
PR\939404FI.doc PE513.067v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

2013/2107(INI)

10.6.2013

MIETINTÖLUONNOS
järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset 
toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (lopullinen mietintö)
(2013/2107(INI))

Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä 
erityisvaliokunta

Esittelijä: Salvatore Iacolino



PE513.067v02-00 2/27 PR\939404FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.....................................................................................................................26



PR\939404FI.doc 3/27 PE513.067v02-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset 
toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (lopullinen mietintö)
(2013/2107(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2012 tekemänsä ja työjärjestyksen 184 artiklan 
mukaisesti hyväksymänsä päätöksen järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja 
rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta sekä sen toimivallan, 
jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 tekemänsä päätöksen järjestäytynyttä rikollisuutta, 
korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentämisestä 
30. päivään syyskuuta 2013,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston 67 artiklan, 4 luvun (82–
86 artikla) ja 5 luvun (87–89 artikla) sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
erityisesti sen 5, 6, 8, 32, 38 ja 41 artiklan, VI osaston (47–50 artikla) ja 52 artiklan,

– ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevan Tukholman 
ohjelman1, komission tiedonannon ”Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 
toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi: Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman 
toteuttamiseksi” (COM(2010)0171) sekä komission tiedonannon "EU:n sisäisen 
turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelma: viisi askelta kohti turvallisempaa 
Eurooppaa” (COM(2010)0673),

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät 
etenkin mitä tulee tarpeeseen torjua veronkiertoa ja veropetoksia sekä rahanpesua, 

– ottaa huomioon 8. ja 9. marraskuuta 2010 annetut oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 
päätelmät järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin perustamisesta ja toteuttamisesta sekä 9. ja 10. kesäkuuta 2011 
annetut oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmät järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskevista EU:n painopisteistä vuosiksi 2011–2013,

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät menetetyksi 
tuomitsemisesta ja omaisuuden takaisinsaamisesta (07769/3/2010),

– ottaa huomioon EU:n huumausainestrategian (2005–2012) sekä EU:n huumeidenvastaisen 
toimintasuunnitelman (2009–2012),

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineiden ja psykotrooppisten 
aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn sopimuksen, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 
20. joulukuuta 1988 (päätöslauselma 1988/8) ja joka oli avoimena allekirjoitettavaksi 
Wienissä 20. joulukuuta 1988–28. helmikuuta 1989 ja myöhemmin New Yorkissa 20. 
joulukuuta 1989 asti, 

                                               
1 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1. 
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– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 15. marraskuuta 2000 
tekemän kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen 
(päätöslauselma 55/25), joka avattiin allekirjoitettavaksi 12. joulukuuta 2000 Palermossa, 
sekä siihen liittyvät pöytäkirjat, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien korruption vastaisen yleissopimuksen, joka
avattiin allekirjoitettavaksi 9. joulukuuta 2003 Meridassa,

– ottaa huomioon lahjontaa koskevat Euroopan neuvoston rikos- ja siviilioikeudelliset 
yleissopimukset, jotka avattiin allekirjoitettaviksi 27. tammikuuta ja 4. marraskuuta 1999, 
sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselmat (98) 7 ja (99) 5, jotka 
hyväksyttiin 5. toukokuuta 1998 ja 1. toukokuuta 1999 ja joilla perustettiin lahjonnan 
vastainen valtioiden ryhmä (GRECO),

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 1997 annetun neuvoston säädöksen sellaisen lahjonnan, 
jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla1,

– ottaa huomioon kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin 
kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen, joka avattiin 
allekirjoitettavaksi 17. joulukuuta 1997 Pariisissa, sekä sen myöhemmät täydennysosat,

– ottaa huomioon rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja 
menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoittamista koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen, joka avattiin allekirjoitettavaksi 16. toukokuuta 2005 Varsovassa, sekä 
Euroopan neuvoston ministerikomitean 13. lokakuuta 2010 antaman päätöslauselman 
CM/Res(2010)12 rahanpesun vastaisia toimenpiteitä ja terrorismin rahoitusta arvioivan 
asiantuntijakomitean (Moneyval) säännöistä,

– ottaa huomioon Pohjois-Atlantin sotilasliiton jäsenvaltioiden valtioiden ja hallitusten 
päämiesten Lissabonissa 19.–20. marraskuuta 2010 hyväksymän strategisen puolustus- ja 
turvallisuuskonseptin ”Aktiivinen sitoutuminen, moderni puolustus”, 

– ottaa huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) 40 suositusta ja 9 
erityissuositusta rahanpesun torjumiseksi,

– ottaa huomioon Baselin pankkivalvontakomitean (BCBS) toimet,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta 
vastaavan järjestön (UNODC) kertomukset ”Rikollisuuden globalisoituminen. 
Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden uhkien arviointi” (2010) ja ”Arvio 
huumekaupasta ja muusta kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta peräisin 
olevista laittomista rahavirroista” (2011) sekä ”Kattava tietoverkkorikollisuutta koskeva 
tutkimus” (2013), 

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta2,

– ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2001 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2001/500/YOS 
rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, 

                                               
1 EYVL C 195, 25.6.1997, s. 1. 
2 EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42.
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jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta1, 22. 
heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2003/577/YOS omaisuuden tai 
todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan 
unionissa2, 24. helmikuuta 2005 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2005/212/YOS 
rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden 
menetetyksi tuomitsemisesta3 sekä 6. lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
2006/783/YOS vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi 
tuomitsemista koskeviin päätöksiin4,

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/845/YOS 
varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä 
rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja 
tunnistamisessa5 sekä mainitun päätöksen COM(2011)0176 8 artiklan mukaisen 
komission kertomuksen,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/426/YOS 
Eurojustin vahvistamisesta sekä Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden 
torjunnan tehostamiseksi tehdyn päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta6,

– ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 
tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS7,

– ottaa huomioon rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS8, 

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä9 sekä sen muutossäädökset,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS 
yhteisistä tutkintaryhmistä 10 sekä komission kertomuksen mainitun puitepäätöksen 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä (COM(2004)0858),

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/902/YOS 
eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston perustamisesta11,

– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/36/EU ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan 
uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta12 sekä 

                                               
1 EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1. 
2 EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45.
3 EUVL L 68, 15.3.2005, s. 49.
4 EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59.
5 EUVL L 332, 18.12.2007, s. 103.
6 EUVL L 138, 4.6.2009, s. 14. 
7 EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37. 
8 EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.
9 EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1. 
10 EYVL L 162, 20.6.2002, s. 1. 
11 EUVL L 321, 8.12.2009, s. 44.
12 EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1. 
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komission tiedonannon ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävästä EU:n strategiasta vuosiksi 
2012–2016 (COM(2012)0286),

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/60/EY rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin 
sekä terrorismin rahoitukseen1 sekä komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle mainitun direktiivin soveltamisesta (COM(2012)0168),

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1889/2005 yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan 
valvonnasta2,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1781/2006 maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta 
varainsiirtojen mukana3,

– ottaa huomioon maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 
2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta 13. 
marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY4,

– ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS 
lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla5 sekä mainitun puitepäätöksen 9 artiklan 
mukaisen komission kertomuksen neuvostolle (COM(2007)0328),

– ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta6 sekä 31. maaliskuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta sekä niiden myöhemmät muutokset7,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta8,

– ottaa huomioon lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta 
13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU,

– ottaa huomioon 11. helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lähtöaineista9,

– ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY,

                                               
1 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15. 
2 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 9. 
3 EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1.
4 EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.
5 EUVL L 192, 31.7.2003, s. 54.
6 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.
7 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.
8 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.
9 EUVL L 47, 18.2.2004, s. 1.
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– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2011 tehdyn komission päätöksen korruptiota käsittelevän 
asiantuntijaryhmän perustamisesta1,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2012 tehdyn komission päätöksen rikoksia koskeviin 
tietoihin liittyviä toimintapoliittisia tarpeita käsittelevän komission asiantuntijaryhmän 
perustamisesta ja päätöksen 2006/581/EY kumoamisesta2,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2007 annetun komission suosituksen 2007/425 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanon valvontatoimista3,

– ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Viron tasavallan, 
Espanjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Ruotsin
kuningaskunnan aloitteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi 
rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (2010/0817(COD)),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoshyödyn 
jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (COM(2012)0085),

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista (COM(2011)0895) ja 20. joulukuuta 2011 annetun 
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista hankinnoista 
(COM(2011)0896),

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2013 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin ja 
terrorismin rahoitukseen (COM(2013)0045),

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2013 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (COM(2013)0044),

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä 
ja rahoituksesta (COM(2012)0499),

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta Euroopan 
tason poliittisten puolueiden rahoituksen osalta (COM(2012)0712),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron ja 
muiden valuuttojen suojelusta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston 
puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta (COM(2013)0042), 

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS 
kumoamisesta (COM(2010)0517),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksilöiden 
suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 

                                               
1 EUVL C 286, 30.9.2011, s. 4.
2 EUVL C 42, 15.2.2012, s. 2.
3 EUVL L 159, 20.6.2007, s. 45.
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seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
(COM(2012)0010),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen 
tietosuoja-asetus) (COM(2012)0011),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta 
”Toimintasuunnitelma veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi” 
(COM(2012)0722), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Avoimen ja turvallisen 
Euroopan rakentaminen: sisäasioiden talousarvio kaudelle 2014–2020” (COM(2011) 
0749),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta 
”Ensimmäinen vuosikertomus EU:n sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanosta” 
(COM(2011)0790),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan varjopankkitoiminnasta (COM(2012)0102),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille aiheesta 
”Rikostentorjunta digitaaliaikana: Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen perustaminen” 
(COM(2012)140),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Kohti sähköisesti 
välitettävien rahapelien kattavaa eurooppalaista kehystä” (COM(2012)0596),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta 
”Rikollisuuden mittaaminen EU:ssa: tilastollinen toimintasuunnitelma vuosiksi 2011–
2015” (COM(2011)0713),

– ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle aiheesta ”Arviointikertomus 
eurooppalaisesta rikoksentorjuntaverkostosta” (COM(2012)0717),

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2012 annetun komission kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin 
ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2008/615/YOS (”Prüm-päätös”) täytäntöönpanosta (COM(2012)0732),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, 
verkko- ja mobiilimaksuille” (COM(2011)0941),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
konkreettisista tavoista tehostaa veropetosten ja veronkierron torjuntaa EU:ssa ja sen 
ulkopuolella (COM(2012)0351),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Kohti EU:n 
kriminaalipolitiikkaa: EU:n politiikkojen tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen 
rikosoikeuden keinoin” (COM(2011)0573),
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– ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2011 annetun komission kertomuksen neuvostolle tavoista, 
joilla Euroopan unioni voisi osallistua Euroopan neuvoston lahjonnan vastaisen valtioiden 
ryhmän (GRECO) toimintaan (COM(2011)0307),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta 
”Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta – rikoshyödyn takaisinperiminen”
(COM(2008)0766),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille aiheesta 
”Eurojust ja Euroopan oikeudellinen verkosto järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin 
torjunnassa Euroopan unionissa” (COM(2007)0644),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
järjestäytyneen talousrikollisuuden ehkäisemisestä ja torjumisesta (COM(2004)0262),

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan EU:n lainsäädännön toteutettavuudesta 
oikeusviranomaisten kanssa yhteistyössä toimivien henkilöiden ja todistajien suojelun 
alalla (COM(2007)0693),

– ottaa huomioon suosituksensa Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle terrorismin 
rahoituksen vastaisista toimista1,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman verotuksesta ja 
kehityksestä – yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi 
verotusalalla2,

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n toimista korruption 
torjumiseksi3, 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman järjestäytyneestä 
rikollisuudesta Euroopan unionissa4, 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman 
EU:n lähestymistavasta rikosoikeuteen5 ja 14. maaliskuuta 2013 antamansa 
päätöslauselman sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa6,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle Euroopan unionin hallintomenettelylaista7,

– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013anamansa päätöslauselman veropetosten, 
veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta8,

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman järjestäytyneestä 
rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja 
aloitteiksi (välikertomus),

– ottaa huomioon Europolin, Eurojustin ja Frontex-viraston yhteisen kertomuksen EU:n 
sisäisestä turvallisuudesta (2010),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0222.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0082.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0388.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0459.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0208.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0098.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0004. 
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0205.
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– ottaa huomioon Eurojustin monivuotisen strategian vuosiksi 2012–2014 sekä sen 
vuosikertomuksen 2011,

– ottaa huomioon Europolin maaliskuussa 2013 julkaiseman Euroopan unionin uhkakuva-
arvion (Serious and Organised Crime Threat Assessment, SOCTA),

– ottaa huomioon Europolin vuoden 2012 kertomuksen maksukorttipetosten tilanteesta 
Euroopan unionissa, 

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytöksen seurantakeskuksen 
ja Europolin tammikuussa 2013 yhdessä julkaiseman raportin ”EU Drug Markets Report –
A Strategic Analysis”,

– ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta 13. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY 29 artiklan perusteella perustetun työryhmän 13. kesäkuuta 2011 
antaman lausunnon 14/2011 tietojen suojaamisesta rahanpesun torjunnan ja terrorismin 
rahoituksen yhteydessä1,

– ottaa huomioon julkisten kuulemisten johtopäätökset sekä työasiakirjoista käytyjen 
keskustelujen ja arvovaltaisten asiantuntijoiden kanssa käydyn näkemystenvaihdon 
lopputulokset samoin kuin järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua 
käsittelevän erityisvaliokunnan valtuuskuntien tutustumiskäyntien tulokset, 

– ottaa huomioon järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän 
erityisvaliokuntansa varta vasten pyytämät korkean tason asiantuntijoiden työn tulokset,

– ottaa huomioon vastaukset kansallisille parlamenteille lähetettyyn kyselyyn, joka koski 
niiden roolia järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun torjunnassa ja niiden 
kokemuksia siitä, sekä samasta aiheesta 7. toukokuuta 2013 Brysselissä järjestetyn 
parlamenttien välisen kokouksen tulokset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän 
erityisvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu 

A. ottaa huomioon, että perinteiset rikollisjärjestöt ovat jatkuvasti laajentaneet 
vaikutuspiiriään kansainvälisesti hyödyntämällä Euroopan unionin sisärajojen 
poistamisen, talouden globalisaation ja uusien teknologioiden suomia uusia 
mahdollisuuksia ja luomalla yhteyksiä muissa maissa toimiviin rikollisryhmiin (kuten 
eteläamerikkalaisiin huumausainekartelleihin ja venäjänkieliseen järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen) jakaakseen markkinat ja vaikutusalueet niiden kanssa; toteaa, että 
rikollisryhmien toiminta laajentuu jatkuvasti huumausainekaupan, ihmiskaupan, laittoman 
maahanmuuton helpottamisen ja asekaupan välisten yhteyksien lisääntyessä;

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp186_en.pdf.
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B. ottaa huomioon, että rikollisjärjestöjen keräämät tuotot ja soluttautumiskyky ovat 
parantuneet huomattavasti sen ansiosta, että niillä on toimintaa useilla aloilla, joista suurin 
osa kuuluu julkisen hallinnon valvontaan; ottaa huomioon, että näin ollen järjestäytynyt 
rikollisuus on yhä lähempänä globaalia taloudellista toimijaa, joka harjoittaa selkeää 
yritystoimintaa ja joka on erikoistunut toimittamaan samanaikaisesti erilaisia laittomia 
mutta enenevässä määrin myös laillisia hyödykkeitä ja palveluja ja se vaikuttaa unionin ja 
maailmanlaajuiseen talouteen aiheuttaen liike-elämälle vuosittain yli 670 miljardin euron 
kustannukset;

C. ottaa huomioon, että järjestäytynyt rikollisuus kerää huomattavia tuottoja ihmiskaupasta, 
laittomasta kaupasta sekä elinten, aseiden, huumausaineiden ja niiden lähtöaineiden, 
ydinaineiden, säteilyaineiden, biologisten aineiden, kemiallisten aineiden,
reseptilääkkeiden, suojeltujen eläin- ja kasvilajien ja niiden osien, kaikenmuotoisen 
tupakan, taideteosten sekä erilaisten muiden usein väärennettyjen tuotteiden 
salakuljetuksesta; ottaa huomioon, että edellä mainittu kauppa aiheuttaa Euroopan 
unionille ja jäsenvaltioille veromenetyksiä, haittaa kuluttajia ja tuotantoyrityksiä ja voi 
lisäksi edistää muun järjestäytyneen rikollisuuden muotojen leviämistä;

D. ottaa huomioon, että useilla rikollisjärjestöillä on verkkomainen rakenne, jolle on 
ominaista huomattava joustavuus, liikkuvuus, kytkeytyneisyys ja kansainvälisyys sekä 
erinomainen soluttautumis- ja sulautumiskyky; ottaa huomioon, että on havaittavissa, että 
erilaiset rikollisjärjestöt auttavat yhä useammin toisiaan ja onnistuvat näin ollen – myös 
uusien kansainvälisten yhteyksiensä ja toimintansa monipuolistumisen avulla –
sivuuttamaan niin kielelliset ja etniset erot kuin kaupallisten etujensa erilaisuuden ja 
hoitavat laitonta kauppaa yhdessä vähentääkseen kustannuksia ja tehdäkseen 
mahdollisimman paljon voittoa maailmanlaajuisen talouskriisin aikana;

E. ottaa huomioon, että Europolin vuonna 2013 julkaisemassa SOCTA-arviossa esitettyjen 
arvioiden mukaan Euroopan unionissa on 3 600 toimivaa kansainvälistä rikollisjärjestöä ja 
että 70 prosentilla niistä on maantieteellisesti vaihteleva kokoonpano ja toimintasäde ja yli 
30 prosentilla on toimintaa monilla rikosalueilla;

F. toteaa, että rikollisjärjestöt hyötyvät usein niiden ja muiden toimijoiden väliin jäävästä 
harmaasta alueesta ja tiettyjä operaatioita varten ne lyöttäytyvät yhteen 
valkokaulusrikollisten (muun muassa yrittäjien, kaikilla päätöksenteon tasoilla toimivien 
virkamiesten, poliitikkojen, pankkien ja ammatinharjoittajien) kanssa, joilla on 
rikollisjärjestöjen kanssa molemmille osapuolille kannattavia liikesuhteita, vaikka he eivät 
varsinaisesti kuulukaan niihin;

G. ottaa huomioon, että viime vuosien talouskriisi on saanut aikaan järjestäytyneen 
rikollisuuden etua koskevilla alueilla huomattavia muutoksia, joiden tarjoamat 
mahdollisuudet järjestäytynyt rikollisuus on osannut tunnistaa nopeasti, ja että kyseinen 
kriisi, joka työntää uusia siirtolaisaaltoja kohtia parempia elin- ja työskentelyoloja, voi 
toisinaan tarjota sille uusia hyväksikäytön uhreja ja työvoimaa; 

H. ottaa huomioon, että Euroopan ja etenkin Länsi-Balkanin läpi kulkevat reitit ovat edelleen 
ihmiskaupan, ase- ja huumausainekaupan (ja huumausaineiden lähtöaineiden) sekä 
Euroopassa toimivien rikollisryhmien harjoittaman rahanpesun keskipisteessä; ottaa 
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huomioon, että Euroopan unioniin tarkoitettu heroiini kulkee muuttuvien reittien kautta ja 
että Kaakkois-Eurooppa on joka tapauksessa myös yksi laittoman maahanmuuton 
merkittävimpiä satamia;

I. ottaa huomioon, että ihmiskauppaa, ihmisten elinten kauppaa, prostituutioon pakottamista 
tai orjuutta sekä työleirien perustamista hallinnoivat usein kansainväliset rikollisjärjestöt; 
ottaa erityisesti huomioon, että ihmiskauppa tuottaa joka vuosi noin 25 miljardin euron 
voitot ja että kyseinen rikollisilmiö koskee kaikkia EU:n jäsenvaltioita;

J. ottaa huomioon, että pakkotyön uhrien kokonaismäärän EU:n jäsenvaltioissa arvioidaan 
olevan 880 000, joista 30 prosenttia on seksuaalisen hyväksikäytön uhreja ja 70 prosenttia 
työhön liittyvän hyväksikäytön uhreja; ottaa huomioon, että suurin osa uhreista on naisia;

K. toteaa, että savukkeiden laiton kauppa aiheuttaa vuosittain noin 10 miljardin euron 
verotappiot; ottaa huomioon, että kevyiden aseiden kaupan liikevaihto maailmassa 
arvioidaan 130–250 miljoonaksi euroksi vuodessa ja että Euroopassa liikkuu lisäksi noin 
10 miljoonaa laitonta asetta, mikä on vakava uhka kansalaisten turvallisuudelle ja 
lainvalvonnalle;

L. ottaa huomioon, että internetin vilpillisen käytön ansiosta järjestäytynyt rikollisuus voi 
laajentaa psykoaktiivisten aineiden, tuliaseiden, väärennetyn rahan, väärennettyjen 
tuotteiden ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien laitonta kauppaa sekä kokeilla entistä 
menestyksekkäämmin uutta rikollista toimintaa, mikä osoittaa, että järjestäytyneellä 
rikollisuudella on pelottava kyky sopeutua moderneihin teknologioihin; 

M. ottaa huomioon, että monissa tapauksissa virkamiesten lahjominen hyödyttää 
järjestäytyneen rikollisuuden laitonta kauppaa siltä osin kuin lahjomisen avulla päästään 
käsiksi luottamuksellisiin tietoihin, saadaan väärennettyjä asiakirjoja, ohjataan 
tarjouspyyntömenettelyihin liittyviä käytäntöjä, pestään rikollisesta toiminnasta koituvaa 
hyötyä ja kierretään tuomioistuimen ja poliisin vastatoimia; 

N. ottaa huomioon, että Keski- ja Etelä-Amerikasta peräisin oleva kokaiini myydään 
Euroopassa Koillis-Euroopassa, Iberian niemimaalla ja Mustallamerellä sijaitsevien 
satamien kautta;  

O. ottaa huomioon, että Euroopan markkinoille ilmaantui vuonna 2012 yli 70 uutta 
psykoaktiivista ainetta; ottaa huomioon, että järjestäytynyt rikollisuus käyttää entistä 
enemmän Euroopan unionin eri alueilla sijaitsevia laittomia laboratorioita laittomien 
kemiallisten aineiden muuttamiseksi synteettisten huumausaineiden lähtöaineiksi ja sitten 
kyseisten huumausaineiden valmistamiseen;  

P. ottaa huomioon, että julkisen ja yksityisen sektorin välillä on entistä enemmän yhteyksiä 
ja yhdentymismuotoja ja että tämän vuoksi tilanteet, jotka muodostavat mahdollisen 
eturistiriidan, ovat entistä yleisempiä;  

Q. katsoo, että euroalueen pahin uhka ovat jäsenvaltioiden tuottavuuserot; toteaa, että nämä 
erot luovat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sellaisia eroavuuksia kilpailukykyyn, joihin 
ei voida puuttua valuutan devalvoinnilla, mikä johtaa ankariin ja poliittisesti 
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kestämättömiin säästöohjelmiin, joilla pyritään sisäiseen devalvaatioon; toteaa, että 
julkisen sektorin systeeminen korruptio, joka on tehokkuuden, ulkomaisten suorien 
investointien ja innovoinnin huomattavin este, on näin myös rahaliiton asianmukaisen 
toiminnan esteenä;

R. toteaa, että unionissa on todettu yli 20 miljoonaa julkisen sektorin vähäistä 
korruptiotapausta ja on selvää, että korruptioilmiö heijastuu jäsenvaltioiden julkisen 
hallinnon osiin (ja vastaaviin poliitikkoihin), jotka ovat vastuussa unionin varojen ja 
muiden taloudellisten etujen hallinnoinnista;

Kansalaisten ja laillisen talouden puolustaminen

S. toteaa, että järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun leviäminen uhkaavat 
kansalaisten ja kuluttajien turvallisuutta, lainkuuliaisten yritysten suojelua, vapaan ja 
asianmukaisen kilpailun leviämistä ja Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden perustana 
olevia demokraattisia perusperiaatteita; toteaa, että kyseisten ilmiöiden kitkeminen 
edellyttää lujaa poliittista tahtoa kaikilla tasoilla;

T. toteaa, että YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön (UNODC) 
mukaan laittomasta toiminnasta peräisin olevan rahan osuus on 3,6 prosenttia koko 
maailman BKT:stä ja rahanpesuun liittyvien maailmanlaajuisten rahavirtojen osuus noin 
2,7 prosenttia; toteaa, että Euroopan komission arvion mukaan korruption aiheuttamat 
kustannukset ovat pelkästään Euroopan unionissa noin 120 miljardia euroa vuodessa eli 
1 prosentti EU:n bruttokansantuotteesta; panee merkille, että kyse on merkittävistä 
summista, jotka ovat pois taloudellisesta ja sosiaalisesta kehittämisestä, julkisesta 
taloudesta ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämisestä;

U. toteaa, että rikollisryhmien ja terroristiryhmien väliset sidokset ovat muodostumassa 
entistä tiiviimmiksi; toteaa, että varsinaisten rakenteellisten yhteyksien lisäksi niihin 
sisältyy muun muassa palvelujen vastavuoroinen tarjoaminen ja muunlainen aineellinen 
apu; toteaa, että kyseiset siteet ovat vakava uhka Euroopan unionin koskemattomuudelle 
ja sen kansalaisten turvallisuudelle;

V.  toteaa, että byrokratian monimutkaisuus ja turhien ennakkolupien suuri määrä voivat 
hankaloittaa laillista taloudellista toimintaa ja kannustaa virkamiesten lahjontaan; toteaa, 
että korruption suuri määrä merkitsee vakavaa uhkaa demokratialle ja tarpeetonta 
kustannusta yrityksille, joilta se vie mahdollisuuden reilun kilpailuun; toteaa, että 
korruptio voi vaarantaa talouskehityksen, sillä resurssit kohdentuvat 
epätarkoituksenmukaisesti ja etenkin julkisten palvelujen ja erityisesti sosiaalipalvelujen 
käytössä olevat rahavarat vähenevät; 

W. toteaa, että 74 prosenttia unionin kansalaisista pitää korruptiota merkittävänä ongelmana 
omassa maassaan ja kansainvälisesti1 ja että lahjontaa ilmeisesti esiintyy kaikilla 
yhteiskunnan alueilla; toteaa, että korruptio heikentää kansalaisten luottamusta 
demokraattisiin instituutioihin ja vaaleilla valittujen hallitusten kykyyn ylläpitää 

                                               
1 Korruptiota käsittelevä erityiseurobarometri 374, helmikuu 2012
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oikeusvaltion periaatteita, koska sillä luodaan etuoikeuksia ja niiden myötä sosiaalista 
epätasa-arvoa; toteaa, että poliitikkoja kohtaan tunnettu epäluottamus lisääntyy vakavan 
talouskriisin aikana; 

X. toteaa, että muun muassa talouskriisin seurauksena terveiden yritysten on vaikea saada 
lainaa, koska lainakustannukset ja pankkien vakuusvaatimukset ovat suuremmat; toteaa, 
että vaikeuksissa olevat yritykset ovat joskus pakotettuja kääntymään rikollisjärjestöjen 
puoleen saadakseen luottoa investointeja varten; 

Y. toteaa, että rahanpesu on saamassa entistä hienostuneempia muotoja, kuten esimerkiksi 
laiton ja joskus myös laillinen, etenkin urheilutapahtumiin liittyvä, vedonlyönti; toteaa, 
että järjestäytynyt rikollisuus on usein mukana myös urheilutapahtumien sopupeleissä, 
mikä on rikollisen toiminnan yksi tuottoisa muoto; katsoo, että laillista vedonlyöntiä olisi 
tuettava yritystoimintana toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen pohjalta; 

Z. katsoo, että järjestäytynyt rikollisuus käyttää usein myös verkon kautta vilpillisesti 
saamiaan henkilötietoja väärennettyjen asiakirjojen valmistamiseen tai oikeiden 
asiakirjojen muuttamiseen ja näin muiden rikosten tekemiseen; toteaa, että Euroopan 
komission tutkimuksen1 mukaan 8 prosenttia internetin käyttäjistä Euroopan unionissa on 
joutunut identiteettivarkauden uhriksi tai saanut kokemuksia sellaisesta ja että 12 
prosenttia on joutunut jonkinlaisen verkkopetoksen uhriksi; 

AA. toteaa, että järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan sisältyy entistä useammin 
kaikenlaisten tuotteiden, ylellisyystavaroista päivittäistavaroihin, väärentäminen; toteaa, 
että tämä merkitsee vakavaa uhkaa kuluttajien terveydelle, vaarantaa työpaikkojen 
turvallisuuden, vahingoittaa asianosaisia yrityksiä ja aiheuttaa huomattavia verotulojen 
menetyksiä; toteaa, että väärentämistä pidetään joskus sosiaalisesti hyväksyttävänä, koska 
siihen ei liity todellisia uhreja, ja että tämä pienentää mukana olevien rikollisjärjestöjen
paljastumisriskiä;

AB. toteaa, että arvonlisäveropetoksista aiheutuu Euroopan unionille vuosittain 100 miljardin 
euron tulonmenetykset;

Yhdenmukaistaminen Euroopan tasolla

AC. toteaa, että rikollisjärjestöt ovat varustautuneet hyödyntämään omaksi edukseen 
henkilöiden, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta Euroopan 
unionissa sekä jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen ja oikeusperinteiden olemassa olevia 
eroja; toteaa, että veroparatiiseista ja maista, jotka harjoittavat leväperäistä 
veropolitiikkaa, on tullut tekijöitä laittomien tulojen pesussa;

AD.panee merkille, että joitakin unionin tason toimia on jo toteutettu järjestäytynyttä 
rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua koskevan johdonmukaisen säädöskehyksen 
laatimiseksi; toteaa kuitenkin, että kyseisten monimuotoisten ilmiöiden torjumiseksi on 
toteutettava uusia toimia;

                                               
1 Ks. Erikoiseurobarometri nro 390 kyberturvallisuudesta, heinäkuu 2012 



PR\939404FI.doc 15/27 PE513.067v02-00

FI

AE. toteaa, että järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi jäsenvaltioiden lainsäätäjillä on 
oltava mahdollisuus reagoida nopeasti ja tehokkaasti rikollisuuden muuttuviin 
rakenteisiin ja uusiin muotoihin erityisesti siksi, että Lissabonin sopimuksen mukaan 
kaikki jäsenvaltiot ovat velvoitettuja huolehtimaan, että unioni tarjoaa vapauksien lisäksi 
myös turvallisuutta ja oikeutta;

AF. toteaa, että unionin taloudellisten etujen ja euron suojaamisen on oltava etusijalla; toteaa, 
että tässä yhteydessä on tarpeen hillitä sitä voimistuvaa ilmiötä, jossa rikollisjärjestöt 
väärinkäyttävät yhä enemmän unionin varoja niin kutsuttujen yhteisöpetosten ja euron 
väärentämisen kautta;

AG. toteaa, että vastavuoroinen tunnustaminen katsotaan perusperiaatteeksi, johon EU:n 
jäsenvaltioiden oikeudellinen yhteistyö rikos- ja siviiliasioissa perustuu;

Johdonmukainen ja yhdenmukainen säädöskehys 

1. vahvistaa 11. kesäkuuta 2013 annetulla päätöslauselmalla hyväksytyssä väliaikaisessa 
mietinnössään esitetyn sisällön, jonka tämä mietintö aikoo vahvistaa myös niiden 
ennusteiden osalta, joita ei ole tässä erikseen mainittu, ja integroida; 

2. pyytää painokkaasti, että kaikki jäsenvaltiot saattaisivat kaikki nykyiset järjestäytynyttä 
rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua koskevat unionin ja kansainväliset 
lainsäädäntövälineet pikaisesti osaksi kansallisia lainsäädäntöjään;

3. pyytää komissiota laatimaan järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun 
torjuntaa koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman, joka kattaa lainsäädännöllisiä 
toimenpiteitä ja myönteisiä toimia kyseisten rikollisten ilmiöiden torjumiseksi 
tehokkaasti;

4. toistaa komissiolle esittämänsä pyynnön ehdottaa yhteisiä oikeusperiaatteita 
jäsenvaltioiden välistä yhdentymistä ja yhteistyötä varten; kehottaa sitä erityisesti 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanon 
arvioinnin perusteella ja jäsenvaltioiden kaikkein edistyneimmän lainsäädännön mallin 
mukaisesti esittämään vuoden 2013 aikana lainsäädäntöehdotuksen, jossa esitetään 
yhteinen järjestäytyneen rikollisuuden määritelmä, johon pitäisi kuulua mafian kaltaiseen 
järjestöön osallistumisen rikosnimike ja jossa olisi korostettava, että tämänkaltaiset 
rikollisryhmät muistuttavat rakenteeltaan yritystä ja harjoittavat uhkailua; kehottaa 
komissiota ottamaan huomioon myös Yhdistyneiden kansakuntien järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen 2 a artiklan; 

5. painottaa, että ehdotuksissa EU:n aineellisen rikosoikeuden säännöksiksi on noudatettava 
perusoikeuksia ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta sekä parlamentin EU:n 
lähestymistavasta rikosoikeuteen 22. toukokuuta 2012 antamassa päätöslauselmassa 
esitettyjä kantoja;
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6. kehottaa komissiota kehittämään johdonmukaisen kokonaisvaltaisen lahjonnan vastaisen 
politiikan; suosittelee, että jäsenvaltioiden korruption vastaisia toimia koskevan 
kertomuksen laatimisen yhteydessä komissio ottaa huomioon kaiki korruption muodot 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, mukaan lukien voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt, ja tuo esille jäsenvaltioiden parhaita ratkaisuja korruption kitkemiseksi; 
suosittelee myös, että komissio sisällyttää kattavan katsauksen korruptiolle alttiista 
alueista jäsenvaltioittain; kehottaa komissiota raportoimaan säännöllisesti Euroopan 
parlamentille jäsenvaltioiden toimista ja päivittämään voimassa olevaa eurooppalaista 
lainsäädäntöä vastaavasti;

7. pyytää komissiota esittelemään vuoden 2013 loppuun mennessä ja sisällyttämään yhteisen 
määritelmän rikoksentekijän itsensä suorittamalle rahanpesulle jäsenvaltioiden parhaiden 
käytäntöjen pohjalta, ja määrittelemään esirikoksiksi vakavina pidetyt rikokset, jotka 
todennäköisesti tuovat hyötyä tekijälleen;

8. korostaa, että tehokkaassa lainsäädännössä on otettava asianmukaisesti huomioon yhteys 
rahanpesun vastaisten säännösten ja henkilötietojen suojelua koskevan perusoikeuden 
välillä, jotta rahanpesua torjutaan madaltamatta vahvistettuja tietosuojanormeja; panee 
tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille Europolin käyttämän tietosuojajärjestelmän; 

9. suosittelee, että jäsenvaltiot kehittävät yhteistyössä komission ja Euroopan parlamentin 
kanssa ja Europolin, Eurojustin ja Euroopan unionin perusoikeusviraston tukemana 
mahdollisimman yhtenäiset ja johdonmukaiset unionin laajuiset laadulliset ja määrälliset 
indikaattorit, jotta voidaan mitata vähintäänkin Euroopan unionissa esiintyvän 
järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun laajuus, kustannukset ja 
sosiaalinen haitta;

10. painottaa tarvetta soveltaa vastavuoroista tunnustamista koskevia nykyisiä säännöksiä 
täysimääräisesti ja antaa unionin lainsäädäntöä, jossa taattaisiin tuomioiden ja menetetyksi 
tuomitsemista koskevien määräysten välitön täytäntöönpano jonkin muun jäsenvaltion 
alueella kuin sen, jossa rikos tai korruptio tapahtui; katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
oikeusapua ja todisteiden vastavuoroista hyväksyttävyyttä on kehitettävä; korostaa 
oikeusapupyyntömenettelyn merkitystä; 

11. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan yhteisiä ponnisteluja, jotta saadaan 
päätökseen neuvottelut rikosoikeuden alan eurooppalaista tutkintamääräystä koskevasta 
direktiiviluonnoksesta, jolla yksinkertaistetaan todisteiden keräämistä rajat ylittävissä 
tapauksissa ja joka on näin ollen merkittävä askel kohti vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta;

Järjestäytyneen rikollisuuden pysäyttäminen ja rikoksen avulla hankitun hyödyn ja 
omaisuuden haltuun ottaminen

12. kehottaa jäsenvaltioita kaikkein edistyneimmän kansallisen lainsäädännön perusteella 
harkitsemaan mallia, joka perustuu siviilioikeudelliseen varojen takavarikointiin 
tapauksissa, joissa arvioinnin perusteella ja tuomioistuimen luvalla katsotaan, että varat 
ovat peräisin rikollisesta toiminnasta tai niitä aiotaan käyttää rikolliseen toimintaan;
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13. katsoo, että oikeuden päätöksellä voitaisiin soveltaa ennaltaehkäiseviä 
takavarikointimalleja kansallisia perustuslaillisia takeita noudattaen ja omistusoikeutta ja 
puolustautumisoikeutta rajoittamatta; 

14. kannustaa jäsenvaltioita edistämään rikoksen avulla hankitun omaisuuden käyttämistä 
yhteiskunnallisiin tarkoituksiin sekä paikallisen rikollisuuden torjunnan rahoittamiseen, ja 
suosittelee, että perustetaan rahastoja, joista rahoitetaan toimia tällaisen omaisuuden 
suojelemiseksi, jotta se voitaisiin säilyttää kokonaisuudessaan; 

15. suosittelee, että talouden toimija suljetaan vähintään viiden vuoden ajaksi kaikkialla 
unionin alueella julkisten sopimusten ulkopuolelle, jos tämä on saanut lopullisen tuomion 
osallisuudesta rikollisjärjestön toimintaan, rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, 
osallistumisesta ihmiskaupan ja lapsityövoiman hyödyntämiseen, korruptioon tai muihin 
julkishallintoa vastaan tehtyihin vakaviin rikoksiin, jos rikokset aiheuttavat verotulojen 
menetyksiä tai sosiaalista haittaa, tai muihin erityisen vakaviin, rajat ylittäviin rikoksiin, 
joista määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa 
(ns. eurorikokset), ja toteaa, että tämän on koskettava myös tapauksia, jotka tulevat ilmi 
hankintamenettelyn jo alettua; 

16. katsoo, että tarjouspyyntömenettelyjen on perustuttava laillisuusperiaatteeseen ja että tässä 
yhteydessä olisi määriteltävä taloudellisesti edullisimman tarjouksen kriteeri avoimuuden 
varmistamiseksi (myös sähköisiä hankintoja koskevien järjestelmien avulla) ja petosten, 
korruption ja muiden vakavien säännönvastaisuuksien estämiseksi; 

17. pyytää jäsenvaltioita ehkäisemään rikollisten soluttautumista ja korruptiota julkisissa 
hankintamenettelyissä takaamalla sopimusten tekomenettelystä poissuljetuille yrityksille 
oikeussuojan saatavuuden erityisesti muutoksenhakumenettelyn yksinkertaistamisen ja 
kanteen vireillepanon kustannusten kohtuullistamisen avulla poistamalla esimerkiksi 
sellaiset maksut, joita ei voida tasapuolisuuden nimissä perustella;

18. katsoo, että järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi poliisi- ja oikeusviranomaisten 
toiminnassa pitäisi voida hyödyntää Europolin ja Eurojustin kanssa tehtävän yhteistyön 
lisäksi myös yhteistyöjärjestelyitä liikenne- ja logistiikka-alan ja kemianteollisuuden 
yritysten kanssa sekä internetpalvelujen tuottajien, pankkien ja rahoituspalvelujen kanssa 
sekä jäsenvaltioissa että kolmansissa maissa rajoittamatta kuitenkaan niiden 
luottamuksellisuusvelvollisuuksien soveltamista; 

19. kehottaa Euroopan komissiota, jäsenvaltioita ja yrityksiä parantamaan tuotteiden 
jäljitettävyyttä esimerkiksi lisäämällä alkuperämaasta kertovat merkinnät 
elintarviketuotteisiin, CIP-tarkastusleimat aseisiin tai verotunnisteiden digitaaliset koodit
savukkeisiin, alkoholijuomiin ja reseptilääkkeisiin, väärentämisen ehkäisemiseksi, 
rikollisuuden merkittävän tulonlähteen eliminoimiseksi ja kuluttajien terveyden 
suojelemiseksi; pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät halunneet sisällyttää 
jäljitettävyyttä unionin tullikoodeksin modernisointiin;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään merenkulkualan yhteistyötään 
ihmiskaupan torjumiseksi ja estääkseen huumausaineiden ja laittomien tai väärennettyjen 
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tuotteiden kauppaa; toteaa, että rajavalvonta, myös merirajojen valvonta, edellyttää 
muuttajien perusoikeuksiin liittyvää muuttoliikeulottuvuutta, johon kuuluu tarvittaessa 
turvapaikkaoikeus sekä ihmiskaupan tai pakkotyön uhreille, erityisesti lapsille, annettava 
suojelu ja apu; 

21. panee huolestuneena merkille poliisi- ja oikeusviranomaisten esiin nostamat 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin väliset merkittävät kytkökset; tuomitsee 
terroristiryhmien toiminnan rahoittamisen laittoman kaupan tuotoilla kansainvälisessä 
tasolla ja kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan toimenpiteitään tällaisen toiminnan 
torjumiseksi;

22. tukee rikollisuuden ja terrorismin torjunnan analysoinnin asiantuntijoiden yhteistä 
koulutusta pyrittäessä perustamaan ainakin kansallisella tasolla toimivia yhteisiä 
työryhmiä sekä turvautumista yhteisiin tutkintaryhmiin unionin tasolla;

23. panee huolestuneena merkille, että järjestäytynyt rikollisuus onnistuu jo tavoittamaan 
huomattavan määrän potentiaalisia uhreja internetin petollisen käytön avulla ja 
hyödyntämällä erityisesti sosiaalisia verkkoja, ei-toivottujen sähköpostiviestien 
lähettämistä, verkkourkintasivustoja ja verkkohuutokauppoja; 

Oikeudellisen ja poliisiyhteistyön tehostaminen unionissa ja kansainvälisesti

24. korostaa, että on tärkeää tehostaa yhteistyötä ja lisätä avoimuutta vaihtamalla tietoja 
jäsenvaltioiden oikeus- ja poliisiviranomaisten, Europolin, Eurojustin, OLAFin ja 
ENISAn (Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto) sekä vastaavien kolmansien maiden ja 
etenkin EU:n naapurivaltioiden vastaavien viranomaisten välillä todisteiden keräämistä 
koskevien järjestelmien parantamiseksi ja rikosten tutkinnassa tarvittavien tietojen 
tehokkaan käsittelyn ja vaihdon varmistamiseksi, mukaan lukien unionin taloudellisten 
etujen vastaiset rikokset, siten että kunnioitetaan täysimääräisesti toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteita sekä Euroopan unionin perusoikeuksia; 

25. kehottaa komissiota sisällyttämään kolmansien maiden kanssa tehtäviin assosiaatio- ja 
kauppasopimuksiin erityisiä yhteistyölausekkeita järjestäytyneen rikollisuuden 
harjoittaman ihmiskaupan ja rahanpesun torjumiseksi; panee merkille, että kansainvälinen 
yhteistyö on puutteellista etenkin EU:n ulkopuolisten alkuperä- ja kauttakulkumaiden 
kanssa; tunnustaa, että on tarpeen toteuttaa tiukkoja diplomaattisia toimia, joilla näitä 
maita kehotetaan tekemään yhteistyösopimuksia tai noudattamaan allekirjoittamiaan 
sopimuksia; 

26. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan tuomareiden, syyttäjien ja 
yhteyshenkilöiden roolia ja antamaan oikeudellista koulutusta, jotta he voivat torjua 
kaikkia järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun muotoja, 
tietoverkkorikollisuus mukaan lukien, erityisesti Euroopan poliisiakatemiaa (Cepol) ja 
Euroopan juridista koulutusverkostoa (EJTN) käyttämällä sekä hyödyntämällä 
täysipainoisesti tiettyjä rahoitusvälineitä, kuten poliisiyhteistyötä koskevaa sisäisen 
turvallisuuden rahastoa ja Herkules III -ohjelmaa; ehdottaa, että vieraiden kielten opetusta 
edistetään poliisi- ja oikeusviranomaisen koulutuksessa kansainvälisen yhteistyön 
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helpottamiseksi ja kehottaa edistämään eurooppalaisten parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
koulutusohjelmaa tuomareille, syyttäjille ja poliiseille;

27. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan asianmukaisia strategioita, jotta niiden salaiset palvelut 
suosisivat keskuudessaan tietojen liikkuvuutta ja tekisivät välttämättömiä analyyseja 
järjestäytyneen rikollisuuden suuntausten tunnistamiseksi ja ehkäisemiksi 
mahdollisuuksien mukaan;

28. katsoo, että järjestäytyneen rikollisuuden globalisoituminen edellyttää jäsenvaltioiden 
välistä sekä EU:n ja kansainvälisen tason kiinteämpää yhteistyötä; kannustaa lisäämään 
vuorovaikutusta Euroopan unionin, YK:n, OECD:n ja Euroopan neuvoston välillä 
järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun torjunnassa; tukee 
rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) ponnisteluja rahanpesun vastaisten toimien 
edistämiseksi; kehottaa komissiota tukemaan tehokkaasti jäsenvaltioiden ponnisteluja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja suosittaa, että Euroopan unioni liittyy 
GRECOon täysivaltaisena osallistujana; 

29. toteaa, että on viipymättä määriteltävä toimintasuunnitelma, jolla pyritään saamaan 
käyttöön toimintavälineet tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi ja laajempaa 
kansainvälistä yhteistyötä Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen avustuksella, jotta 
kansalaisille, erityisesti heikossa asemassa oleville henkilöille sekä yrityksille ja 
viranomaisille voidaan antaa takeet hyvästä turvallisuudesta rajoittamatta kuitenkaan 
tiedonvapautta ja tietosuojaa;

Kohti tehokkaampaa julkishallintoa, joka kykenee vastustamaan korruptiota 

30. katsoo, että sekava ja kansalaisille etäinen byrokratia ja mutkikkaat menettelyt voivat 
heikentää hallinnon tehokkuutta ja sen lisäksi vaarantaa päätösprosessien avoimuuden, 
rasittaa työntekijöitä ja luoda siten otollista maaperää lahjonnalle;

31. korostaa, että muun muassa veroviranomaisten olisi valvottava asianmukaisesti korkeiden 
virkojen haltijoita ja erittäin varakkaita henkilöitä, joilla on erioikeuksia ja vapauksia; 
suosittaa, että julkisten virkojen haltijoiden olisi tehtävä selvitykset varoistaan, tuloistaan, 
veloistaan ja sidonnaisuuksistaan;

32. kehottaa vahvistamaan avoimuutta ja purkamaan paperisotaa ministeriöissä ja muissa 
julkisissa elimissä tehokkaammilla järjestelmillä, joilla varmistetaan kansalaisten oikeus 
tutustua asiakirjoihin ensisijaisesti julkisten tarjouspyyntömenettelyjen erittäin 
arkaluontoisella alalla; kannustaa edistämään laillisuuden ja lahjomattomuuden kulttuuria 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla esimerkiksi luomalla tehokkaan järjestelmän 
ilmiantajien suojelemiseksi;

33. katsoo, että salaisia operaatioita varten saatavilla olevia varoja olisi käytettävä 
oikeusvaltioperiaatteen sallimissa rajoissa ja demokraattisen valvonnan alaisena ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti siten, että julkishallinnossa esiintyvä korruptio 
voidaan paljastaa tehokkaammin;
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34. pyytää erittelemään käytännesäännöissä selvät ja kohtuulliset säännöt ja täytäntöönpano-
ja seurantamenettelyt, jotta estetään tapaukset, joissa tietyntasoista johto- tai 
rahoitusvastuuta kantanut virkamies siirtyy valtion virasta yksityisen palvelukseen (ns. 
pyöröovi), ellei julkisesta virasta eroamisesta ole kulunut määrättyä aikaa, jos on olemassa 
riski eturistiriidasta aiemman julkisen tehtävän kanssa; toteaa myös, että aina kun riski 
eturistiriidasta on olemassa, samanlaisia rajoituksia olisi sovellettava yksityiseltä sektorilta 
julkiselle sektorille siirtyviin ihmisiin;

Kohti vastuullisempaa politiikkaa 

35. muistuttaa poliittisia puolueita niiden vastuusta, kun ne esittävät ehdokkaita tai laativat 
ehdokasluetteloita eri tasoilla sekä niiden velvollisuudesta huolehtia ehdokkaiden 
korkeatasoisuudesta esimerkiksi luomalla tiukka eettinen säännöstö, jota näiden on 
noudatettava ja jonka olisi katettava myös poliittisille puolueille annettavia lahjoituksia 
koskevat selkeät ja avoimet säännöt;

36. puolustaa periaatetta, jonka mukaan Euroopan parlamenttiin tai muiden EU:n toimielinten 
tai virastojen palvelukseen ei voida valita henkilöitä, jotka ovat saaneet lainvoimaisen 
tuomion osallistumisesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen, rahanpesusta tai korruptiosta 
tai muista yleistä etua kohtaan tehdyistä vakavista talousrikoksista; kehottaa soveltamaan 
samaa periaatetta kansallisissa parlamenteissa ja muissa tehtävissä, joihin valitaan 
vaaleilla, ottaen suhteellisuusperiaatteen asianmukaisesti huomioon;

37. suosittaa jäsenvaltioille, että ne ottavat käyttöön osana seuraamusjärjestelmää 
vaalikelpoisuuden epäämistä koskevat säännöt ja soveltavat niitä tehokkaasti 
korruptiorikoksista tuomittuihin; katsoo, että seuraamuksen keston pitäisi olla vähintään 5 
vuotta ja että edellä mainitulla ajanjaksolla henkilö ei voi hakeutua hallituksen 
palvelukseen millään tasolla;

38. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön poliittisten tehtävien sekä johto- ja 
hallintotehtävien menettämistä koskevat periaatteet järjestäytyneeseen rikollisuuteen, 
korruptioon tai rahanpesuun liittyvistä rikoksista annetun lainvoimaisen tuomion 
seurauksena;

39. kannattaa poliittisten puolueiden varainhoidon entistä suurempaa avoimuutta 
vahvistamalla muun muassa tulojen ja menojen raportointivelvoitteita; ehdottaa 
puolueiden saaman julkisen rahoituksen parempaa valvontaa ja rahojen väärinkäytön ja 
tuhlauksen estämistä ja yksityisen rahoituksen parempaa seurantaa ja valvontaa, jotta 
voidaan varmistaa poliittisten puolueiden ja niiden lahjoittajien vastuunalaisuus;

40. kehottaa jäsenvaltioita kieltämään äänten ostamisen ja määräämään seuraamuksia niiden 
ostamisesta ottaen huomioon, että ääntä vastaan annettu hyöty ei tarkoita pelkästään rahaa, 
vaan muitakin etuja, kuten aineettomia etuja ja etuja kolmansille osapuolille, jotka eivät 
ole suoraan tekemisissä laittoman sopimuksen kanssa; kehottaa kieltämään kyseisen 
laittoman käytännön, joka loukkaa demokratiaperiaatetta riippumatta siitä, onko koetusta 
uhkailusta näyttöä; 
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Kohti uskottavampaa rikoslainkäyttöä

41. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaat, luotettavat ja tasapuoliset 
rikosoikeusjärjestelmät, joilla voidaan myös taata oikeus puolustukseen EU:n 
perusoikeuskirjan mukaisesti; kehottaa myös luomaan unionin tason mekanismin, jolla 
valvotaan rikoslainkäyttöjärjestelmien tehokkuutta korruption torjunnassa, tehdään 
säännöllisesti arviointeja ja julkaistaan suosituksia;

42. katsoo, että korruption vastaisilla yhdenmukaistamistoimenpiteillä olisi puututtava 
jäsenvaltioiden vanhentumissäännösten eroihin, jotta voidaan ottaa huomioon sekä 
puolustuksen tarpeet että tehokkaiden syytetoimien ja tuomioiden tarve, ja että 
vanhentumissäännökset olisi järjestettävä oikeudenkäynnin vaiheiden tai oikeusasteiden 
mukaan siten, että rikos vanhenee vain siinä tapauksessa, että kyseessä olevaa vaihetta tai 
astetta ei saada päätökseen kohtuullisessa ja määrätyssä ajassa; katsoo lisäksi, että 
suhteellisuusperiaatteen ja oikeusvaltion periaatteen mukaisesti korruptiotapausten ei 
pitäisi vanheta niin kauan kun rikosmenettelyt ovat vireillä;

43. katsoo, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa on yhdistettävä rikoksen avulla 
hankitun omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskevat tehokkaat ja varoittavat 
menettelyt sekä pyrkimykset saattaa oikeuden eteen henkilöt, jotka välttelevät 
tutkimuksia, ja estää vangittuja rikollisjärjestöjen johtajia jatkamasta järjestönsä 
johtamista ja käskyjen antamista alaisille vankeudesta huolimatta rajoittamatta kuitenkaan 
vankien oikeuksia koskevien perusperiaatteiden noudattamista;

44. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön varoittavia ja tehokkaita rangaistuksia – sekä 
rikostuomioita että sakkoja, myös tuntuvia sakkoja – kaikentyyppisistä vakavista 
rikoksista, jotka aiheuttavat vahinkoa kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle; 
painottaa kuitenkin järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisen merkitystä; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään vankeuden vaihtoehtoja, kuten sakkoja ja yhdyskuntapalvelua, 
ottaen huomioon kaikki olosuhteet, myös rikoksen lievyys tai syytetyn vähäinen rooli;

Kohti terveempää yrittäjyyttä 

45. kehottaa yrityksiä harjoittamaan itsesääntelyä ja noudattamaan avoimuutta 
käytännesääntöjen ja valvontamenettelyjen, esimerkiksi sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen, 
käyttöönoton kautta tai perustamalla julkisen rekisterin eri toimielimissä toimivista 
lobbaajista korruption sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisten salaisten sopimusten ja 
eturistiriitojen välttämiseksi sekä vilpillisen kilpailun estämiseksi; 

46. kehottaa laatimaan luettelon viranomaisten tunnustamista yrityksistä ja luettelon 
yrityksistä, jotka on jätettävä ulkopuolelle; katsoo, että jälkimmäistä luetteloa 
sovellettaisiin, jos yritykset ovat osoittaneet huomattavia puutteita sopimusvelvoitteissaan 
tai jos kyse on eturistiriidasta joko jäsenvaltiossa tai unionin tasolla; 

47. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään kauppakamarien osallisuutta rahanpesun 
ennaltaehkäisyssä, rahanpesua koskevassa tiedottamisessa ja rahanpesuun liittyvien 
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yleisimpien riskien torjumiseksi yritysmaailmassa sekä panemaan tinkimättä täytäntöön 
komission toimintasuunnitelman veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi; 
kannustaa yritysverotuksen yhdenmukaistamiseen kyseisten ilmiöiden ja rahanpesun 
torjuntavälineenä, ja vaatii tässä yhteydessä yhdenmukaisen talouskurin toteuttamista 
kaikissa jäsenvaltioissa; 

Kohti avoimempaa pankki- ja elinkeinojärjestelmää 

48. pyytää lisäämään pankkijärjestelmän ja elinkeinoelämän – myös rahoitus- ja 
tilintarkastusalan ammattien harjoittajien – yhteistyötä ja avoimuutta kaikissa 
jäsenvaltioissa ja kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan määrittää tietotekniset välineet 
ja lainsäädännölliset sekä hallinnolliset toimenpiteet, joita voidaan käyttää rahoitusvirtojen 
jäljittämiseen ja rikosten tutkintaan, sekä laatia mahdollisten rikosten ilmoittamista 
koskevat säännöt;

49. kehottaa komissiota ja muita valvontaviranomaisia velvoittamaan pankit, 
vakuutuslaitokset ja luottolaitokset varmistamaan asianmukaisesti asiakkaidensa 
henkilöllisyyden ja riskiprofiilit, jotta varmistetaan, että yritykset tai oikeushenkilöt 
jäsenvaltioissa hankkivat riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot todellisista omistajistaan ja 
edunsaajistaan myös veroparatiiseista, ja että yritysrekistereitä pidetään säännöllisesti ajan 
tasalla ja että niiden laatua tarkkaillaan; katsoo, että tiedon avoimuus – myös 
maakohtaisen todellisia omistajia koskevan rekisterin julkaisemisen ja rajat ylittävän 
yhteistyön avulla – voi edesauttaa rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja veropetosten ja 
veronkierron torjumista;

50. suosittaa, että arvioidaan tarkasti uhat, jotka liittyvät uusiin pankki- ja rahoitustuotteisiin, 
jotka mahdollistavat toimimisen nimettömästi ja muualta käsin; kehottaa lisäksi laatimaan 
yhteisen määritelmän veroparatiiseille, sillä rikollisjärjestöt käyttävät niitä usein sellaisten 
yritysten tai pankkien avulla, joiden omistajia ja edunsaajia on vaikeaa osoittaa;

51. katsoo, että vankkumaton pankkisalaisuus voi peittää korruption, rahanpesun ja 
järjestäytyneen rikollisuuden laittomia tuloja; ehdottaa sen vuoksi siitä luopumista;

Jotta rikos ei kannattaisi

52. kehottaa kaikkia sekä julkisia että yksityisiä tahoja, joita asia koskee, ryhtymään 
määrätietoisesti torjumaan rahanpesua; kehottaa varmistamaan, että elinkeinonharjoittajat 
noudattavat täysimääräisesti rahanpesun torjuntaan liittyviä velvollisuuksiaan, edistämään 
epäilyttäviä tilitapahtumia koskevia ilmoitusmekanismeja ja laatimaan käytännesääntöjä 
alan ammattijärjestöjä ja -liittoja varten;

53. kehottaa kolmansia maita, erityisesti Euroopan neuvoston jäsenvaltioita tai Euroopan 
mantereella sijaitsevia maita, luomaan tehokkaita rahanpesua torjuvia järjestelmiä;
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54. korostaa rahanpesun selvittelykeskusten keskeistä roolia rahanpesun torjunnan 
tehokkuuden varmistamisessa; pyytää, että niiden toimivaltaa lisätään ja 
yhdenmukaistetaan vastavuoroisten yhteistyömekanismien parantamiseksi;

55. kehottaa tunnistamaan ja tarkastamaan uhkapelin harrastajat järjestelmällisesti, kieltämään 
anonyymit maksutavat sähköisesti välitettävien vetojen asettamisessa ja estämään 
mahdollisuuden pelata nimettömänä rahapelejä verkossa siten, että mahdollistetaan 
rahapelejä järjestävien palvelinten tunnistaminen ja luodaan tietojärjestelmiä, joiden 
avulla voidaan jäljittää kaikki verkossa tai muualla järjestettävien rahapelien yhteydessä 
tehdyt rahansiirrot;

56. kehottaa komissiota ehdottamaan asianmukaista lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan 
vedonlyöntiin ja etenkin urheilukilpailujen vedonlyöntiin liittyvää rahanpesua 
määrittämällä uusia rikoksia, kuten vedonlyöntiin liittyvät sopupelit, sekä määrittämällä 
riittävän ankarat seuraamukset ja tukemalla seurantamekanismeja, joissa ovat mukana 
urheiluliitot, -seurat ja toimijat verkossa tai muualla samoin kuin tarvittaessa kansalliset 
viranomaiset;

57. kehottaa urheilujärjestöjä luomaan kaikkia työntekijöitä koskevat menettelysäännöt, joissa 
selvästi kielletään ottelujen manipulointi vedonlyönti- tai muissa tarkoituksissa ja omia 
otteluja koskeva uhkapeli sekä velvoitetaan ilmoittamaan, jos huomataan sopupelien 
järjestämistä, ja otetaan käyttöön asianmukainen ilmiantajien suojaamista koskeva 
järjestelmä;

58. kehottaa lisäämään Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä 
yhteisen valvontamekanismin valvontavaltaa rahanpesun suhteen unionin tasolla, mikä 
edistäisi myös tehokkaasti korruptiota ja rahanpesua torjuvan pankkiunionin perustamista 
Euroopan unioniin;

59. kehottaa kannustamaan verotusta koskevien hyvän hallintotavan vähimmäissääntöjen 
laatimista erityisesti jäsenvaltioiden yhteisillä aloitteilla, jotka liittyvät niiden suhteisiin 
veroparatiiseina toimiviin alueisiin, ja toteaa, että tavoitteena olisi muun muassa helpottaa 
pääsyä niissä toimipaikkaansa pitävien mahdollisten peiteyritysten omistajuutta koskeviin 
tietoihin;

60. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ottamaan huomioon, että myös 
pelkästään paikalliselta vaikuttavat rikokset, kuten autovarkaudet, maatalouskone- ja 
teollisuusajoneuvovarkaudet, asuntomurrot, käsiaseella tehdyt ryöstöt, kuparivarkaudet ja 
muiden teollisuudessa käytettyjen metallien varkaudet ja kuorma-autojen kuormien 
varkaudet, voidaan todellisuudessa jäljittää kansainväliseen järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen ja niillä voidaan pyrkiä muiden vakavampien rikosten tekemiseen;

61. pitää valitettavana euron väärentämistä koskevien jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välillä 
vallitsevia eroja ja toivoo, että komission helmikuussa 2013 esittelemä direktiiviehdotus 
euron ja muiden valuuttojen suojelusta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin 
hyväksytään pikaisesti; kehottaa kaikkia julkisia ja yksityisiä asianosaisia Euroopan 
unionissa ja jäsenvaltioissa ponnistelemaan yhdessä ilmiön torjumiseksi tehokkaasti; 



PE513.067v02-00 24/27 PR\939404FI.doc

FI

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta uusien teknologioiden avulla

62. toteaa, että unionin satelliittipaikannus- ja -valvontajärjestelmät voisivat olla avuksi 
paikannettaessa aluksia, jotka kuljettavat, purkavat tai uudelleenlastaavat laittomia 
tavaroita; kehottaa tämän vuoksi oikeusviranomaisia vauhdittamaan uusien 
teknologioiden, kuten satelliittivalvontalaitteiden käyttöä tällä alalla, sillä niistä voi olla 
apua järjestäytyneen rikollisuuden toimien torjunnassa;

63. on erittäin tyytyväinen Europoliin perustettuun Euroopan verkkorikostorjuntakeskukseen 
(EC3) ja kannustaa kehittämään tätä keskusta erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumiseksi myös rajojen yli ja yhteistyössä kolmansien maiden kanssa;

64. ehdottaa toimia sähköisten maksuvälineiden käytön edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, 
että maksusuoritukset voidaan jäljittää ja ne voidaan liittää luonnollisille henkilöille ja/tai 
yrityksille kuuluvaan pankkitiliin, siinä määrin kuin tämä ei ole ristiriidassa yksityisyyden 
suojaa koskevien vaatimusten kanssa, alkaen Europolin tietokannasta TFTP-sopimuksen, 
OLAFin tai muiden asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten tutkimusten yhteydessä 
saaduista tiedoista;

65. suosittelee ennaltaehkäisy- ja tietoverkkoturvallisuuskulttuurin levittämistä sellaisen 
yhdennetyn ja monialaisen lähestymistavan avulla, jonka tavoitteena on yhteisön 
tietoisuuden lisääminen ja tutkimuksen ja teknisen koulutuksen, julkisen ja yksityisen 
sektorin välisen yhteistyön sekä tietojen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tapahtuvan 
vaihdon edistäminen; suhtautuu myönteisesti tietoverkkohyökkäysten sisällyttämiseen 
NATOn jäsenten puolustuksen ja turvallisuuden strategiseen konseptiin; pitää 
myönteisenä kansallisten koordinointielinten perustamista joissakin jäsenvaltioissa 
kybervaaran torjumiseksi ja kehottaa kaikkia muitakin jäsenvaltioita toimimaan samoin; 

Loppusuositukset

66. kehottaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 86 artiklan nojalla
perustamaan Euroopan syyttäjänviraston, joka pyrkisi erityisesti torjumaan ja tutkimaan 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia ja luonteeltaan rajatylittäviä vakavia 
rikoksia ja asettamaan syytteeseen ja tuomitsemaan niiden tekijät; suosittaa, että tulevan 
Euroopan syyttäjänviraston rakenne olisi joustava ja kevyt, ja sen tehtävänä olisi sovittaa 
yhteen ja kannustaa kansallisten viranomaisten toimia, jotta tutkinnat voitaisiin suorittaa 
mahdollisimman johdonmukaisesti yhtenäisten menettelyiden avulla; pitää tärkeänä, että 
komissio esittää kesäkuun 2013 loppuun mennessä lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
määritellään selvästi Euroopan syyttäjänviraston rakenteen, ne rikokset, joissa sillä on 
päätösvalta, puolustuksen oikeudet, sen vastuuvelvollisuuden Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen vuorovaikutuksen Europolin, Eurojustin, OLAFin ja Euroopan unionin 
perusoikeusviraston kanssa;

67. kehottaa komissiota esittämään vuoden 2013 loppuun mennessä lainsäädäntöehdotuksen 
tehokkaasta unionin ilmiantajien suojeluohjelmasta rajat ylittävän ja unionin taloudellisia 



PR\939404FI.doc 25/27 PE513.067v02-00

FI

etuja koskevan korruption osalta, sekä todistajien ja oikeusviranomaisten kanssa 
yhteistyössä toimivien henkilöiden suojelusta ja katsoo, että ehdotuksen olisi tarjottava 
ratkaisu näiden henkilöiden vaikeisiin elinolosuhteisiin kostotoimien uhasta perhesiteiden 
hajoamiseen ja kotiseudun jättämisen pakosta sosiaaliseen ja ammatilliseen 
syrjäytymiseen;

68. ehdottaa, että kunnioitetaan kaikkien järjestäytyneen rikollisuuden, erityisesti 
mafiatyyppisen rikollisuuden, syyttömien uhrien muistoa, ja muistetaan erityisesti 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa menehtyneitä henkilöitä perustamalla ”työn ja 
ahkeruuden eurooppalainen muistopäivä järjestäytyneen rikollisuuden syyttömien uhrien 
muistamiseksi”;

69. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Eurojustille, Europolille, CEPOLille, 
OLAFille, Euroopan neuvostolle, OECD:lle, Interpolille, UNODC:lle, Maailmanpankille 
ja FATF:lle.
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PERUSTELUT

Lopullinen mietintöluonnos esittelee 14. maaliskuuta 2012 tehdyllä Euroopan parlamentin 
päätöksellä perustetun järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän 
erityisvaliokunnan tähän asti toteuttamaa työtä.

Valiokuntamme on mietintöluonnoksen esittämiseen mennessä pitänyt 24 kokousta, joista 15 
on ollut asiantuntijoiden kuulemistilaisuuksia. Se on kuullut komission jäseniä Malmströmiä, 
Šemetaa, Redingiä ja Brnieria sekä noin 100:aa asiantuntijaa, joiden joukossa on ollut unionin 
toimielinten ja erityisvirastojen, Yhdistyneiden kansakuntien, Maailmanpankin, Euroopan 
neuvoston ja muiden kansainvälisten järjestöjen edustajia sekä akateemisen maailman, 
tuomioistuinten, poliisivoimien, kansallisten hallintojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. 
Erityisvaliokunta on vieraillut Belgradissa, Milanossa, Palermossa, Roomassa, Haagissa ja 
Washingtonissa, joissa se on kuullut yhteensä lähes 150:tä viranomaista ja asiantuntijaa, kuten 
kansallisten parlamenttien jäseniä, tuomareita, syyttäjäviranomaisia, johtavia 
paikallisviranomaisia, poliisiviranomaisia, erityistyöryhmien jäseniä, valtion elinten edustajia 
ja tulliviranomaisia, tutkijoita, toimittajia, oikeuden todistajia, hallituksista riippumattomien 
järjestöjen edustajia ja monia muita toimijoita, jotka ovat eri tavoin mukana kansainvälisen 
rikollisuuden torjunnassa. Valiokunta on pitänyt yhden parlamenttien välisen kokouksen sen 
toimialaan kuuluvia asioita käsittelevien kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. 

Esittelijä on saanut innoitusta kaikista edellä mainituista asiakirjoista sekä työtovereiden 
näiden kuukausien kuluessa esittämistä huomautuksista sellaisen tekstin laatimiseksi, jonka 
avulla unionissa ja jäsenvaltioissa voidaan luoda tehokkaampaa lainsäädäntöä järjestäytyneen 
rikollisuuden, korruption ja rahanpesun torjumiseksi. Kyseiset ilmiöt ovat jo saavuttaneet 
maailmanlaajuisen ulottuvuuden ja edellyttävät samansuuruisia vastatoimia. Euroopan 
unionin on vastattava kyseiseen haasteeseen ja sillä on oltava käytössään jäsenvaltioiden 
edistyneimpien lainsäädäntöjen mallin mukaiset torjuntavälineet.

Järjestäytyneen rikollisuuden tyypillisiin toimintatapoihin kuuluu väkivallan ja uhkailun 
lisäksi nykyään myös lahjonta. Rahanpesu puolestaan on usein järjestäytyneen rikollisuuden 
tyypillistä toimintaa täydentävä vastapari, joka liittyy tiiviisti myös korruptioon, veropetoksiin 
ja veronkiertoon. Tästä seuraa, että vaikka järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu 
ovat erillisiä ilmiöitä, usein niillä on keskenään objektiivisia vuorovaikutussuhteita.

Järjestäytynyt rikollisuus ei enää noudata historiallisia ja alueellisia rajoja: Euroopan 
unionissa toimii 3 600 kansainvälistä rikollisjärjestöä. Niistä 70 prosentilla on 
maantieteellisesti vaihteleva kokoonpano ja toimintasäde, sillä niiden jäsenet ovat peräisin 
useammasta maasta ja tekevät rikoksia kaikkien kansallisten rajojen ulottumattomissa 
hyödyntämällä talouden globalisaation ja uusien teknologioiden suomia mahdollisuuksia ja 
luomalla yhteyksiä muissa maissa toimiviin rikollisryhmiin.

Lisäksi yli 30 prosenttia kyseisistä ryhmistä harjoittaa monipuolista rikollista toimintaa eli 
niillä on erityinen kyky monipuolistaa toiminta-alueita hyötymällä rahallisesti kaikenlaisesta 
laittomasta kaupasta ja haitaten näin laillista taloutta, jonka osalta ne ovat saavuttaneet 
korkeita ja huolestuttavia soluttautumistasoja.
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Erityisesti on pyritty ehdottamaan yhdenmukaista ja johdonmukaista säädöskehystä, jonka 
avulla voidaan iskeä järjestäytyneen rikollisuuden sydämeen ja vahvistaa oikeudellista ja 
poliisiyhteistyötä unionissa ja kansainvälisesti. Lisäksi on pyritty edistämään joustavampaa ja 
kevyempää julkishallintoa, joka olisi vähemmän altis korruptiolle, vastuullisempaa 
politiikkaa, nopeampaa ja uskottavampaa rikoslainkäyttöä, terveempää yrittäjyyttä, 
avoimempaa pankki- ja elinkeinojärjestelmää sekä sellaisia rahanpesun vastaisia toimia, joilla 
estetään rikollisuuden säilyminen voitollisena toimintana, joka rankaisee laillista taloutta, 
yrittäjiä ja rehellisiä kansalaisia.

Lissabonin sopimuksen tarjoamat uudet teknologiat ja mahdollisuudet etenkin mitä tulee 
Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen, voivat toivon mukaan edistää tämän mietinnön 
tavoitteiden saavuttamista.


