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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et organiseeritud kuritegevusel on rahvusvaheline mõõde ja see hõlmab erinevaid 

kuritegevuse liike, näiteks narkokaubandust, migrantide ebaseaduslikku üle piiri toomist, 

rahapesu ning võltsitud kaupade, tulirelvade, looduslike liikide ja kultuuriväärtustega 

kaubitsemist; taunib asjaolu, et korruptsiooni ja rahapesu maht moodustab 5% maailma 

aastasest SKPst ning et arengumaades ebaseaduslike rahavoogude, sealhulgas 

korruptsiooni tõttu kaotsi minevad summad ületavad hinnanguliselt kümnekordselt neile 

riikidele antava ametliku arenguabi mahu; kutsub ELi üles aitama vaesunud või 

arenguriikidel lugeda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse 

meetmed esmatähtsaks ning rajada oma arengukavade raames tugevad kohalikud ja 

riiklikud korruptsioonivastased süsteemid ja institutsioonid, näiteks sõltumatud ja pädevad 

õigus- ja õiguskaitsesüsteemid ja maksuametid, samuti toetama VVOsid, parlamente ja 

sõltumatut meediat; juhib tähelepanu vajadusele luua põhjalikud raamistikud, mis 

nõuaksid rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonide, riiklike osapoolte, erasektori 

ja kodanikuühiskonna aktiivset, läbipaistvusele ja vastastikusele vastutusele tuginevat 

osalemist; 

2. tuletab meelde, et säästva arengu tegevuskavas aastani 2030 tunnistatakse vajadust 

võidelda mis tahes liiki korruptsiooni vastu ning kutsutakse riike üles tegema lõppu 

ebaseaduslikele rahavoogudele, pistisevõtmisele ja korruptsioonile ja rajama mõjusaid, 

aruandekohustuslikke ja läbipaistvaid institutsioone; tuletab meelde, et ebaseaduslikud 

rahavood, mille suuruseks hinnatakse üks triljon USDd aastas, on peamine takistus, mis ei 

lase arengumaades suunata riigi tulusid arengu kiirendamisse ning raiskab 

investeeringuteks vajalikke vahendeid; tuletab meelde, et korruptsioon takistab säästva 

arengu eesmärkide saavutamist nii otseselt kui ka kaudselt, muutes projektid kulukamaks 

nii avaliku kui ka erasektori jaoks; märgib samas, et korruptsioonist tingitud kulud ei ole 

mitte üksnes majanduslikud ning et need on, eriti arengumaades, väga kõrged, need 

õõnestavad üldsuse usaldust ametivõimude ja demokraatlike institutsioonide, näiteks 

politsei ja kohtute vastu, suurendavad ebavõrdsust, mis tabab kõige valusamini kõige 

vaesemaid ja haavatavamaid inimesi, suurendavad vägivalda ning kahandavad turvatunnet 

ja arenguabi tulemuslikkust; 

3. nõuab, et EL vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttele ilmutaks tugevat poliitilist tahet ja 

otsustavust võitluses maksude vältimise ja neist kõrvalehoidumise vastu; tuletab meelde 

ELi kohustust võidelda selliste maksueeskirjade vastu, mis hõlbustavad rahvusvaheliste 

korporatsioonide ja üksikisikute jaoks maksude vältimist, ning aidata kolmandatel riikidel 

ebaseaduslik raha riiki tagasi tuua ja süüdlased vastutusele võtta; rõhutab, et läbipaistvus 

peaks olema igasuguse korruptsioonivastase strateegia nurgakivi ning et EL peab kõigil 

asjakohastel rahvusvahelistel foorumitel edendama eelkõige võitlust maksuparadiiside, 

pangasaladuste ja rahapesu vastu, ülemääraste ametisaladuste kaotamist, rahvusvaheliste 

ettevõtete avalikku, riikide lõikes esitatavat aruandlust ning ettevõtete tulu saavate 

omanike registrite sisseseadmist; kutsub ka ELi üles arengumaadele tehnilise ja finantsabi 

andmisel aktiivsemalt tegutsema nende eesmärkide saavutamiseks, mis hõlmab ka 
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maksualase teabe automaatset vahetamist ning kujunevate ülemaailmsete normide 

täitmist; nõuab tungivalt, et EL tühistaks mis tahes majandus- või kaubanduslepingud 

riikidega, mida vähemalt üks ELi liikmesriik loeb maksuparadiisideks; rõhutab, et 

tõhusaks võitluseks ebaseaduslike rahavoogude vastu tuleb analüüsida ELi liikmesriikide 

maksusüsteemide mõju arengumaadele; juhib tähelepanu sellele, et topeltmaksustamise 

vältimise lepingud võivad võimaldada ebaseaduslike rahavoogude teket; nõuab, et 

arengumaadega maksu- ja investeeringutealaste lepingute üle läbirääkimisi pidades tagaks 

EL maksustamisõiguste õiglase jagunemise; selleks kutsub ELi üles arengumaadega 

maksualaste lepingute üle peetavatel läbirääkimistel lähtuma ÜRO maksuasjade komitee 

mudelist, mis suurendab maksude kinnipidamise õigust; 

4. kutsub ELi üles täiendavalt toetama avaliku halduse tugevdamist ning piisavate 

korruptsioonivastaste õigusraamistike vastuvõtmist kõigis riikides ning eelkõige nõrkade 

riiklike institutsioonidega konfliktijärgsetes ja üleminekuriikides; rõhutab vajadust 

tugevdada arengumaade piirkondlikke ja eriotstarbelisi politsei- ja kohtuvõrgustikke, seda 

alati nõuetekohaseid andmekaitse ja eraelu puutumatuse norme tagavatel tingimustel, ning 

jagada Europoli, Eurojusti ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kogemusi ja 

oskusteavet; rõhutab vajadust täiustada regulatsioone ja õiguskaitset ning edendada 

rikkumisest teatajate kaitset, et võtta õigusrikkujad nende tegude eest vastutusele, ning 

vajadust luua nõuetekohane rikkumisest teatajate kaitse süsteem nii ELis kui ka väljaspool 

selle piire; rõhutab eriti vajadust luua vahetu teavitamise mehhanismid ELi abi saavate 

riikide kodanike jaoks, kes juhivad tähelepanu ELi rahastatud abiprogrammidega seotud 

rikkumistele; 

5. märgib murelikult, et kõige asjakohasemad korruptsiooni ja ebaseaduslike rahavoogude 

vastased rahvusvahelised konventsioonid ja algatused ei anna nende rakendamise järgus 

konkreetseid tulemusi; tuletab meelde, et tulemuslikuks võitluseks korruptsiooni ja 

finantskuritegude vastu on oluline välja töötada välispoliitika korruptsioonivastane 

strateegia; kutsub ELi üles edendama oma välispoliitikas esmajärjekorras ÜRO 

rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise konventsiooni ja kõigi teiste 

selliste asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetekohast ülevõtmist ja rakendamist, 

mille eesmärk on võitlus korruptsiooni ja rahapesu vastu; 

6. palub komisjonil pideva järelevalve abil tagada, et ELi abi ei soodustaks otseselt või 

kaudselt korruptsiooni; on seisukohal, et abisummade ulatusliku raiskamise ja 

korruptsiooni vältimiseks tuleks abi rohkem siduda abisaajamaa vastuvõtuvõime ja üldiste 

arenguvajadustega; kutsub ELi üles käsitlema korruptsiooniküsimusi vahetult 

programmitöö ja riigistrateegia dokumentides ning siduma eelarvetoetuse selgete 

korruptsioonivastaste eesmärkidega; rõhutab, et selleks tuleb luua töökindlad 

programmide täitmise järelevalve mehhanismid; palub komisjonil välja töötada jõuline, 

põhjalik ja terviklik arengumaade korruptsiooniriskide haldamise strateegia, et mitte 

arenguabiga korruptsiooni soodustada, ning viia täielikult ellu 2013. aastal avaldatud 

pettustevastane strateegia, eriti ELi abi andmisel mis tahes kujul, sealhulgas Euroopa 

Arengufondi ja sihtfondide kaudu ning arenguprojektide delegeerimisel kolmandatele 

osapooltele; märgib murega, et ELi käsitlus korruptsioonist AKV riikides pakub vähe 

strateegilisi suuniseid selle kohta, kuidas tugevdada kõnealustes riikides korruptsiooni 

tõkestamisele ja kontrolli all hoidmisele suunatud süsteeme; peab vajalikuks suuremat 

kooskõlastamist Euroopa välisteenistuse ning rahvusvahelise koostöö ja arengu 

peadirektoraadi vahel küsimuses, kuidas mõjusalt piirata korruptsiooni arengumaades; 



 

AD\1092085ET.doc 5/6 PE575.224v02-00 

 ET 

7. on mures teatavate rahvusvaheliste korporatsioonide sidemete pärast organiseeritud 

kuritegevusega kolmandates riikides, mis seonduvad aktivistide, ühiskonnaliidrite, 

ametiühingutegelaste ja töötajate inimõiguste rikkumistega; kutsub ELi üles uurima 

Euroopa kapitalil põhinevate rahvusvaheliste korporatsioonide tegevust ning tugevdama 

kontrolli ja järelevalvet selliste ettevõtete tegevuse üle; leiab, et ELi rahastatud projektides 

osalemise tingimusena tuleks ettevõtetelt nõuda korruptsioonivastase tegevuse 

juhtimissüsteemide, sealhulgas kogu tarneketti hõlmavate piisavate hoiatusmehhanismide 

olemasolu; 

8. tuletab meelde ELi sise- ja välispoliitika sidususe tähtsust ning juhib tähelepanu 

vajadusele lisada arengu- ja julgeolekustrateegiatesse võitlus organiseeritud kuritegevuse 

vastu kui üks vahendeid arengumaade stabiilsuse taastamiseks; 

9. rõhutab, et inimeste ja valitsuste õigus otsustada ise oma majandus-, toidu- ja 

põllumajandussüsteemide üle on lahendus küsimusele, kuidas võidelda nälga ja vaesust 

põhjustava kuritegevusega; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus astuks aktiivselt 

vastu finantsspekulatsioonidele toiduainetega, näiteks ulatuslike põllumajandusmaade 

odavalt kokkuostmisele ja maade hõivamisele suurte rahvusvaheliste 

põllumajandusettevõtete poolt, arvestades selle kahjulikku mõju väiketootjatele; 

10. rõhutab, kui tähtis on organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses üldkehtiva õiguse 

põhimõte; on vastu selle õiguse piiramisele liikmesriikide valitsuste poolt, mis tõsiselt 

takistab kohtunikke uurimast väljaspool nende liikmesriike toime pandud kuritegusid; 

nõuab tungivalt, et EL kaitseks majandus-, finants- ja keskkonnakuritegude universaalse 

kohtualluvuse alla andmist; 

11. märgib, et uue nõrgatoimeliste uimastite poliitika hindamine on prioriteet ja on seisukohal, 

et dekriminaliseerimis-/legaliseerimisstrateegiad tuleks lugeda mõjusaks kuritegelike 

organisatsioonide vastase võitluse vahendiks; nõuab, et EL lisaks selle küsimuse nii oma 

sise- kui ka välispoliitikasse ning kaasaks poliitilisse arutelusse kõik asjakohased ELi ja 

rahvusvahelised asutused ja kõigi osalevate riikide institutsioonid; 

12. märgib, et korruptsioonist on eriti mõjutatavad hankiv tööstus, kommunaalettevõtted, 

taristute rajamine ning tervishoiu- ja haridusvaldkond; tuletab eriti meelde seda, et 

läbipaistmatud riigihanked ja tarneahelad võivad anda võimalusi ebaseaduslike 

rahavoogude kujunemiseks; seetõttu leiab, et korruptsioonivastase tegevuse üks eesmärk 

peaks olema ka hankemenetluste kaasajastamine; 

13. kutsub arengumaid üles oma korruptsioonivastaste tegevuskavade ühe osana suurendama 

ressursilepingutes, ettevõtete finantsaruandluse koostamisel ja auditeerimisel ning tulude 

kogumisel ja jaotamisel läbipaistvust ja aruandekohuslust; 

14. kutsub ELi üles intensiivsemalt abistama loodusvarade poolest rikkaid maid mäetööstuse 

läbipaistvuse algatuse läbipaistvuse ja aruandluskohusluse suurendamise põhimõtete 

elluviimisel nafta-, gaasi- ja mäetööstuses; toetab jõuliselt mõjusa õigusraamistiku 

loomist, et toetada mäetööstuse läbipaistvuse algatuse nõuetekohast rakendamist nafta-, 

gaasi- ja mäetööstuse tarneahelates tegutsevate ettevõtete poolt. 
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