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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että järjestäytyneellä rikollisuudella on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus ja se 

kattaa monenlaista rikollista toimintaa, kuten huumausainekauppaa, maahanmuuttajien 

salakuljetusta, rahanpesua sekä väärennettyjen tavaroiden, tuliaseiden, luonnonvaraisten 

eläinten ja kulttuuriomaisuuden kauppaa; pitää valitettavana, että korruption ja rahanpesun 

osuus on viisi prosenttia koko maailman vuosittaisesta BKT:stä ja että kehitysmaissa 

arvioidaan laittomiin rahavirtoihin ja korruptioon menetettävän maiden saamaan 

viralliseen kehitysapuun nähden kymmenkertainen määrä varoja; kehottaa EU:ta 

auttamaan kehitysmaita ja köyhtyneitä maita asettamaan korruption ja järjestäytyneen 

rikollisuuden vastaiset toimet etusijalle ja luomaan vahvoja paikallisia ja kansallisia 

järjestelmiä ja instituutioita, jotta ne voivat sisällyttää korruption kitkemisen 

kehityssuunnitelmiinsa perustamalla riippumattomia ja päteviä sääntely- ja 

lainvalvontaviranomaisjärjestelmiä ja veroviranomaisia, sekä tukemaan 

kansalaisjärjestöjä, riippumattomia tiedotusvälineitä ja parlamentteja; korostaa, että 

tarvitaan kattava kehys, joka edellyttää kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen, 

valtiollisten toimijoiden, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan avoimuuteen ja 

keskinäiseen vastuuvelvollisuuteen perustuvaa aktiivista osallistumista; 

2. muistuttaa, että kestävän kehityksen agenda 2030 -toimintaohjelmassa todetaan, että 

korruptiota on torjuttava kaikissa sen muodoissa, ja kehotetaan valtioita torjumaan 

laittomia rahavirtoja, lahjontaa ja korruptiota sekä luomaan tehokkaita, vastuullisia ja 

avoimia instituutioita; muistuttaa, että arviolta biljoonan dollarin vuosittaiset laittomat 

rahavirrat ovat suuria esteitä kehitysmaiden omien tulojen käyttämiselle 

kehitystarkoituksiin ja vievät pois varoja, jotka olisi investoitava kehitysmaihin; 

muistuttaa, että korruptiosta on välitöntä ja välillistä haittaa kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamiselle, sillä korruptio lisää yksityisen ja julkisen sektorin 

hankkeiden kustannuksia; toteaa kuitenkin, että korruption kustannuksia ei voida laskea 

pelkästään taloudelliselta kannalta ja että kyseiset kustannukset ovat yleensä erittäin 

korkeita varsinkin kehitysmaissa, mikä heikentää kansalaisten luottamusta viranomaisiin 

ja demokraattisiin instituutioihin, kuten oikeuslaitokseen ja poliisiin, lisää epätasa-arvoa, 

joka vaikuttaa suhteettomasti köyhimpiin ja heikoimmassa asemassa oleviin, lisää 

väkivaltaa ja turvattomuutta ja vähentää kehitysavun tuloksellisuutta; 

3. kehottaa EU:ta osoittamaan vahvaa poliittista tahtoa ja päättäväisyyttä veronkierron ja 

verovilpin torjunnassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa 

vahvistetun kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteen mukaisesti; muistuttaa EU:n 

vastuusta torjua sellaisia verosääntöjä, jotka edistävät kansainvälisten yhtiöiden ja 

yksityishenkilöiden verojen välttelyä, ja auttaa kolmansia maita kotiuttamaan laittomia 

varoja sekä asettaa laittomien tekojen tekijät syytteeseen; korostaa, että kaikkien 

korruption torjuntaa koskevien strategioiden olisi perustuttava avoimuuteen ja että EU:n 

on edistettävä verokeitaiden, pankkisalaisuuden ja rahanpesun torjuntaa, liiallisen 

salassapitovelvollisuuden poistamista sekä monikansallisten yritysten maakohtaisen 

raportoinnin ja yritysten tosiasiallisten edunsaajien julkisten rekistereiden käyttöönottoa 
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ensisijaisena tavoitteena kaikilla asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla; kehottaa 

EU:ta tarjoamaan kehitysmaille entistä aktiivisemmin taloudellista ja teknistä apua, jotta 

ne voivat saavuttaa mainitut tavoitteet, veroasioita koskeva automaattinen tietojenvaihto 

mukaan lukien, ja täyttää menestyksekkäästi uudet maailmanlaajuiset standardit; kehottaa 

EU:ta perumaan kaikki taloudelliset ja kaupalliset sopimukset sellaisten valtioiden kanssa, 

joita vähintään yksi EU:n jäsenvaltio pitää verokeitaina; korostaa, että on tehtävä analyysi 

jäsenvaltioiden verotusjärjestelmien vaikutuksista kehitysmaihin, jotta voidaan 

tehokkaasti torjua laittomia rahavirtoja; painottaa, että kaksinkertaista verotusta koskevat 

sopimukset voivat edesauttaa laittomia rahavirtoja; kehottaa EU:ta varmistamaan 

verotusoikeuksien oikeudenmukaisen jakamisen neuvotellessaan kehitysmaiden kanssa 

verotus- ja investointisopimuksista; kehottaa näin ollen EU:ta neuvottelemaan 

kehitysmaiden kanssa verosopimuksista Yhdistyneiden kansakuntien verokomitean 

mallisopimuksen pohjalta, sillä kyseinen malli antaa vahvemmat oikeudet 

lähdeverotukseen; 

4. kehottaa EU:ta tukemaan edelleen julkishallinnon lujittamista ja asianmukaisen 

korruptionvastaisen lainsäädäntökehyksen hyväksymistä kaikissa maissa ja erityisesti 

selkkauksista toipuvissa ja siirtymävaiheessa olevissa maissa, joissa valtion laitokset ovat 

heikkoja; vaatii, että kehitysmaiden alueellisia ja erikoistuneita poliisi- ja oikeudellisia 

verkostoja vahvistetaan sellaisten parametrien mukaisesti, joilla varmistetaan 

asiaankuuluvien tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevia standardien noudattaminen, 

ja pitää tarpeellisena jakaa Europolin, Eurojustin ja Euroopan oikeudellisen verkoston 

parhaita käytänteitä ja taitotietoa; korostaa, että on tarpeen parantaa sääntelyä ja 

lainvalvontaa sekä edistää väärinkäytösten paljastajien suojelua, jotta rikoksentekijät 

voidaan saattaa vastuuseen rikoksistaan, ja että EU:n sisälle ja ulkopuolelle olisi 

perustettava asianmukainen väärinkäytösten paljastajia suojaava järjestelmä; korostaa 

erityisesti, että on luotava suora raportointimekanismi niitä EU:n tukea vastaanottavien 

maiden kansalaisia varten, jotka tuovat esiin väärinkäytöksiä EU:n rahoittamissa 

tukiohjelmissa; 

5. panee huolestuneena merkille, että merkittävimmät korruption ja laittomien rahavirtojen 

torjuntaan tähtäävät kansainväliset yleissopimukset ja aloitteet eivät tuota 

täytäntöönpanovaiheessa konkreettisia tuloksia; muistuttaa, että ulkopoliittisen 

korruptionvastaisen strategian kehittäminen on olennaisen tärkeää, jotta korruptiota ja 

talousrikollisuutta voidaan torjua tehokkaasti; kehottaa EU:ta edistämään ulkoisten 

toimiensa painopistealueena kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen 

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja kaikkien muiden asiaa koskevien 

kansainvälisten välineiden, joilla pyritään torjumaan korruptiota ja rahanpesua, 

saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden täytäntöönpanoa; 

6. kehottaa komissiota varmistamaan jatkuvan seurannan avulla, että EU:n tuella ei 

välittömästi tai välillisesti edistetä korruptiota; katsoo, että kehitysapu olisi sovitettava 

paremmin isäntämaan vastaanottokykyyn ja sen yleisiin kehitystarpeisiin, jotta voidaan 

välttää tukivarojen huomattava tuhlaus ja korruptio; kehottaa EU:ta puuttumaan 

korruptioon suoraan ohjelmasuunnittelun ja maakohtaisten strategia-asiakirjojen avulla 

sekä yhdistämään budjettituen selkeisiin korruptionvastaisiin tavoitteisiin; korostaa tältä 

osin tarvetta luoda vankat mekanismit, joiden avulla voidaan seurata tavoitteiden 

toteutumista; kehottaa komissiota luomaan kehitysmaiden korruptioon liittyvää 

riskienhallintaa koskevan vahvan, kokonaisvaltaisen ja kattavan strategian, jonka avulla 
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estetään kehitysavun käyttö korruptioon, ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön vuonna 

2013 annetun petostentorjuntastrategian erityisesti kaikenmuotoisen EU-tuen, Euroopan 

kehitysrahasto ja rahastot mukaan lukien, täytäntöönpanossa ja delegoitaessa 

kehityshankkeita kolmansille osapuolille; toteaa huolestuneena, että AKT-maiden 

korruptiota koskeva EU:n lähestymistapa tarjoaa vähän strategista ohjausta näissä maissa 

korruption ehkäisemiseen ja valvomiseen luotujen järjestelmien vahvistamiselle; katsoo, 

että on koordinoitava paremmin Euroopan ulkosuhdehallinnon ja kansainvälisen 

yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston työtä, joka liittyy niiden tehokasta korruption 

torjuntaa kehitysmaissa koskevaan lähestymistapaan; 

7. on huolestunut eräiden monikansallisten yritysten ja järjestäytyneen rikollisuuden välisistä 

yhteyksistä kolmansissa maissa, joissa rikotaan aktivistien, yhteiskunnallisten johtajien, 

ammattijärjestöjen edustajien ja työntekijöiden ihmisoikeuksia; kehottaa EU:ta tutkimaan 

eurooppalaista pääomaa käyttävien monikansallisten yhtiöiden toimintaa ja parantamaan 

kyseisten yhtiöiden toiminnan valvontaa ja seurantaa; katsoo, että yrityksiltä olisi 

edellytettävä toimivaa korruptionvastaista hallintojärjestelmää, johon kuuluisivat 

asianmukaiset hälytysmekanismit toimitusketjun kaikissa vaiheissa, jotta niiden hankkeet 

voivat saada EU:n varoja; 

8. muistuttaa, että EU:n sisäisten ja ulkoisten politiikkojen on oltava johdonmukaisia, ja 

korostaa, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on nivottava kehitys- ja 

turvallisuusstrategioihin keinona palauttaa vakaus kehitysmaihin; 

9. painottaa, että ratkaisu nälkää ja köyhyyttä aiheuttavan rikollisen toiminnan torjumiseen 

on se, että kunnioitetaan ihmisten ja hallitusten oikeutta päättää omista talous-, 

elintarvike- ja maatalousjärjestelmistään; kehottaa kansainvälistä yhteisöä torjumaan 

aktiivisesti taloudellista keinottelua elintarvikkeilla, esimerkiksi alhaisin hinnoin tehtyjä 

ostoja laajoilta maatalousalueilta ja suurten monikansallisten maatalousyritysten 

maananastusta, ottaen huomioon pieniin tuottajiin kohdistuvat haitalliset vaikutukset; 

10. korostaa tuomioistuimen yleistoimivallan periaatteen merkitystä järjestäytyneen 

rikollisuuden torjunnassa; torjuu jäsenvaltioiden hallitusten kyseiselle periaatteelle 

asettamat rajoitukset, jotka haittaavat merkittävästi tuomareiden mahdollisuuksia tutkia 

oman jäsenvaltionsa ulkopuolella tehtyjä rikoksia; vaatii EU:ta puolustamaan talous- ja 

ympäristörikosten sisällyttämistä tuomioistuimen yleistoimivallan piiriin; 

11. toteaa, että mietoja huumeita koskevien uusien toimien arviointi on ensisijaisen tärkeää, ja 

katsoo että rangaistavuuden poistamista tai laillistamista koskevia strategioita olisi 

harkittava keinoina torjua tehokkaasti järjestäytynyttä rikollisuutta; pyytää EU:ta 

sisällyttämään tämän kysymyksen sekä sisäisiin että ulkoisiin toimiinsa ottamalla mukaan 

poliittiseen keskusteluun kaikki asiaankuuluvat EU:n erillisvirastot ja kansainväliset 

organisaatiot sekä kaikkien asianomaisten maiden elimet; 

12. toteaa, että kaivannaisteollisuus, liikelaitokset ja infrastruktuurien kehittäminen sekä 

terveydenhuolto- ja koulutusala ovat erityisen alttiita korruptiolle; muistuttaa erityisesti, 

että epämääräiset julkiset hankinnat ja toimitusketjut voivat tarjota mahdollisuuksia 

korruptioon liittyviin laittomiin rahavirtoihin; toteaa näin ollen, että korruptionvastaisilla 

toimilla olisi myös pyrittävä hankintakäytäntöjen uudistamiseen; 
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13. kehottaa kehitysmaita lisäämään osana niiden korruptionvastaista ohjelmaa 

resurssisopimusten, yritysten tilinpäätösten ja tilintarkastusten avoimuutta ja 

vastuullisuutta sekä verotulojen perintää ja kohdentamista; 

14. kehottaa EU:ta vahvistamaan tukeaan, jotta luonnonvaroiltaan rikkaat maat soveltaisivat 

kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavan hankkeen (EITI) periaatteita suuremmasta 

avoimuudesta ja vastuullisuudesta öljy-, kaasu- ja kaivosaloilla; kehottaa painavasti 

luomaan toimivan oikeuskehyksen, jonka avulla tuetaan EITI-aloitteen asianmukaista 

soveltamista yrityksissä, joiden toiminta liittyy öljy-, kaasu- ja kaivosalan 

toimitusketjuihin. 
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