35,1 %

42,0 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

9,0 %

24,1 %

35,6 %

53,1 %

34,0 %

39,8 %

45,1 %

37,0 %

Nie znam tych wymogów.

0,8 %

4,7 %

5,1 %

11,7 %

5,7 %

13,9 %

12,1 %

7,7 %

2.3. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : deklaracji dotyczącej pracy zarobkowej małżonka?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

31,2 %

16,8 %

10,2 %

4,1 %

11,0 %

22,8 %

9,4 %

11,5 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

52,6 %

43,0 %

32,2 %

34,0 %

41,6 %

37,3 %

31,2 %

38,9 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

14,9 %

31,3 %

20,3 %

44,8 %

37,4 %

27,1 %

34,9 %

36,1 %

1,4 %

8,9 %

37,3 %

17,1 %

10,0 %

12,8 %

24,5 %

13,5 %

Nie znam tych wymogów.

2.4. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : podejmowania działalności dodatkowej?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

36,7 %

21,7 %

15,3 %

3,4 %

15,6 %

17,9 %

7,3 %

13,9 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

54,0 %

47,1 %

33,9 %

32,6 %

42,2 %

40,3 %

34,2 %

40,3 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

8,7 %

27,0 %

45,8 %

50,9 %

35,8 %

35,6 %

44,3 %

37,7 %

Nie znam tych wymogów.

0,6 %

4,2 %

5,1 %

13,1 %

6,3 %

6,2 %

14,2 %

8,1 %

2.5. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : obowiązku zachowania poufności?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

52,3 %

24,4 %

18,6 %

12,4 %

18,9 %

31,6 %

20,1 %

20,1 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

43,3 %

57,3 %

42,4 %

37,7 %

50,5 %

43,4 %

38,0 %

47,2 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

4,1 %

14,7 %

33,9 %

41,7 %

24,9 %

18,8 %

37,0 %

27,2 %

Nie znam tych wymogów.

0,3 %

3,5 %

5,1 %

8,2 %

5,7 %

6,2 %

4,9 %

5,5 %

2.6. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : zasad przyjmowania prezentów, płatności, przywilejów i
gościnności?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

34,1 %

19,6 %

16,9 %

5,7 %

15,3 %

15,2 %

9,2 %

13,9 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

54,1 %

53,3 %

37,3 %

32,1 %

47,1 %

42,9 %

30,6 %

43,1 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

11,2 %

21,7 %

42,4 %

48,4 %

31,9 %

28,8 %

42,8 %

34,2 %

0,6 %

5,3 %

3,4 %

13,8 %

5,7 %

13,1 %

17,3 %

8,8 %

Nie znam tych wymogów.

2.7. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : zamiaru ubiegania o stanowisko publiczne i objęcia
takiego stanowiska?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

15,6 %

5,9 %

16,9 %

2,7 %

4,6 %

5,0 %

7,9 %

5,4 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

40,0 %

21,3 %

25,4 %

13,3 %

19,4 %

17,6 %

17,2 %

18,8 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

37,1 %

50,9 %

39,0 %

42,3 %

46,1 %

43,6 %

45,7 %

45,8 %

7,3 %

21,9 %

18,6 %

41,8 %

29,8 %

33,8 %

29,2 %

30,0 %

Nie znam tych wymogów.

Łącznie

Parlament

Rada

Komisja

Inne
stanowiska

Stanowiska
AAP

Stanowiska
AD

Stanowiska
kierownicze
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2.8. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : ograniczeń dotyczących zatrudnienia po zakończeniu
służby w UE?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

17,7 %

5,3 %

8,5 %

3,9 %

5,6 %

5,2 %

4,9 %

5,4 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

41,5 %

20,9 %

13,6 %

10,9 %

18,9 %

15,5 %

11,7 %

17,1 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

36,1 %

56,2 %

40,7 %

46,1 %

52,7 %

44,9 %

43,2 %

50,0 %

4,7 %

17,6 %

37,3 %

39,2 %

22,8 %

34,5 %

40,3 %

27,6 %

Nie znam tych wymogów.

2.9. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : komunikacji ze społeczeństwem i mediami (przepisy i
wytyczne)?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

27,4 %

14,0 %

13,6 %

7,1 %

11,7 %

9,6 %

11,5 %

11,5 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

53,1 %

44,6 %

25,4 %

19,4 %

37,1 %

26,4 %

21,6 %

32,8 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

18,5 %

36,3 %

40,7 %

46,0 %

38,7 %

48,5 %

41,4 %

40,0 %

1,1 %

5,1 %

20,3 %

27,4 %

12,5 %

15,4 %

25,5 %

15,7 %

Nie znam tych wymogów.

2.10. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : korzystania z mediów społecznościowych (przepisy i
wytyczne)?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

15,6 %

6,3 %

8,5 %

5,0 %

5,3 %

10,2 %

8,0 %

6,3 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

49,8 %

41,5 %

32,2 %

16,4 %

32,3 %

29,1 %

24,0 %

30,2 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

31,4 %

41,4 %

27,1 %

48,6 %

44,9 %

43,2 %

39,4 %

43,5 %

3,2 %

10,7 %

32,2 %

29,9 %

17,5 %

17,4 %

28,7 %

20,0 %

Nie znam tych wymogów.

2.11. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych (przepisy i wytyczne)?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

18,7 %

8,2 %

11,9 %

5,0 %

7,9 %

10,0 %

5,2 %

7,5 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

53,4 %

45,1 %

20,3 %

21,6 %

36,9 %

34,9 %

23,9 %

33,8 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

24,2 %

36,0 %

40,7 %

49,1 %

40,8 %

41,5 %

43,7 %

41,5 %

3,7 %

10,7 %

27,1 %

24,2 %

14,3 %

13,6 %

27,2 %

17,2 %

Nie znam tych wymogów.

2.12. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : przepisów dotyczących molestowania seksualnego i
nękania psychicznego?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

36,6 %

6,8 %

16,9 %

7,5 %

8,2 %

14,6 %

9,6 %

9,0 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

56,0 %

52,6 %

35,6 %

26,1 %

44,1 %

37,8 %

28,3 %

40,1 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

7,3 %

34,5 %

44,1 %

49,1 %

36,6 %

40,7 %

51,4 %

40,2 %

Nie znam tych wymogów.

0,2 %

6,1 %

3,4 %

17,2 %

11,1 %

6,9 %

10,7 %

10,7 %

2.13. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : zasad informowania o nieprawidłowościach?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

16,6 %

5,5 %

6,8 %

3,2 %

5,5 %

6,2 %

3,3 %

5,1 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

52,0 %

32,2 %

16,9 %

19,7 %

32,5 %

16,1 %

12,4 %

26,8 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

27,8 %

39,6 %

50,8 %

34,5 %

34,5 %

40,3 %

45,1 %

37,3 %

3,6 %

22,7 %

25,4 %

42,5 %

27,5 %

37,5 %

39,1 %

30,8 %

Nie znam tych wymogów.

2.14. Jaki jest poziom Państwa wiedzy na temat obowiązujących wymogów w odniesieniu do : kontaktów z przedstawicielami grup interesów
(lobbing)?
Posiadam dogłębną znajomość wymogów.

24,3 %

9,5 %

13,6 %

2,3 %

8,0 %

5,3 %

5,0 %

7,1 %

Moja znajomość wymogów jest dobra.

45,0 %

31,7 %

39,0 %

14,8 %

26,6 %

19,3 %

22,1 %

25,0 %

Posiadam pewną wiedzę na temat tych wymogów i wiem, w jaki
sposób uzyskać więcej informacji.

23,9 %

40,1 %

40,7 %

40,6 %

37,5 %

43,0 %

44,9 %

39,5 %

6,7 %

18,8 %

6,8 %

42,4 %

28,0 %

32,3 %

28,0 %

28,3 %

Nie znam tych wymogów.

3. W jaki sposób oceniliby Państwo swoją wiedzę na temat tego, jak należy poinformować o nieetycznym zachowaniu (czyli takim, które wydaje się
niezgodne z ramami etycznymi instytucji)?
Posiadam dogłębną wiedzę na temat sposobów informowania o
13,4 %
1,8 %
3,4 %
0,2 %
1,7 %
2,7 %
1,5 %
1,7 %
nieetycznym zachowaniu.
Moja znajomość sposobów informowania o nieetycznym zachowaniu
jest dobra lub wiem, w jaki sposób uzyskać więcej informacji w razie
Słyszałem / słyszałam o sposobach informowania o nieetycznym
zachowaniu, lecz nie wiem o nich zbyt wiele.
Nie słyszałem / słyszałam o żadnych sposobach informowania o
nieetycznym zachowaniu.

61,9 %

31,6 %

18,6 %

24,6 %

33,0 %

24,4 %

19,4 %

29,3 %

21,2 %

58,3 %

55,9 %

56,1 %

56,7 %

53,0 %

52,2 %

55,4 %

3,5 %

8,2 %

22,0 %

19,2 %

8,6 %

20,0 %

27,0 %

13,5 %
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4. Czy uczestniczyli Państwo w jakimkolwiek szkoleniu na temat zagadnień etycznych (np. w kursach, seminariach, sesjach szkoleniowych)
zorganizowanym przez Państwa instytucję?
Tak, uczestniczę regularnie w szkoleniach z zakresu etyki.

16,6 %

3,0 %

1,7 %

2,3 %

4,1 %

2,9 %

0,8 %

3,3 %

Tak, uczestniczyłem / uczestniczyłam w jednorazowym szkoleniu na
temat etyki.

54,7 %

43,4 %

6,8 %

42,7 %

50,6 %

34,1 %

17,3 %

41,9 %

Nie

28,7 %

53,6 %

91,5 %

55,0 %

45,2 %

63,1 %

81,9 %

54,8 %

5. Czy szkolenie to zapewniło Państwu odpowiednie zrozumienie ram etycznych?
Tak, uważam, że szkolenie zapewniło mi dobre zrozumienie ram
etycznych.
Nie, uważam, że nie rozumiem ram etycznych w dostatecznym stopniu.
Brak odpowiedzi

65,5 %

42,7 %

5,1 %

34,6 %

47,5 %

27,4 %

13,7 %

38,4 %

5,8 %

3,7 %

3,4 %

10,4 %

7,3 %

9,5 %

4,4 %

6,8 %

28,7 %

53,6 %

91,5 %

55,0 %

45,2 %

63,1 %

81,9 %

54,8 %

6. Dlaczego nie uczestniczyli Państwo w żadnym szkoleniu z zakresu etyki?
Ponieważ nie interesują mnie zagadnienia etyczne.

0,0 %

1,7 %

3,4 %

3,2 %

2,8 %

1,8 %

1,2 %

2,4 %

Ponieważ nie słyszałem / słyszałam o żadnych szkoleniach z zakresu
etyki.

12,1 %

22,4 %

27,1 %

37,3 %

20,7 %

48,2 %

48,0 %

28,8 %

Ponieważ byłem zbyt zajęty / byłam zbyt zajęta.

12,9 %

24,5 %

57,6 %

10,4 %

18,5 %

8,0 %

24,6 %

19,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,5 %

0,0 %

0,0 %

0,9 %

0,2 %

3,3 %

3,0 %

3,4 %

2,4 %

1,6 %

2,9 %

6,3 %

2,8 %

71,7 %

48,3 %

8,5 %

46,2 %

56,3 %

39,1 %

19,0 %

46,7 %

Przełożeni nie zatwierdzili mojego zgłoszenia na szkolenie w zakresie
etyki.
Inne – proszę podać
Brak odpowiedzi

7. Czy są Państwo zobowiązani do deklarowania (jednorazowo lub w sposób regularny), że posiadają Państwo wiedzę na temat obowiązujących
Państwa przepisów etycznych?
Tak

40,4 %

28,0 %

25,4 %

18,4 %

26,7 %

22,1 %

16,8 %

24,1 %

Nie

44,8 %

41,6 %

37,3 %

49,1 %

43,0 %

47,7 %

50,0 %

44,9 %

Nie wiem

14,8 %

30,4 %

37,3 %

32,5 %

30,3 %

30,2 %

33,2 %

30,9 %

8. Czy mają Państwo obowiązek regularnie potwierdzać (w sposób wyraźny lub dorozumiany), że przestrzegają Państwo obowiązujących przepisów
etycznych?
Tak

19,1 %

11,9 %

5,1 %

6,2 %

11,4 %

7,4 %

3,6 %

9,4 %

Tak, lecz tylko w odniesieniu do konkretnych aspektów moich
obowiązków

25,5 %

14,3 %

8,5 %

12,5 %

14,6 %

13,2 %

11,4 %

13,7 %

Nie

43,6 %

54,2 %

55,9 %

55,9 %

51,7 %

59,7 %

61,8 %

54,5 %

Nie wiem.

11,8 %

19,6 %

30,5 %

25,5 %

22,3 %

19,7 %

23,3 %

22,4 %

9. Czy Państwa instytucja zapewnia Państwu wytyczne dotyczące etycznego postępowania opierające się na autentycznych przykładach z życia
oraz wskazujące, w jaki sposób w przeszłości postępowano w konkretnych sytuacjach lub jak należy postąpić w przyszłości?
Tak

58,6 %

32,7 %

30,5 %

23,7 %

31,6 %

31,2 %

23,9 %

29,8 %

Nie

41,4 %

67,3 %

69,5 %

76,3 %

68,4 %

68,8 %

76,1 %

70,2 %

10. Czy są Państwo świadomi konsekwencji i sankcji wynikających z nieetycznego postępowania?
Moja znajomość obowiązujących sankcji jest dobra.
Słyszałem / słyszałam o możliwości nałożenia sankcji w wyniku
nieetycznego postępowania, lecz nie wiem, jaką miałyby one formę.
Nie jestem świadomy / świadoma żadnych kar za nieetyczne
postępowanie.

57,6 %

26,9 %

18,6 %

15,6 %

26,7 %

23,4 %

10,9 %

22,9 %

39,2 %

64,7 %

64,4 %

65,6 %

60,9 %

66,5 %

72,2 %

63,9 %

3,3 %

8,5 %

16,9 %

18,8 %

12,4 %

10,1 %

16,9 %

13,2 %

11.1. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Rozpoznaję przypadki nieetycznego postępowania, gdy mam z nimi styczność.
Zdecydowanie się zgadzam.

44,7 %

36,6 %

39,0 %

21,3 %

32,1 %

27,1 %

25,5 %

30,2 %

Zgadzam się.

50,9 %

60,7 %

55,9 %

69,8 %

63,6 %

62,8 %

65,9 %

64,1 %

Nie zgadzam się.

1,4 %

0,2 %

3,4 %

3,0 %

1,4 %

4,1 %

1,9 %

1,7 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

3,0 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

0,2 %

0,6 %

0,4 %

0,2 %

Nie wiem.

0,0 %

2,3 %

1,7 %

5,8 %

2,8 %

5,3 %

6,2 %

3,8 %
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11.2. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Czułbym / czułabym się bezpiecznie, informując o napotkanym problemie
etycznym.
Zdecydowanie się zgadzam.

28,9 %

11,1 %

15,3 %

11,7 %

13,7 %

14,5 %

7,7 %

12,4 %

Zgadzam się.

55,6 %

45,2 %

20,3 %

34,1 %

38,9 %

43,1 %

40,5 %

39,6 %

Nie zgadzam się.

6,9 %

30,4 %

37,3 %

30,1 %

30,4 %

21,5 %

28,8 %

29,4 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

1,7 %

4,8 %

11,9 %

10,2 %

7,3 %

4,9 %

8,7 %

7,4 %

Nie wiem.

6,9 %

8,5 %

15,3 %

13,9 %

9,7 %

15,9 %

14,3 %

11,2 %

11.3. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Pracownicy nie wahają się informować swoich przełożonych o przypadkach
nieetycznego postępowania.
Zdecydowanie się zgadzam.

5,7 %

4,3 %

6,8 %

4,1 %

4,9 %

2,5 %

3,3 %

4,4 %

Zgadzam się.

42,2 %

20,8 %

10,2 %

15,6 %

20,1 %

16,5 %

16,2 %

19,0 %

Nie zgadzam się.

31,1 %

43,9 %

47,5 %

31,1 %

38,4 %

27,0 %

38,9 %

37,7 %

3,8 %

8,2 %

18,6 %

18,2 %

13,0 %

11,1 %

13,5 %

13,0 %

17,1 %

22,8 %

16,9 %

31,0 %

23,5 %

42,9 %

28,0 %

25,9 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.
Nie wiem.

11.4. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Pracownicy mojego działu / departamentu są w stanie rozpoznać problemy
etyczne.
Zdecydowanie się zgadzam.

20,1 %

15,6 %

13,6 %

10,5 %

13,6 %

12,5 %

13,3 %

13,5 %

Zgadzam się.

69,0 %

53,9 %

57,6 %

49,5 %

52,3 %

50,1 %

55,2 %

52,8 %

Nie zgadzam się.

4,7 %

9,1 %

11,9 %

12,9 %

11,4 %

10,4 %

8,8 %

10,8 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

1,4 %

3,0 %

0,0 %

2,1 %

2,5 %

1,8 %

2,1 %

2,4 %

Nie wiem.

4,7 %

18,3 %

16,9 %

24,9 %

20,1 %

25,2 %

20,5 %

20,6 %

11.5. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Pracownicy, którzy informują o problemach etycznych, są objęci ochroną.
Zdecydowanie się zgadzam.

15,4 %

5,2 %

8,5 %

7,8 %

8,0 %

6,2 %

4,1 %

7,0 %

Zgadzam się.

56,8 %

30,9 %

27,1 %

30,7 %

32,6 %

33,3 %

29,0 %

31,8 %

Nie zgadzam się.

9,0 %

14,7 %

23,7 %

18,5 %

14,9 %

9,9 %

23,7 %

16,5 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

2,3 %

2,1 %

10,2 %

3,4 %

1,6 %

5,4 %

6,7 %

3,0 %

16,6 %

47,2 %

30,5 %

39,7 %

42,9 %

45,1 %

36,5 %

41,6 %

Nie wiem.

11.6. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Moi przełożeni stanowią przykład do naśladowania w kwestiach etycznych.
Zdecydowanie się zgadzam.

31,5 %

27,5 %

22,0 %

15,5 %

23,3 %

20,0 %

18,7 %

22,0 %

Zgadzam się.

49,1 %

34,6 %

39,0 %

39,3 %

36,2 %

45,0 %

39,5 %

37,6 %

Nie zgadzam się.

9,5 %

16,3 %

15,3 %

17,9 %

17,7 %

9,4 %

15,8 %

16,7 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

3,7 %

3,4 %

13,6 %

6,7 %

3,9 %

4,5 %

10,1 %

5,3 %

Nie wiem.

6,2 %

18,2 %

10,2 %

20,6 %

18,8 %

21,1 %

15,9 %

18,3 %

11.7. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Mój dział / departament zawsze traktuje poważnie przypadki nieetycznego
postępowania.
Zdecydowanie się zgadzam.

39,7 %

30,9 %

16,9 %

20,0 %

28,9 %

16,9 %

18,7 %

25,8 %

Zgadzam się.

50,3 %

34,1 %

37,3 %

40,9 %

37,6 %

37,7 %

39,8 %

38,1 %

Nie zgadzam się.

3,0 %

7,4 %

11,9 %

13,3 %

8,2 %

9,7 %

16,0 %

10,1 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

3,0 %

1,7 %

10,2 %

3,8 %

2,3 %

3,6 %

5,4 %

3,1 %

Nie wiem.

4,0 %

25,9 %

23,7 %

21,9 %

23,0 %

32,1 %

20,0 %

23,0 %
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11.8. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Praktyki w moim dziale / departamencie są spójne z przepisami ram etycznych.
Zdecydowanie się zgadzam.

44,4 %

33,6 %

23,7 %

22,5 %

30,7 %

20,0 %

25,3 %

28,7 %

Zgadzam się.

47,6 %

47,1 %

35,6 %

42,0 %

45,8 %

52,6 %

37,0 %

44,3 %

Nie zgadzam się.

0,8 %

5,7 %

18,6 %

14,9 %

7,8 %

9,8 %

17,6 %

10,2 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

2,7 %

0,0 %

6,8 %

1,6 %

0,8 %

0,6 %

2,3 %

1,1 %

Nie wiem.

4,5 %

13,6 %

15,3 %

19,0 %

14,9 %

17,0 %

17,9 %

15,7 %

11.9. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? W mojej instytucji obowiązuje wysoki poziom kultury etycznej.
Zdecydowanie się zgadzam.

24,5 %

Zgadzam się.

21,3 %

18,6 %

11,5 %

19,7 %

12,2 %

9,7 %

16,9 %

55,6 %

48,6 %

42,4 %

34,1 %

43,1 %

46,3 %

38,0 %

42,1 %

Nie zgadzam się.

5,7 %

10,0 %

22,0 %

19,6 %

12,0 %

7,9 %

24,9 %

14,7 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

5,2 %

2,8 %

8,5 %

3,8 %

3,3 %

3,6 %

4,7 %

3,7 %

Nie wiem.

9,0 %

17,2 %

8,5 %

31,1 %

21,9 %

30,0 %

22,7 %

22,7 %

11.10. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Moja instytucja przestrzega deklarowanej przez siebie polityki dotyczącej etyki i
uczciwości.
Zdecydowanie się zgadzam.

21,7 %

13,9 %

13,6 %

9,0 %

13,1 %

10,9 %

9,0 %

12,0 %

Zgadzam się.

52,4 %

41,3 %

37,3 %

35,2 %

40,0 %

45,9 %

33,4 %

38,9 %

Nie zgadzam się.

10,9 %

19,1 %

23,7 %

14,0 %

15,9 %

5,0 %

22,3 %

16,6 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

5,1 %

6,9 %

8,5 %

3,1 %

5,3 %

2,4 %

5,6 %

5,2 %

Nie wiem.

9,8 %

18,8 %

16,9 %

38,8 %

25,6 %

35,8 %

29,7 %

27,3 %

11.11. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Zasady i procedury informowania o naruszeniach i problemach są jasne.
Zdecydowanie się zgadzam.

11,6 %

8,2 %

11,9 %

4,0 %

7,0 %

8,7 %

4,9 %

6,7 %

Zgadzam się.

61,1 %

37,2 %

27,1 %

34,9 %

39,7 %

34,8 %

28,5 %

36,8 %

Nie zgadzam się.

19,7 %

35,2 %

32,2 %

24,9 %

29,9 %

26,9 %

30,0 %

29,7 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.

3,3 %

0,7 %

10,2 %

8,7 %

2,7 %

5,4 %

11,4 %

4,8 %

Nie wiem.

4,3 %

18,7 %

18,6 %

27,5 %

20,7 %

24,1 %

25,2 %

22,0 %

11.12. Jakie jest Państwa zdanie na temat poniższego stwierdzenia? Postępowanie w przypadku wszelkich zgłaszanych problemów etycznych jest
odpowiednie.
Zdecydowanie się zgadzam.

8,7 %

3,7 %

8,5 %

5,2 %

4,9 %

4,9 %

4,7 %

4,8 %

Zgadzam się.

38,0 %

21,1 %

15,3 %

16,5 %

19,5 %

18,0 %

20,2 %

19,6 %

Nie zgadzam się.

12,8 %

13,5 %

20,3 %

14,3 %

14,1 %

7,7 %

16,3 %

14,1 %

2,0 %

1,5 %

6,8 %

3,2 %

1,6 %

3,0 %

5,1 %

2,5 %

38,5 %

60,2 %

49,2 %

60,9 %

59,9 %

66,4 %

53,6 %

59,0 %

Zdecydowanie się nie zgadzam.
Nie wiem.

12. Czy informacje dla pracowników na temat wymogów wynikających z ram etycznych (przekazywane np. podczas spotkań, szkoleń, imprez lub w
intranecie) są wystarczające?
Tak

68,0 %

48,3 %

42,4 %

55,5 %

56,1 %

49,9 %

41,1 %

52,2 %

Nie

32,0 %

51,7 %

57,6 %

44,5 %

43,9 %

50,1 %

58,9 %

47,8 %

13. Czy Państwa zdaniem ramy etyczne w wystarczającym stopniu uwzględniają wszystkie potencjalne problemy?
Myślę, że tak.

65,0 %

38,7 %

23,7 %

25,1 %

36,6 %

32,6 %

22,7 %

33,2 %

Myślę, że nie.

13,8 %

20,7 %

28,8 %

16,3 %

19,2 %

16,8 %

18,2 %

18,8 %

Nie wiem.

21,2 %

40,5 %

47,5 %

58,6 %

44,2 %

50,6 %

59,1 %

48,0 %

14. Jakie jest Państwa zdanie na temat sankcji dotyczących nieetycznego zachowania przyjętych przez Państwa organizację w przeszłości?
Są odstraszające, lecz nieproporcjonalnie surowe.

2,7 %

0,0 %

5,1 %

0,5 %

0,2 %

0,1 %

2,0 %

0,6 %

Są wystarczająco odstraszające.

33,2 %

14,4 %

15,3 %

10,7 %

13,8 %

14,2 %

13,2 %

13,7 %

Nie są wystarczająco odstraszające.

28,4 %

19,3 %

32,2 %

21,1 %

20,4 %

14,4 %

25,6 %

21,1 %

Nie mam zdania.

35,7 %

66,3 %

47,5 %

67,7 %

65,7 %

71,3 %

59,2 %

64,6 %

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Wykaz skrótów
AAP – akredytowani asystenci parlamentarni
DG – Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej, AGRI – DG ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich, COMP – DG ds. Konkurencji, ENER – DG ds. Energii, HR – DG ds.
Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, RTD – DG ds. Badań Naukowych i Innowacji, SG –
Sekretariat Generalny
Komisja – Komisja Europejska
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Parlament, PE – Parlament Europejski
Rada – Rady Unii Europejskiej oraz Rada Europejska
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TUE – Traktat o Unii Europejskiej
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Glosariusz
Akredytowani asystenci parlamentarni – Są to pracownicy wybierani przez jednego lub
większą liczbę posłów do PE i zobowiązani przez Parlament na mocy umowy
bezpośredniej do bezpośredniego asystowania posłom w wykonywaniu ich funkcji pod ich
kierownictwem i nadzorem oraz na zasadzie wzajemnego zaufania.
Członkowie instytucji UE – Członkowie instytucji to osoby, które zostały albo mianowane,
albo wybrane do uczestnictwa w organach decyzyjnych instytucji.
Deklaracja własna – Jest to narzędzie stosowane w instytucjach UE pozwalające
pracownikom i członkom na wypełnienie ich zobowiązań w kwestiach etycznych.
Deklaracje własne pracowników składane są w organie powołującym. Jeżeli chodzi
o członków, są one natomiast publicznie dostępne.
Dochodzenia administracyjne – Oznaczają wszystkie działania podejmowane przez
uprawnionych do tego urzędników w celu ustalenia faktów, a w razie potrzeby także
określenia, czy doszło do zaniedbania w wypełnianiu zobowiązań ciążących na
urzędnikach instytucji UE. W Komisji dochodzenia administracyjne są prowadzone przez
Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji.
Doradztwo – W kontekście przepisów dotyczących przeciwdziałania molestowaniu jest to
proces, dzięki któremu ofiary molestowania mogą w ramach nieformalnej procedury
rozwiązać zaistniały problem. Doradcami są osoby przeszkolone w celu zapewnienia
porad w przypadku problemów osobistych lub psychologicznych (zob. też – Mediacja).
Działalność i zadania dodatkowe Jest to działalność lub zadania zarobkowe lub
niezarobkowe, które pracownik lub członek podejmuje poza zakresem swojej służby. Mają
one charakter zawodowy i wykraczają poza to, co można zasadnie uważać za zajęcia
rekreacyjne.
Gościnność – Dotyczy między innymi zaproszeń obejmujących poczęstunek, napoje,
posiłek lub zakwaterowanie. Może też obejmować propozycje rozrywek lub zajęć
rekreacyjnych.
Informowanie o nieprawidłowościach Proces, w ramach którego dana osoba (np.
pracownik instytucji UE) informuje o faktach, jakie odkryła w trakcie wykonywania swoich
obowiązków lub w związku z nimi, wskazujących na istnienie poważnych
nieprawidłowości. Informacja taka przekazywana jest w formie pisemnej bez zbędnej
zwłoki. Przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach zapewniają doradztwo,
wsparcie i środki ochronne dla osób przekazujących informacje.
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Komitety ds. etyki (w instytucjach UE) Jest to organ doradzający przewodniczącym
w zakresie stosowania kodeksu postępowania dotyczącego członków.
Konflikt interesów – Jest to sytuacja, w której dana osoba lub organizacja zaangażowana
jest w wiele interesów, finansowych lub innych, przy czym działanie na rzecz jednego
interesu mogłoby oznaczać działanie przeciw innemu. W instytucjach UE istnieją różne
formy konfliktu interesów, w tym konflikty na etapie rekrutacji, przy zatrudnieniu i po
zakończeniu okresu służby, dotyczące prezentów i zaproszeń, działalności dodatkowej
i działalności zarobkowej małżonków, a także związane z działalnością lobbingową
i rzecznictwem.
Mediacja – W kontekście przepisów dotyczących przeciwdziałania molestowaniu jest to
proces, dzięki któremu ofiary molestowania mogą w ramach nieformalnej procedury
rozwiązać zaistniały problem. Mediatorzy to osoby, które podejmują próby
doprowadzenia do ugody pomiędzy osobami uczestniczącymi w konflikcie (zob. też –
Doradztwo).
Okres obowiązywania zakazu konkurencji – W instytucjach UE jest to przedział czasu,
w którym były pracownik lub członek powinien poinformować organ powołujący lub
kolegium o swojej nowej działalności i nie powinien prowadzić działalności lobbingowej
wobec byłej instytucji.
Organ powołujący – Jest to jednostka lub organ w instytucjach UE posiadający
kompetencje do mianowania pracowników oraz rozwiązania stosunku pracy. Funkcję taką
pełni kolegium członków, które deleguje większość kompetencji w tym zakresie na rzecz
sekretarza generalnego, który z kolei przekazuje takie sprawy urzędnikom na
stanowiskach kierowniczych.
Pracownicy instytucji UE – Cały personel zatrudniony bezpośrednio przez UE w oparciu
o różne systemy zatrudnienia: urzędnicy, pracownicy zatrudnieni na czas określony,
pracownicy kontraktowi, pracownicy miejscowi, doradcy specjalni i akredytowani
asystenci parlamentarni. Inne osoby, pracujące jako oddelegowani eksperci krajowi
i stażyści, zostały zaliczone do pracowników instytucji UE.
Prezenty i zaproszenia – Są to kwoty pieniędzy lub jakiekolwiek przedmioty fizyczne
oferowane bez konieczności zapłaty za nie lub możliwość darmowego uczestnictwa
w imprezach zwyczajowo dostępna tylko za opłatą, a także zaproszenia obejmujące
poczęstunek, napoje, posiłki lub zakwaterowanie.
Procedury dyscyplinarne – Jest to zestaw działań, z których może skorzystać pracodawca
w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów przez pracownika. Obejmują one
przesłuchanie dyscyplinarne, podczas którego pracownik ma możliwość przedstawienia
wyjaśnień.
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Przeciwdziałanie molestowaniu – Oznacza zwalczanie molestowania seksualnego
i nękania psychicznego (określanego wspólnie „molestowaniem” na potrzeby tego
sprawozdania). Molestowanie w miejscu pracy jest coraz bardziej wrażliwym obszarem
wymagającym skutecznego zarządzania kadrami. Bywa także nazywane „mobbingiem”
i obejmuje różne formy dyskryminacji i czynów polegających na pogwałceniu praw, które
nie ograniczają się do jednej konkretnej grupy pracowników. Można je podzielić na
molestowanie emocjonalne i fizyczne.
Ramy etyczne – Do celów niniejszej kontroli określenie to odnosi się przede wszystkim do
etycznych wymogów prawnych, a w drugiej kolejności do procedur, narzędzi
egzekwowania, wytycznych i narzędzi informacyjnych, które przyczyniają się do
zapewnienia przestrzegania etycznych wymogów prawnych.
Regulamin pracowniczy Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia
innych pracowników Unii Europejskiej, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom,
EWWiS) nr 259/68 23.
Rejestr prezentów – Jest to rejestr obejmujący wszelkie informacje na temat prezentów
i zaproszeń, które pracownicy i członkowie instytucji UE mogą przyjęli. W przypadku
pracowników jest to wewnętrzny rejestr, zarządzany na poziomie administracyjnym,
uwzględniający tylko prezenty, których przyjęcie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli
chodzi o członków, rejestr ten jest publicznie dostępny. Podlega on zarządzaniu przez
przewodniczącego i obejmuje wszystkie przyjęte prezenty.
Uczciwość w służbie publicznej – Odnosi się ona do konsekwentnego dostosowywania
i przestrzegania wspólnych wartości, zasad i norm etycznych w celu podtrzymywania
i nadawania priorytetu interesowi publicznemu nad interesami prywatnymi w sektorze
publicznym (zgodnie z definicją OECD).
Zatrudnienie i uprawnienia po zakończeniu służby w UE Byli pracownicy lub członkowie
instytucji UE podlegają pewnym zobowiązaniom, z których część dotyczy także aktywnych
urzędników lub odnosi się do czasu trwania ich kadencji. Zobowiązania te przedstawiono
w regulaminie pracowniczym lub w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
a także w kodeksach postępowania dla członków instytucji UE. Obejmują one takie
zagadnienia, jak zakaz ujawniania informacji bez uzyskania odpowiedniej zgody,
zobowiązanie do poinformowania o podjęciu działalności zawodowej w okresie dwóch lat
od zakończenia pełnienia funkcji, zobowiązanie do uczciwego i rozważnego postępowania
w odniesieniu do przyjmowania niektórych stanowisk lub korzyści, a także przepisy
dotyczące wynalazków i pobierania świadczeń społecznych i dodatków.
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PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDIUM ODPOWIEDZI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
NA UWAGI EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO
ZAWARTE W SPRAWOZDANIU SPECJALNYM „ZASADY ETYCZNE INSTYTUCJI UE
OBJĘTYCH KONTROLĄ: MOŻLIWOŚCI USPRAWNIEŃ”
Odpowiedź na uwagę 38:
Parlament jest przekonany, że jego Regulamin (w tym kodeksy postępowania i odpowiedniego
zachowania), jak również plan działania w zakresie zwalczania molestowania, stanowią cele
strategiczne i priorytety w dziedzinie etyki posłów. Kodeks postępowania i polityka przeciwdziałania
molestowaniu pracowników wyrażają jego cele strategiczne i priorytety dla personelu. Jak pokazuje
ocena z 2017 r., wyniki są wymierne.
Odpowiedź na uwagę 43:
Wszystkie oświadczenia o braku konfliktu interesów składane przy rekrutacji są przesyłane do
weryfikacji przez jednostkę ds. etyki w Dziale ds. Przebiegu Kariery Zawodowej i Etyki (CDEU).
W miarę możliwości przeprowadzane są kontrole krzyżowe między właściwymi działami Parlamentu
Europejskiego. Kierownik działu dokonuje przeglądu wszystkich dokumentów, co pozwala zapewnić
spójność. Ponadto w sytuacji, gdy w Dziale ds. Przebiegu Kariery Zawodowej i Etyki rejestrowane są
zmiany zatrudnienia współmałżonka, pracownicy CDEU są o tym informowani i wysyłają
zainteresowanemu pracownikowi formularz oświadczenia o działalności małżonka. Istniejąca
dokumentacja zostanie uzupełniona o kontrole, które mają zostać przeprowadzone.
Odpowiedź na uwagę 48:
Posłowie mogą w trybie poufnym zasięgnąć opinii komitetu doradczego ds. postępowania posłów.
W przypadku domniemanego naruszenia obowiązków w zakresie ujawniania informacji odpowiednią
procedurę określa art. 8 kodeksu postępowania. Parlament twierdzi, że określenie bardziej szczegółowej
„standardowej procedury pisemnej” dotyczącej sposobu przeprowadzania zaplanowanych kontroli jest
problematyczne ze względu na nieskończoną różnorodność otrzymywanych informacji. W związku
z tym każda przychodząca informacja musi z konieczności być oceniana indywidualnie. Gdyby trzeba
było przeprowadzać kontrole z urzędu dotyczące dokładności lub kompletności wszystkich informacji,
wymagałoby to znacznych dodatkowych zasobów ludzkich, nawet 60 stanowisk AD. Należy również
zauważyć, że Parlament nie ma uprawnień do prowadzenia dochodzeń w sprawie posłów, którzy
ponoszą odpowiedzialność przed wyborcami, i musi uszanować swobodę sprawowania mandatu.
Odpowiedź na uwagę 50:
Posłowie do PE mogą korzystać ze wskazówek opartych na utrwalonej i stałej praktyce.
Odpowiedź na uwagę 53:
W odniesieniu do pracowników Parlament opracował kodeks postępowania (przewodnik dotyczący
obowiązków urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego, decyzja Prezydium z dnia
7 lipca 2008 r.). Aby poprawić dostępność i zrozumienie, Parlament przygotował i jest obecnie
w trakcie udostępniania dodatkowego poradnika dla pracowników, który zawiera obszerne i
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szczegółowe wyjaśnienia, przykłady i wytyczne proceduralne dotyczące kodeksu postępowania, a także
porusza wszystkie kwestie podniesione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do prezentów.
Odpowiedź na uwagę 56:
Parlament pragnie zauważyć, że akredytowani asystenci parlamentarni są zatrudnieni bezpośrednio
przez Parlament Europejski, ale pracują pod kierownictwem posła, którego wspierają i który pełni
funkcję ich przełożonego (art. 5a warunków zatrudnienia innych pracowników UE i art. 1 przepisów
wykonawczych zawartych w tytule VII). Biorąc pod uwagę, że są oni „wybrani przez jednego lub
większą liczbę posłów”, nie jest możliwe przeniesienie ich na inne stanowisko w PE na podstawie samej
decyzji administracyjnej. Parlament nie może jednostronnie zmieniać tego stanu rzeczy, ponieważ jest
to wymóg prawny. Jednakże dla akredytowanych asystentów parlamentarnych dostępne są inne,
dostosowane do potrzeb formy pomocy, zgodnie z art. 24 regulaminu pracowniczego mającym
zastosowanie na zasadzie analogii.
Odpowiedź na uwagę 61:
Parlament nie jest właściwy do określenia innych ograniczeń dotyczących działań wykonywanych
przez byłych posłów niż ograniczenia dotyczące dostępu do pomieszczeń, korzystania z urządzeń
i uprawnień finansowych. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że ważnym krokiem w rozwoju
demokracji parlamentarnej było umożliwienie osobom, które nie są w stanie utrzymać się z własnego
majątku, ubiegania się o urząd publiczny i zachęcanie ich do tego. Wprowadzenie dalszych ograniczeń
dotyczących zatrudnienia zaraz po zakończeniu mandatu albo oznacza zgodę na czynnik zniechęcający
do ubiegania się o stanowisko, jako że nie ma gwarancji zatrudnienia posłów po więcej niż jednej
kadencji, albo konieczne może być znalezienie mechanizmów kompensacyjnych w ramach systemów
odpraw przejściowych.
Odpowiedź na uwagę 67:
Priorytetem Parlamentu jest rozwiązywanie wszelkich konfliktów interesów i wymaga on publikowania
informacji o takim konflikcie wyłącznie w przypadku, gdy poseł nie rozwiąże problemu.
Odpowiedź na uwagę 74:
Przewodniczący jest zobowiązany należycie uwzględnić doświadczenia posłów oraz równowagę
polityczną przy ich mianowaniu (zob. art. 7 ust. 2 kodeksu postępowania).
Odpowiedź na uwagę 80:
Od października 2018 r. regularnie
pt. „Porozmawiajmy o etyce”.

oferowany

jest

zaktualizowany

kurs

szkoleniowy

Od 2018 r. nowo zatrudnieni akredytowani asystenci parlamentarni muszą wziąć udział w szkoleniu
przygotowującym na temat ich praw i obowiązków.

Odpowiedź na uwagę 81:
Jak wyjaśniono w pkt 53, Parlament jest obecnie w trakcie wprowadzania poradnika dla pracowników
zawierającego autentyczne przykłady i wyjaśnienia dotyczące kwestii etycznych. Uzupełni on
istniejący kodeks postępowania dla pracowników.
Ponadto od stycznia 2019 r. do pracowników wysłano szereg komunikatów dotyczących głównie
oświadczeń o kandydowaniu w wyborach europejskich i udziału w kampanii wyborczej, gdyż
kandydowanie takie Parlament uważa za działalność zewnętrzną i jako taką rozpatruje.
Odpowiedź na uwagę 82:
Patrz pkt 80 i 81.
Odpowiedź na uwagę 84:
Akredytowani asystenci parlamentarni otrzymują stałe wytyczne dotyczące kwestii etycznych, które są
między innymi potwierdzone licznymi wnioskami i deklaracjami dotyczącymi działań zewnętrznych,
kandydowania w wyborach, publikacji itp.
W sprawie zalecenia 1:
(1) Parlament częściowo przyjmuje zalecenie 1.1: Właściwe służby będą nadal aktualizować i rozwijać
swoje podejście do etyki. Parlament nie uważa jednak, że konieczne jest jego skonsolidowanie
w jednym dokumencie strategicznym. Parlament opracowuje wskaźniki metryczne w celu dalszej
poprawy oceny funkcjonowania swojej administracji. [zal. 3] Etyka będzie uważana za punkt ciężkości
w zwiększaniu świadomości zarówno pracowników, jak i posłów.
(2) Parlament częściowo przyjmuje zalecenie 1.2. Istniejąca dokumentacja zostanie uzupełniona
o kontrole, które mają zostać przeprowadzone. Parlament uważa jednak, że spójne procedury kontroli
są istotne, ale twierdzi, że w praktyce odpowiednio zapewnia spójne kontrole oświadczeń w dziale ds.
przebiegu kariery zawodowej i etyki. Wkrótce udostępnione zostaną dodatkowe szczegółowe wytyczne
dla pracowników, które zapewniają jeszcze jaśniejsze wytyczne niż kodeks postępowania.
(3) Parlament nie przyjmuje zalecenia 1.3. Parlament uważa, że oświadczenie służy celowi
przejrzystości określonemu w art. 4 kodeksu postępowania posłów i umożliwia odpowiednią kontrolę
publiczną. Wszelkie dalsze wymogi dotyczące sprawdzania z urzędu dokładności i kompletności
pociągnęłyby za sobą konieczność znacznego zwiększenia liczby pracowników lub uprawnień
dochodzeniowych, a żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe.
(4) Parlament przyjmuje zalecenie 1.4 i wskazuje, że nowy poradnik dotyczący etyki, który ma zostać
opublikowany w czerwcu 2019 r., wyjaśnia i szczegółowo określa odpowiednie przepisy dotyczące
upominków i gościnności.

(5) Parlament nie przyjmuje zalecenia 1.5. Zgadza się, że akredytowani asystenci parlamentarni to
specyficzna grupa, w odniesieniu do której nie wszystkie środki, które można zastosować wobec
pracowników, są dostępne. Jednakże Parlament jest już w stanie, poprzez zastosowanie art. 24
regulaminu pracowniczego do akredytowanych asystentów, uzyskać rozwiązania. Jest to objęte
odniesieniem do art. 24 w istniejących przepisach dotyczących informowania o nieprawidłowościach.
(6) Parlament częściowo przyjmuje zalecenie 1.6 i oceni, czy i co może zrobić w istniejących ramach
prawnych. Chociaż Parlament docenia zainteresowanie przepisami obowiązującymi po wygaśnięciu
mandatu, ma on jednak ograniczoną jurysdykcję nad byłymi posłami. Parlament może jedynie
kontrolować dostęp do swoich obiektów, co czyni już obecnie. W tym względzie podjęto już działania.
Patrz również pkt 61.
W sprawie zalecenia 2:
(1) Parlament przyjmuje zalecenie 2.1, aby współpracować z innymi instytucjami w celu wymiany
dobrych praktyk.
(2) Parlament przyjmuje zalecenie 2.2. Parlament zgadza się, że współpraca z innymi instytucjami jest
zasadniczo przydatna, ale wskazuje, że obecnie ma najbardziej wymagające pułapy wynagrodzenia
z tytułu działalności zewnętrznej, które wynoszą 0.
(3) Parlament częściowo przyjmuje zalecenie 2.3. Jest otwarty na wymianę najlepszych praktyk
z innymi instytucjami i podkreśla jednocześnie, że status posła do Parlamentu Europejskiego jest
specyficzny dla tej instytucji. (patrz również pkt 67) oraz że istnieją ograniczenia prawne oparte na
prawie do prywatności członków rodziny.
W sprawie zalecenia 3:
Parlament przyjmuje to zalecenie.
Przygotowano bardziej ukierunkowane wytyczne centralne, które wkrótce zostaną udostępnione.
Właściwe służby będą w dalszym ciągu rozpowszechniać szkolenia, wiedzę i doświadczenie (w oparciu
o istniejące moduły i ćwiczenia szkoleniowe/uświadamiające przeprowadzone w oparciu o badania
przeprowadzone na poziomie DG) wśród sektorowych dyrekcji generalnych, wykorzystując wszystkie
kanały wewnętrzne.

ODPOWIEDZI RADY I SEKRETARIATU GENERALNEGO RADY NA SPRAWOZDANIE
SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO
„RAMY ETYCZNE SKONTROLOWANYCH INSTYTUCJI UE – OBSZAR, KTÓRY MOŻNA
UDOSKONALIĆ”
Numeracja odnosi się do punktów sprawozdania Trybunału.
Uwagi
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Status członków Rady ma bardzo specyficzny charakter, którego nie można porównywać ze
statusem członków innych instytucji. W skład Rady nie wchodzą członkowie mianowani lub
wybieralni ani członkowie pobierający wynagrodzenie z budżetu UE.
W rzeczy samej z art. 16 ust. 2 TUE wynika, że: „w skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel
szczebla ministerialnego z każdego państwa członkowskiego, upoważniony do zaciągania
zobowiązań w imieniu rządu państwa członkowskiego, które reprezentuje, oraz do
wykonywania prawa głosu”.
W myśl załącznika I do regulaminu wewnętrznego Rady „każde państwo członkowskie ustala
swoją reprezentację w Radzie”. Zgodnie z art. 16 ust. 7 TUE „za przygotowanie prac Rady
odpowiada Komitet Stałych Przedstawicieli rządów państw członkowskich”. Aby pomóc
w przygotowywaniu prac Rady, Coreper może tworzyć komitety i grupy robocze i określać
zakres ich obowiązków (zob. art. 19 ust. 3 regulaminu wewnętrznego Rady). W skład takich
grup roboczych wchodzą delegaci z każdego państwa członkowskiego. Przedstawiciele
i delegaci z definicji działają w imieniu administracji krajowych i reprezentują interesy swoich
państw członkowskich.
Tylko przewodniczący Rady Europejskiej jest mianowany na swoje stanowisko w tej instytucji
i pobiera wynagrodzenie z budżetu UE.
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Istotne elementy strategii dotyczącej etyki można znaleźć w opracowanym przez Sekretariat
Generalny Rady Przewodniku etyki i postępowania, a także w innych dokumentach
odnoszących się do postępowania i obowiązków pracowników.
Sekretariat Generalny Rady (Sekretariat) przyjął zmienione ramy kontroli wewnętrznej w dniu
29 października 2018 r. ze skutkiem od dnia 1 listopada 2018 r. (decyzja 42/18 Sekretarza
Generalnego Rady). Pierwsza zasada wchodząca w skład komponentu „Środowisko kontroli”
mówi, że „Sekretariat przywiązuje dużą wagę do uczciwości i wartości etycznych”. Zasadę tę
rozwinięto w następujący sposób:
a) Przykład idzie z góry: kierownictwo przestrzega zasad uczciwości i wartości etycznych
w swoich poleceniach, działaniach i zachowaniu.
b) Kodeks postępowania określa oczekiwania w zakresie uczciwości i wartości etycznych,
które są podawane do wiadomości i rozumiane na wszystkich szczeblach organizacji.
Jeśli chodzi o ocenę ryzyka, Dział Audytu Wewnętrznego przeprowadził w 2015 r. kontrolę
stosowania w Sekretariacie polityki dotyczącej etyki zawodowej. W sprawozdaniu z tej
kontroli opisano zagrożenia w zakresie etyki zawodowej zidentyfikowane przez audytorów
oraz zalecono stosowne działania.
Ponadto kilka działów Sekretariatu przeprowadza doroczne oceny ryzyka. Część
przeprowadzanych działań polega na zidentyfikowaniu zagrożeń w odniesieniu do
nieetycznych form zachowania. Sekretariat postanowił przeprowadzać regularne oceny
ryzyka w odniesieniu do poszczególnych działów (lub poszczególnych projektów), tak by
objąć wszystkie obszary narażone na wystąpienie zagrożeń, w tym kwestie etyczne, zamiast
tworzyć specjalny rejestr zagrożeń etycznych. Sekretariat przeanalizuje zasadność
przeprowadzania ogólnej oceny ryzyka w odniesieniu do etyki zawodowej.
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Jeśli chodzi o funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, oświadczenia o braku konfliktu
interesów przedstawia się zgodnie z kodeksem etyki przewodniczącego Rady Europejskiej.
W myśl art. 15 ust. 5 TUE w przypadku poważnego uchybienia Rada Europejska może
kwalifikowaną większością głosów pozbawić przewodniczącego mandatu. W tym kontekście
może wziąć pod uwagę każdy przypadek nieprzestrzegania lub naruszenia kodeksu etyki.

49

Zob. odpowiedź dotycząca punktu 48 powyżej.
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Wnioski i zalecenia

Zalecenie 1 Ulepszenie ram etycznych
Sekretariat przyjmuje pkt 1, 2 i 4 zalecenia 1.
Jeśli chodzi o pkt 1 zalecenia 1, ważne elementy strategii dotyczącej etyki uwzględniono już
w opracowanym przez Sekretariat Przewodniku etyki i postępowania oraz w dokumentach
odnoszących się do postępowania i obowiązków pracowników. Zalecenie zawarte w pkt 1
zostanie wdrożone w ramach już realizowanego projektu „Etyka w centrum uwagi”.
Zalecenie 2 Harmonizacja elementów ram etycznych i wymiana dobrych praktyk
dotyczących kwestii etycznych
Sekretariat przyjmuje zalecenie 2. Pkt 3 nie ma jednak zastosowania do Rady.
Zalecenie 3 Podniesienie poziomu wiedzy pracowników na temat ram etycznych i kultury
etycznej oraz ich percepcji
Sekretariat przyjmuje zalecenie 3. Obecnie realizowany jest, pod kierownictwem działającej
w Sekretariacie Dyrekcji Zasobów Ludzkich, sztandarowy projekt na rok 2019 „Etyka
w centrum uwagi”, którego głównym celem jest m.in. zwiększanie wiedzy pracowników
i promowanie etycznego zachowania.
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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO
„RAMY ETYCZNE SKONTROLOWANYCH INSTYTUCJI UE – OBSZAR, KTÓRY
MOŻNA UDOSKONALIĆ”
STRESZCZENIE
IV. Komisja uważa, że ograniczona kontrola deklaracji członków jest adekwatna do zakładanych
celów. Komisja opracuje dokument opisujący standardową procedurę pisemną zgodnie z zaleceniem
Trybunału Obrachunkowego.
V. Komisja uważa, że wyniki ankiety są pozytywne dla jej personelu – 59,6 % personelu ocenia swoją
wiedzę jako dobrą lub bardzo dobrą.
WSTĘP
07. W odniesieniu do członków Komisji art. 17 ust. 3 TUE i art. 245 TFUE stanowią ramy etyczne
określone w Traktatach.
W odniesieniu do pracowników instytucji europejskich art. 11 do art. 26 lit. a) regulaminu
pracowniczego stanowią ramy etyczne określone przez prawodawcę. Ten poziom prawodawstwa
odpowiada temu, co można znaleźć w wielu krajowych przepisach dotyczących służby cywilnej i jest
on wystarczający. Na tej podstawie instytucje przyjmują bardziej szczegółowe przepisy dla swoich
pracowników i w razie potrzeby je dostosowują.

UWAGI
34. Kwestie etyczne dotyczące członków Komisji zostały przedstawione w innym dokumentach –
w pismach wystosowanych przez Przewodniczącego do poszczególnych członków, w planie
strategicznym Sekretariatu Generalnego na lata 2016–2020 lub w planie zarządzania Sekretariatu
Generalnego na rok 2018.
37. Działania w obszarze zarządzania ryzykiem w Komisji obejmują wszystkie dziedziny i aspekty
zarządzania wraz z etyką. W planie zarządzania należy uwzględnić jedynie znaczące ryzyko związane
z etyką. Nawet jeśli dyrekcje generalne objęte kontrolą nie wskazały żadnych konkretnych
znaczących zagrożeń w odniesieniu do etyki, nie przeszkodziło im to w uwzględnieniu konkretnych
działań (zwłaszcza organizacji odpowiednich wydarzeń związanych z etyką) oraz wartości
organizacyjnych w ich rocznym planie zarządzania lub podczas planowania innych działań zgodnie
z zasadami ramowymi dotyczącymi kontroli wewnętrznej.
43. Komisja przeprowadza kontrolę krzyżową informacji przekazanych w deklaracjach dotyczących
etyki z dostępnymi informacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W związku z tym, że deklaracje są
weryfikowane indywidualnie w każdym przypadku, skala kontroli krzyżowych zależy od
potencjalnego ryzyka i jest zgodna z zasadą proporcjonalności.
Istniejąca dokumentacja głównych procedur w przypadku działalności dodatkowej w czasie pełnienia
służby oraz podczas urlopu z przyczyn osobistych, jak również działalności po zakończeniu służby,
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została poprawiona w drugiej połowie 2018 r. w następstwie przyjęcia zmienionej decyzji w sprawie
działalności dodatkowej. Zawarto w niej dokładne wskazówki, jakie kontrole należy przeprowadzić.
Poprawianie innych procedur jest w toku.
Ramka 2: Przykłady niewystarczających wytycznych
Brak szczegółowych wytycznych dotyczących odpowiednich sytuacji
W przewodniku dotyczącym etyki i zachowania personelu znajdują się wytyczne na temat tego, co
stanowi konflikt interesów. W przyszłości możliwe jest zapewnienie bardziej szczegółowych
wytycznych dotyczących konfliktu interesów podczas rekrutacji, podobnie jak miało to miejsce
w przypadku działalności dodatkowej oraz działalności po okresie zatrudnienia.
Przewodnik DG AGRI dotyczący etyki odzwierciedla najczęściej pojawiające się problemy, które
zostały zgłoszone przez pracowników dyrekcji generalnej osobom odpowiedzialnym za kwestie
etyczne w DG AGRI.
Możliwe konflikty interesów związane z prowadzeniem działalności zawodowej lub pobieraniem
dotacji UE są należycie uwzględnione w ogólnych zasadach o konflikcie interesów i działalności
dodatkowej. Takie sytuacje niekoniecznie częściej występują w DG AGRI, lecz mogą dotyczyć
każdej innej służby Komisji.
47. Komisja udokumentuje swoje standardowe procedury. W tym względzie przypomina, że pierwsza
ważna kontrola odbywa się w kontekście wyznaczania i wysłuchania wyznaczonych członków przed
powołaniem Komisji. Wyznaczeni członkowie są w szczególności zobowiązani do złożenia deklaracji
interesów Parlamentowi Europejskiemu w odpowiednim czasie, aby umożliwić Parlamentowi ich
skontrolowanie, oraz są odpowiedzialni za swoje deklaracje.
Po powołaniu i po każdej aktualizacji deklaracje podlegają kontroli, którą zarządza przewodniczący
Komisji zgodnie z art. 2 ust. 6, art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2 i ust. 4 kodeksu postępowania członków
Komisji. Kontrola obejmuje wszelkie sytuacje, które mogą prowadzić do powstania konfliktu
interesów lub które mogą być w uzasadniony sposób postrzegane jako takie. W przypadku wykrycia
i potwierdzenia takiej sytuacji przez przewodniczącego, przewodniczący może zastosować środki,
takie jak przekazanie sprawy innemu członkowi lub żądanie sprzedaży udziałów finansowych.
Również ogólna kontrola wiarygodności kompletności deklaracji odbywa się w oparciu o dostępne
informacje.
Członkowie są indywidualnie odpowiedzialni za swoje deklaracje.
50. Komisja przypomina, że kontrola, nawet jeśli nie została jeszcze określona w pisemnej
standardowej procedurze, jest kompleksowa, obejmuje ogólną kontrolę kompletności w oparciu
o dostępne informacje i ma jasne kryteria.
Ponadto deklaracje członków Komisji i aktualizacje tych deklaracji są publikowane i podlegają stałej
kontroli publicznej.
Ramka 3: Luki w politykach Komisji dotyczących przyjmowania prezentów i zaproszeń
Pojęcia „prezentu” i „gościny” w kodeksie postępowania są stosowane w ich zwykłym potocznym
znaczeniu i obejmują wszystkie sytuacje, w których może znaleźć się członek Komisji, zgodnie
z ogólnymi zasadami określonymi w przepisie dotyczącym prezentów i konfliktu interesów (art. 6
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ust. 4 i art. 2 ust. 6 kodeksu postępowania członków Komisji). Przedstawione zostaną dalsze
wytyczne.
80. Komisja wprowadziła bardzo kompleksową politykę szkoleniową w zakresie etyki, z której
pracownicy korzystają na różnych etapach swojej kariery. Polityka ta została dodatkowo wzmocniona
w 2018 r. (przede wszystkim przez obowiązkowe szkolenia w momencie rozpoczęcia służby dla
całego personelu i wszystkich nowo mianowanych kierowników działów). Według ankiety
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w przypadku Komisji 50,6 % pracowników oświadczyło,
że uczestniczyło w szkoleniu w zakresie etyki. Biorąc pod uwagę wprowadzone środki, ta liczba
wkrótce powinna wzrosnąć i Komisja oczekuje, że polityka w zakresie szkoleń będzie w kolejnych
latach przekładała się na jeszcze wyższy poziom świadomości na temat ram etycznych.
83. Kampanie informacyjne na temat rocznego sprawozdania z działalności Biura Dochodzeń
i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji (IDOC) mają olbrzymie znaczenie. Pomimo tego, że
sprawozdania te są publikowane w intranecie i odbywają się prezentacje dla wielu dyrekcji
generalnych (DG) i służb, wydaje się, że potrzebne są dalsze działania.
84. Komisja przeprowadza rzeczową kampanię informacyjną na temat etyki i uczciwości
w dyrekcjach generalnych oraz dla nowo zatrudnionych pracowników. Dodatkowe kursy oferowane
są pracownikom w katalogu szkoleń Komisji.
Jeżeli chodzi o ochronę pracowników, którzy zgłaszają nieetyczne zachowanie, IDOC zapewnia
najwyższy poziom poufności i ochrony danych, a kwestia ta została uwzględniona w kontekście
trwającego przeglądu ogólnych przepisów wykonawczych IDOC oraz w nowej decyzji o ochronie
danych (decyzja Komisji (UE) 2019/165 z dnia 1 lutego 2019 r.).
85. Komisja podejmuje działania mające na celu rozwiązanie tego problemu, łącznie z kampaniami
informacyjnymi na temat etyki i uczciwości, dodatkowymi prezentacjami o procedurach IDOC oraz
propagowaniem wiedzy o rocznym sprawozdaniu z działalności IDOC.
WNIOSKI I ZALECENIA
Zalecenie 1 (2)
Komisja przyjmuje to zalecenie.
W odniesieniu do sformalizowania procedur kontroli deklaracji, Komisja uważa, że zalecenie zostało
już wdrożone w odniesieniu do wniosków o prowadzenie działalności dodatkowej w czasie pełnienia
służby i podczas urlopu z przyczyn osobistych, jak również do działalności po zakończeniu służby.
Poprawianie innych procedur jest w toku.
Zalecenie 1 (3)
Komisja przyjmuje to zalecenie.
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Uważa, że kontrola deklaracji jest kompleksowa, obejmuje ogólną kontrolę kompletności w oparciu
o dostępne informacje i ma jasne kryteria.
Komisja udokumentuje swoją wewnętrzną standardową procedurę kontroli na podstawie art. 4 ust. 2
kodeksu postępowania w celu zapewnienia jakości i spójności procesu.
Zalecenie 1 (4) – prezenty i zaproszenia
Komisja przyjmuje to zalecenie i zapewni dalsze wytyczne, informacje i przykłady w oparciu o art. 6
kodeksu postępowania.
Zalecenie 2 – Harmonizacja elementów ram etycznych i wymiana dobrych praktyk dotyczących
kwestii etycznych
Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie.
Komisja zgadza się kontynuować dyskusję z innymi instytucjami na temat kwestii etycznych
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach istniejących forów
międzyinstytucjonalnych, przede wszystkim w ramach CPQS (Comité pour les Questions statutaires)
lub na poziomie służb oraz wymieniać się dobrymi praktykami.
Odnośnie do trzech kwestii, w których Europejski Trybunał Obrachunkowy pragnąłby widzieć
harmonizację, Komisja posiada niedawne, szczegółowe i adekwatne do potrzeb podstawy prawne
i dokumenty.
Jeśli chodzi o działalność dodatkową, mająca zastosowanie decyzja została niedawno zmieniona
i Komisja nie zamierza wprowadzać do niej zmian w przyszłości. Ponadto Komisja nie zamierza
podejmować żadnej inicjatywy w odniesieniu do wytycznych dotyczących prezentów i gościny,
ponieważ są one uznane za odpowiednie.
Jeśli chodzi o członków Komisji, deklaracja dotycząca działalności zawodowej małżonków
i partnerów jest już dla nich obowiązkowa. To samo dotyczy pod pewnymi warunkami interesów
finansowych małżonków, partnerów i nieletnich dzieci członków. Komisja nie zamierza podejmować
żadnej inicjatywy w tym względzie.
Komisja chciałaby podkreślić, że wdrożenie takiego zalecenia nie zależy wyłącznie od Komisji.
90. 2) Ankieta Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pokazuje, że 59,6 % pracowników
Komisji oceniło swoją znajomość ram etycznych jako „dobrą” lub „bardzo dobrą”.
3) Ankieta Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pokazuje, że 54,7 % pracowników Komisji
stwierdziło, że uczestniczyło w szkoleniach na temat etyki.
Zalecenie 3 – Podniesienie poziomu wiedzy pracowników na temat ram etycznych i kultury
etycznej oraz ich percepcji
Komisja przyjmuje to zalecenie i uważa, że jest ono już wdrażane.
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Komisja podjęła już szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie świadomości
pracowników w zakresie etyki i będzie kontynuować wprowadzanie tych środków. Komisja
wprowadziła bardzo kompleksową politykę szkoleniową w zakresie etyki, z której pracownicy
korzystają na różnych etapach swojej kariery, co zostało wyjaśnione w odpowiedzi do pkt 80.
Polityka ta została dodatkowo wzmocniona w 2018 r. Komisja będzie kontynuować prace w oparciu o
te wysiłki i oczekuje, że ta polityka poprawi poziom świadomości pracowników w perspektywie
krótkoterminowej.
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Zespół kontrolny
Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących wybranych
obszarów polityki i programów unijnych bądź kwestii związanych z zarządzaniem
w wybranych obszarach budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne
w taki sposób, aby miały one jak największe oddziaływanie, biorąc pod uwagę kryteria
takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków
w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny.
Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę V, zajmującą się
obszarami finansowania Unii i administracji, której przewodniczy członek Trybunału
Lazaros S. Lazarou. Kontrolą kierował Mihails Kozlovs, członek Trybunału, a w działania
kontrolne zaangażowani byli: Edite Dzalbe, szefowa gabinetu; Laura Graudina, attaché;
Alberto Gasperoni, kierownik; Gediminas Mačys, koordynator zadania; Michał
Machowski, zastępca koordynatora zadania, a także kontrolerzy: Aino Nyholm, Elisa
Paladini 24, Christian Geoffroy i Angela Onno 25. Wsparcie językowe zapewnił Richard
Moore, a teleinformatyczne – Emanuele Fossati.

Od lewej: Alberto Gasperoni, Michał Machowski, Laura Graudina, Gediminas Mačys,
Mihails Kozlovs, Edite Dzalbe, Aino Nyholm, Christian Geoffroy.
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W niniejszym sprawozdaniu specjalnym kontrolerzy
Trybunału ocenili, czy w Parlamencie Europejskim, Radzie
Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej oraz Komisji
Europejskiej ustanowiono odpowiednie ramy etyczne.
Kontrola dotyczyła pracowników i członków instytucji na
wszystkich szczeblach hierarchii zawodowej, a w jej
ramach zbadano – za pomocą ankiety – poziom wiedzy
pracowników instytucji na temat zasad etycznych.
Kontrola nie objęła wdrażania ram etycznych w
skontrolowanych instytucjach.
Kontrolerzy stwierdzili, że instytucje ustanowiły w dużej
mierze odpowiednie ramy etyczne, przy czym istnieją
jeszcze kwestie, które należy ulepszyć. Ustalili, że nie ma
wspólnych unijnych ram etycznych, które regulowałyby
pracę przedstawicieli państw członkowskich w Radzie.
Kontrolerzy wykryli też uchybienia i wskazali obszary, w
których należy zharmonizować ramy etyczne, a także
przedstawili przykłady dobrych praktyk. Skontrolowane
instytucje powinny ulepszyć swoje ramy etyczne, podjąć
współpracę na rzecz harmonizacji dobrych praktyk w
kwestiach etycznych oraz dążyć do wymieniania się tymi
praktykami, a także podnieść poziom wiedzy
pracowników na temat ram etycznych i kultury etycznej.
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