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B9-0192/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan 
tutkimuksen uudelleenaloittamisesta EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten 
eturistiriitojen johdosta
(2019/2987(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 13 artiklan 2 kohdan 
sekä 17 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon aiemmat päätöksensä ja päätöslauselmansa vastuuvapauden 
myöntämisestä komissiolle vuosien 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018 osalta,

– ottaa huomioon Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) Tšekin tasavallassa 
toteutettua Stork Nest -hanketta koskevat hallinnolliset tutkimukset, joissa havaittiin 
vakavia sääntöjenvastaisuuksia,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan tiedonhankintamatkan Tšekin 
tasavaltaan 26. – 27. maaliskuuta 2014,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman eturistiriidoista ja 
EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))1,

– ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2006 annetun Tšekin lain nro 159/2006 eturistiriidoista, 
ja sen 4 artiklan c kohdan, joka tuli voimaan helmikuussa 2017,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 
18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 2018/10462 (uusi varainhoitoasetus), joka tuli voimaan 2. elokuuta 2018, 
ja erityisesti sen 61 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 17. joulukuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 144 ja 145 artiklan3,

– ottaa huomioon komissiolle esitetyt kysymykset ja valituksen mahdollisesta 
eturistiriidasta Tšekin tasavallassa4,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0530.
2 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
3 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.
4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html
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– ottaa huomioon komission oikeudellisen yksikön 19. marraskuuta 2018 antaman 
lausunnon uuden varainhoitoasetuksen 61 artiklan (Eturistiriidat) vaikutuksesta 
Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) suoritettaviin maksuihin: 
”Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on 
payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds”,

– ottaa huomioon pääsyyttäjän 4. joulukuuta 2019 pitämän lehdistötilaisuuden Tšekin 
tasavallan pääministeriä koskevan EU:n varojen väärinkäyttöä koskevan tutkinnan 
aloittamisesta uudelleen,

– ottaa huomioon täysistunnossa 18. joulukuuta 2019 käydyn keskustelun EU:n 
talousarvion suojaamiseen vaikuttavista eturistiriidoista ja korruptiosta jäsenvaltioissa,

– ottaa huomioon täysistunnossa 15. tammikuuta 2019 käydyn keskustelun 
rikosmenettelyn uudelleenkäynnistämisestä Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan 
EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan tiedonhankintamatkan Tšekin 
tasavaltaan 26. – 28. helmikuuta 2020,

– ottaa huomioon Tšekin tasavallan perustuslakituomioistuimen 18. helmikuuta 2020 
tekemän päätöksen P1. ÚS 4/17,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Tšekin pääsyyttäjä aloitti äskettäin uudelleen pienyrityksille 
tarkoitettujen EU:n tukien sääntöjenvastaista käyttöä koskeneen OLAFin raportin 
seurauksena käynnistetyn ja kaksi vuotta myöhemmin keskeytetyn Tšekin pääministerin 
Andrej Babišin rikostutkinnan; muistuttaa, että Agrofert perusti Stork Nest -hankkeen 
yhteydessä keinotekoisesti keskisuuren yrityksen, joka pysyi Agrofertin 
määräysvallassa, saadakseen pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuja varoja 
yhteensä noin 2 miljoonaa euroa;

B. ottaa huomioon, että Tšekin pääsyyttäjä piti rikostutkinnan lopettamista ”laittomana ja 
ennenaikaisena”, koska EU:n lainsäädäntöä ei ollut otettu huomioon, ja lisäsi, että 
tukien myöntämisprosessia ei ollut valvottu riittävästi;

C. ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohdassa (yhdessä 61 artiklan 
3 kohdan kanssa) säädetään seuraavista:

a) taloushallinnon toimijoiden negatiivinen velvoite estää EU:n talousarvioon 
liittyvät eturistiriitatilanteet;

b) taloushallinnon toimijoiden positiivinen velvoite toteuttaa asianmukaiset 
toimenpiteet estääkseen eturistiriitojen syntymisen vastuullaan olevissa tehtävissä 
ja puuttua tilanteisiin, joita voidaan objektiivisesti tarkasteltuna pitää 
eturistiriitoina;
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D. ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 63 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot 
ottavat käyttöön hallinnointi- ja valvontajärjestelmät, joiden avulla eturistiriidat voidaan 
välttää, kuten 36 artiklan 3 kohdassa edellytetään;

E. ottaa huomioon, että Tšekin eturistiriitoja koskevaa lakia nro 159/2006 muutettiin 
helmikuussa 2017 laajentamalla kiellettyjen toimintojen luetteloa, mukaan lukien 
säännökset, joilla estetään tiettyjä yrityksiä osallistumasta julkisiin hankintoihin myös 
alihankkijoina tai saamasta avustuksia; ottaa huomioon, että säädöksellä pyritään 
estämään kaikenlaiset eturistiriidat;

F. ottaa huomioon, että julkisia hankintoja koskevat säännöt velvoittavat (direktiivin 
2014/24/EU5 24 artikla) jäsenvaltioita välttämään eturistiriitoja, mukaan lukien 
välittömät tai välilliset henkilökohtaiset intressit, ja että sellaisia tilanteita varten, joita 
voidaan pitää eturistiriitoina, on olemassa sääntöjä sekä yhteistyöhön perustuvaa 
hallinnointia koskevia erityisvelvoitteita (esimerkiksi asetus (EU) N:o 1303/2013);

G. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön6 mukaan ”eturistiriita on 
itsessään ja objektiivisesti tarkasteltuna vakava toimintahäiriö, eikä sen oikeudellisessa 
luonnehdinnassa ole tarpeen ottaa huomioon kyseessä olevien henkilöiden aikomuksia 
tai vilpitöntä tai vilpillistä mieltä”;

H. ottaa myös huomioon, että komissio on velvollinen keskeyttämään EU:n varojen 
maksun tapauksissa, joissa hallinnointi- ja valvontajärjestelmien toiminnassa on vakavia 
puutteita ja joissa ilmenee havaitsematta, raportoimatta ja korjaamatta jääneitä vakavia 
eturistiriitoihin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia;

I. ottaa huomioon, että Agrofert on Tšekin pääministerin perustama monialayhtymä, johon 
kuuluu yli 230 yritystä ja yli 34 000 työntekijää (2017); ottaa huomioon, että Babiš on 
paljastunut Agrofertin tosiasialliseksi omistajaksi, ja toteaa, että kyseinen yhtiö 
hallinnoi Agrofert-konsernia – johon kuuluu muun muassa useita tärkeitä tšekkiläisiä 
tiedotusvälineitä – sijoitusyhtiöiden AB I and AB II kautta, joiden perustaja ja samalla 
ainut edunsaaja hän on; ottaa huomioon, että kun Babiš päättää purkaa nämä 
sijoitusyhtiöt, hän saa takaisin kaiken niiden hallussa olevan omaisuuden;

J. ottaa huomioon, että tammi- ja helmikuussa 2019 useat komission yksiköt (alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto/työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (asiaan liittyvä pääosasto) suorittivat 
koordinoidun ja kattavan tarkastuksen EU:n ja kansallisen lainsäädännön 
soveltamisesta; ottaa huomioon, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston meneillään olevassa tarkastuksessa tutkitaan Tšekin maatalousministeriä 
koskevia väitettyjä eturistiriitoja;

K. ottaa huomioon, että komissio lähetti marraskuussa 2019 Tšekin viranomaisille alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26. helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).
6 Ismeri Europa v. tilintarkastustuomioistuin, 15. kesäkuuta 1999 annettu tuomio, asia T-277/97, 
ECLI:EU:T:1999:124.
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lopullisen tarkastuskertomuksen, jossa käsiteltiin eturistiriitoja Tšekin tasavallassa 
koskevia väitteitä varainhoitoasetuksen 61 artiklan perusteella ja joka vuodettiin Tšekin 
tiedotusvälineille;

L. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta järjesti suljetuin ovin kokouksen 
budjetista ja hallinnosta vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa 
16. joulukuuta 2019;

M. ottaa huomioon, että komission jäsen Hahn ilmoitti talousarvion valvontavaliokunnalle, 
että komissio julkistaa tarkastuksensa päätelmät vasta sitten, kun kaikki todisteet on 
otettu asianmukaisesti huomioon ja analysoitu perusteellisesti; ottaa huomioon, että 
Tšekin viranomaiset toimittivat vastauksensa aluepolitiikan pääosaston lopulliseen 
tarkastuskertomukseen 29. toukokuuta 2020;

N. ottaa huomioon, että komission tarkastus on edelleen käynnissä ja että 
varotoimenpiteenä ja kunnes tilanne on selvitetty, EU:n talousarviosta ei suoriteta 
maksuja ERI-rahastoista Babišin suoraan tai välillisesti omistamille yrityksille, jotka 
voisivat mahdollisesti olla osallisina väitetyssä eturistiriidassa;

O. ottaa huomioon, että komissio ei korvaa Tšekin viranomaisille maksuja, jotka on 
suoritettu maaseuturahastosta Agrofert-konsernin hankkeille, joita väitetty eturistiriita 
saattaa koskea;

P. ottaa huomioon, että Tšekin parlamentti ei valvo mahdollisia julkisia tarjouskilpailuja, 
Tšekin kansallisen tason tukia tai valtion tukemia julkisia investointeja, joista Agrofert-
konserni voisi edelleen hyötyä;

Q. ottaa huomioon, että Agrofert-konserni omistaa kaksi Tšekin suurimmista päivälehdistä, 
Mladá fronta Dnesin ja Lidové Novinyn, ja sillä on määräysvalta Očko- 
televisiokanavassa sekä Impuls- ja RockZone- radiokanavissa; ottaa huomioon, että 
Euroopan journalistiliiton raportin mukaan Babiš omistaa tosiasiallisesti 30 prosenttia 
yksityisistä tiedotusvälineistä Tšekin tasavallassa7;

R. ottaa huomioon, että Agrofert-konsernin tulot ovat kasvaneet merkittävästi Babišin 
toimiessa julkisessa virassa ja että samaan aikaan Agrofert-konserni on saanut EU:n 
maataloustukia yhteensä 970 414 000 Tšekin korunaa vuonna 2016, 1 048 685 000 
Tšekin korunaa vuonna 2017 ja 973 284 000 Tšekin korunaa vuonna 2018 pelkästään 
Tšekissä; ottaa huomioon, että Agrofert-konserni on väitetysti saanut EU:n 
koheesiorahaston tukea 427 385 000 Tšekin korunaa vuosina 2014–2020 Tšekin 
tasavallassa; ottaa huomioon, että Agrofert-konserni on mitä todennäköisimmin saanut 
muita tukia toisissa jäsenvaltioissa, kuten Slovakiassa ja Saksassa;

S. ottaa huomioon, että Tšekin tasavallan perustuslakituomioistuimen helmikuussa 2020 
tekemällä päätöksellä P1. ÚS 4/17 hylättiin Tšekin tasavallan presidentin ja Tšekin 
tasavallan parlamentin jäsenten nostama kanne, joka koski Tšekin lain, jossa 
määritellään virkamiesten eturistiriidat, kumoamista; ottaa huomioon, että 
perustuslakituomioistuin täsmensi samassa päätöksessä, että vaaleja ei saa käyttää 

7 https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
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keinona määräysvallan ottamiseen valtiossa sen valmiuksien ja resurssien käyttämiseksi 
tai jopa väärinkäyttämiseksi;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että Tšekin pääministeriä koskeva rikostutkinta hänen 
osallistumisestaan Stork Nest -hankkeeseen aloitettiin uudelleen; luottaa siihen, että 
kansallinen oikeusjärjestelmä jatkaa tätä prosessia riippumattomasti ja vapaana 
mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta;

2. tuomitsee kaikenlaiset mahdolliset eturistiriitatilanteet, jotka voivat vaarantaa EU:n 
talousarvion toteuttamisen ja heikentää EU:n kansalaisten luottamusta siihen, että EU:n 
veronmaksajien rahoja hallinnoidaan asianmukaisesti;

3. pyytää komissiota perussopimusten valvojana torjumaan kaikenlaisia eturistiriitoja ja 
arvioimaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
eturistiriitojen estämiseksi;

4. kehottaa komissiota perustamaan valvontamekanismin, jolla puututaan eturistiriitoihin 
jäsenvaltioissa, ja ottamaan yhdeksi ensisijaiseksi tavoitteekseen eturistiriitojen 
aktiivisen välttämisen, mukaan lukien EU:n tukien lopullisten edunsaajien yksilöimisen;

5. kehottaa komissiota varmistamaan nollatoleranssin eturistiriitoja kohtaan, varmistamaan 
mahdollisesti sääntöjenvastaisesti maksettujen tukien nopean takaisinperinnän 
oikeusvaltioperiaatetta ja menettelyvaatimuksia noudattaen ja puuttumaan asioihin 
päättäväisesti erityisesti silloin, kun kansalliset viranomaiset eivät toimi eturistiriitojen 
ehkäisemiseksi korkeimpien edustajiensa keskuudessa;

6. korostaa, että eturistiriitojen ehkäisemistä koskevan kansallisen lainsäädännön on oltava 
yhteensopiva uuden varainhoitoasetuksen kirjaimen ja hengen kanssa; kehottaa 
komissiota ehdottamaan yhteisiä suuntaviivoja, joilla autetaan jäsenvaltioita estämään 
korkean profiilin poliitikkojen eturistiriidat;

7. kehottaa neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa hyväksymään kaikkia eturistiriitatilanteisiin 
liittyviä kysymyksiä koskevat yhteiset eettiset periaatteet ja pyrkimään 
yhteisymmärrykseen kaikissa jäsenvaltioissa;

8. kehottaa komissiota, jos sääntöjä ei noudateta, ryhtymään asianmukaisiin toimiin EU:n 
talousarvion suojaamiseksi, mukaan lukien korjaavat toimet kaikkien laittomasti tai 
sääntöjenvastaisesti maksettujen varojen perimiseksi takaisin, jos tästä on säädetty;

9. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan talousarvion avoimuuden 
lisäämiseksi varmistamalla, että julkisia hankintamenettelyjä ja julkisin varoin 
rahoitettujen sopimusten myöntämistä koskevat asiaankuuluvat tiedot ovat vapaasti ja 
helposti yleisön ulottuvilla;

10. on huolissaan eri puolilta EU:ta tulevista raporteista, joiden mukaan poliitikot, joilla on 
omia etuja ja jotka ovat lähellä hallitusta tai hallituksessa, käyttävät yhä enemmän 
poliittista vaikutusvaltaa lainsäädäntöön ja julkisten varojen käyttöön, ja tavoitteena on 
mahdollisesti palvella pikemminkin yksittäisten henkilöiden omia etuja kuin suuren 
yleisön etua;
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11. pitää valitettavana, että Tšekin pääministeri osallistui ja osallistuu edelleen aktiivisesti 
EU:n talousarvion toteuttamiseen Tšekin tasavallassa pääministerinä (ja entisenä 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen neuvoston puheenjohtajana) ja käyttää 
edelleen määräysvaltaa Agrofert-konsernissa kahden sijoitusyhtiön perustajana ja 
ainoana edunsaajana varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohdan vastaisesti, ja asettaa 
näin kyseenalaiseksi tehtäviensä puolueettoman ja objektiivisen hoitamisen; on erittäin 
huolissaan viimeaikaisista tiedotusvälineiden raporteista8, joiden mukaan pääministeri 
käyttää edelleen määräysvaltaa Agrofertissa tehtävissä liiketoimintapäätöksissä;

12. panee merkille, että tiedotusvälineissä viime aikoina esitettyjen tietojen mukaan näyttää 
siltä, että Babiš ja hänen vaimonsa kuuluvat edelleen niiden kuuden aktiivisen henkilön 
joukkoon, joilla on huomattava vaikutusvalta tai määräysvalta Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa toimivaan Agrofertin tytäryhtiöön (GreenChem Solutions Ltd) 
liittyvän trustin omaisuudenhoitajiin;

13. painottaa, että jäsenvaltion hallinnon korkeimmalla tasolla todettua eturistiriitaa, jos sen 
olemassaolo vahvistetaan, ei voida hyväksyä, ja korostaa, että asianomaisen henkilön tai 
asianomaisten henkilöiden on ratkaistava se joko

a) toteuttamalla toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kyseisellä henkilöllä ei enää 
ole mitään varainhoitoasetuksen 61 artiklan soveltamisalaan kuuluvia taloudellisia 
tai muita etuja suhteessa johonkin liiketoimintayksikköön;

b) toimimalla siten, että henkilön määräysvallassa olevat liiketoimintayksiköt 
lakkaavat saamasta EU-rahoitusta, julkista tukea tai kansallisen hallituksen 
jakamaa rahoitusta; tai

c) pidättäytymällä osallistumasta etujaan koskevaan päätöksentekoon; korostaa 
kuitenkin, että kun otetaan huomioon pääministerin ja hänen hallituksensa 
jäsenten tehtävät ja valtuudet, on syytä epäillä, voidaanko käytännössä tällaisella 
toimenpiteellä puuttua eturistiriitaan riittävästi, jos kyseiset henkilöt jatkavat 
julkisten tehtäviensä hoitamista, ja katsookin, että eroaminen julkisesta tehtävästä 
on asianmukaisempi keino ratkaista eturistiriita;

14. kehottaa komissiota valvomaan perusteellisesti maksujen myöntämisprosessia Tšekin 
tasavallassa, erityisesti kun on kyse EU-varojen maksamisesta pääministerin tai jonkin 
muun talousarvion toteuttamiseen osallistuvan hallituksen jäsenen suoraan tai 
välillisesti omistamille yrityksille;

15. kehottaa komissiota arvioimaan ilman aiheetonta viivytystä, onko valtiontukisääntöjä 
noudatettu tapauksissa, joissa Agrofert-konserniin kuuluvat yritykset saavat entiseen 
tapaan tukea kansallisesta talousarviosta; panee merkille näihin tapauksiin mahdollisesti 
liittyvän taloudellisen vahingon riskin ja kehottaa kansallisia viranomaisia arvioimaan 

8 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-
90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-
napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-
vladou-placene-experty-90815 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945;
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945;
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494;
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494;
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
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näitä tilanteita; katsoo, että Tšekin ja EU:n veronmaksajien olisi saatava riittävästi tietoa 
tällaisesta tilanteesta;

16. on hyvin huolissaan tiedoista9, jotka koskevat Agrofert-konsernin yritysten 
mahdollisuuksia siirtää keinotekoisesti omaisuuseriä tytäryhtiöiden välillä, ja toteaa, 
että tällaisten siirtojen tarkoituksena on täyttää pienille ja keskisuurille yrityksille 
myönnettävien tukien kelpoisuuskriteerit tai toisaalta yhdistää yritysten toimintoja, jotta 
ne voivat antaa vaikutelman suuresta yrityksestä, jolloin ne voivat voittaa julkisia 
tarjouskilpailuja;

17. pitää valitettavana tietoja, joiden mukaan tarkastajat havaitsivat alue- ja 
koheesiorahastojen alalla vakavia puutteita hallinto- ja valvontajärjestelmien 
toiminnassa ja ehdottivat siksi lähes 20 prosentin rahoitusoikaisua; kehottaa komissiota 
arvioimaan kriittisesti, onko näissä tapauksissa kyse EU:n varojen järjestelmällisestä 
väärinkäytöstä;

18. on huolissaan kansallisissa maksajavirastoissa ja valvontaelimissä todetuista puutteista 
johtuvista taloudellisista tappioista; kehottaa tässä yhteydessä neuvostoa hyväksymään 
kiireesti ehdotuksen asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa havaitaan yleisiä puutteita;

19. on erittäin huolissaan Tšekin tasavallassa sovellettavasta oikeudellisesta kehyksestä, 
jossa ylimmällä tilintarkastuselimellä ei ole oikeutta tarkastaa julkisten menojen 
säännönmukaisuutta ja tuloksellisuutta alueellisella ja paikallisella tasolla, mikä estää 
elintä saamasta minkäänlaista tietoa monimutkaisten yritysrakenteiden tosiasiallisista 
omistajista ja edunsaajista; pitää valitettavina tietoja10, joiden mukaan ylin 
tilintarkastuselin ei kohdista lopullisiin edunsaajiin järjestelmällisesti paikan päällä 
suoritettavia tarkastuksia; pitää huolestuttavina Tšekin pääministerin esittämiä 
halventavia huomautuksia Tšekin ylimmän tilintarkastuselimen työstä;

20. korostaa, että maatalouden interventiorahaston (SZIF) hallintoneuvoston poliittisesti 
epätasapainoiseen kokoonpanoon liittyy poliittisen vaikutusvallan väärinkäytön riski, 
mikä heikentää rahaston mahdollisuuksia suorittaa riippumattomia tarkastuksia;

21. on huolissaan tiedoista11, joiden mukaan virkamiehiä ohjeistettiin ja heitä painostettiin 
olemaan tutkimatta Agrofert-konserniin liittyviä väitteitä mahdollisista eturistiriidoista 
ja heidän epäillään saaneen käskyn arvioida Agrofertin saamia kaupallisia tarjouksia; 
pitää erittäin huolestuttavina tietoja, joiden mukaan virkamiehiä uhattiin kielteisillä 
seurauksilla, kuten väitettyihin uudelleenjärjestelyihin perustuvilla irtisanomisilla, jos 
he kieltäytyivät noudattamasta kyseisiä määräyksiä; korostaa, että nämä toimenpiteet 
asettavat kyseenalaiseksi valtionhallinnon puolueettomuuden ja julkisten tehtävien 
riippumattoman hoitamisen;

9 Tiedonhankintamatkalla 26.–28. helmikuuta 2020 Tšekin yksityisten maatalousyrittäjien yhdistykseltä saadut 
tiedot.
10 Tiedonhankintamatkalla 26.–28. helmikuuta 2020 Tšekin tasavallan ylimmältä tilintarkastuselimeltä saadut 
tiedot.
11 Tšekin tasavaltaan 26.–28. helmikuuta 2020 tehtyyn tiedonhankintamatkaan osallistuneiden jäsenten tietoon 
saatetut virkamiesten ja kansalaisjärjestöjen edustajien lausunnot.
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22. pitää valitettavana merkkejä, jotka viittaavat eturistiriitojen havaitsemiseen liittyviin 
järjestelmäpuutteisiin; pitää valitettavana ristiintarkastusten puuttumista ja sitä, että 
erilaiset vastuualueet ylläpitävät vaikeaselkoisia rakenteita, jotka haittaavat 
eturistiriitojen tehokasta ehkäisemistä ja havaitsemista Tšekin tasavallassa; palauttaa 
mieliin, että positivistinen lähestymistapa, jossa virkamiehiä vaaditaan antamaan oma 
ilmoitus eturistiriidattomuudesta, ei ole riittävä, jotta eturistiriitatilanteita voidaan 
ehkäistä tehokkaasti; kehottaa Tšekin viranomaisia puuttumaan viipymättä näihin 
systeemisiin puutteisiin erityisesti vaatimalla sellaisten varmennettavissa olevien 
eturistiriitoja koskevien ilmoitusten antamista, joissa virkamiehet luetteloivat 
taloudelliset sidonnaisuutensa;

23. pitää valitettavana, että EU:n varoja, joihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät 
rahoitusoikaisut vaikuttavat, voidaan käyttää uudelleen ilman lisäseuraamuksia tai -
rajoituksia; katsoo, että tällainen järjestelmä vaarantaa EU:n taloudelliset edut; kehottaa 
komissiota seuraamaan tiiviisti EU:n varojen uudelleenkäyttöä ja harkitsemaan sellaisen 
järjestelmän kehittämistä, jossa oikaisuihin liittyy myös jatkokäyttöä koskevia 
rajoituksia;

24. panee merkille 28. marraskuuta 2019 tehdyn komission päätöksen keskeyttää niiden 
asiaan liittyvien määrien maksaminen, jotka Tšekin viranomaiset olivat sisällyttäneet 
Tšekin maaseudun kehittämisohjelman välivaiheen menoilmoituksiin vuoden 2018 
viimeisen ja vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osalta;

25. toteaa, että komissio on vahvistanut suorittaneensa vuotta 2018 koskevia yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) mukaisia maksuja Agrofert-konserniin kuuluville yrityksille 
sekä useissa muissa jäsenvaltioissa Tšekin tasavallan ulkopuolella toimiville yrityksille, 
joilla on sama tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja; vaatii, että komissio antaa 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kattavan ja luotettavan katsauksen kaikkiin 
varainhoitovuosina 2018 ja 2019 Agrofert-konsernille ja yrityksille, joilla on sama 
tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja kaikissa jäsenvaltioissa, suoritettuihin maksuihin;

26. kehottaa Tšekin viranomaisia varmistamaan EU-varojen oikeudenmukaisen ja 
tasapainoisen jakaantumisen, jotta EU:n veronmaksajien rahat hyödyttävät valtaosaa 
väestöstä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti;

27. on huolestunut finanssijärjestelmän käyttöä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen 
koskevien direktiivien (EU) 2015/84912 ja (EU) 2018/84313 (neljäs ja viides 
rahanpesunvastainen direktiivi) puutteellisesta täytäntöönpanosta; korostaa velvoitetta 
saattaa molemmat direktiivit täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja varmistaa, että niiden kaikki säännökset, myös tosiasiallista omistajaa 
ja edunsaajaa koskevat säännökset, pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20. toukokuuta 2015, 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843, annettu 30. toukokuuta 2018, 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 
2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, s. 43).
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28. kehottaa Tšekin finanssianalyysiyksikköä soveltamaan ennakoivampaa lähestymistapaa 
verorikosten, -petosten ja korruption torjuntaan sekä varmistamaan, että rahanpesun 
torjuntaa koskevien sääntöjen mukaisesti asiasta vastaavat elimet tarkistavat tehokkaasti 
tosiasialliset omistajat ja edunsaajat;

29. pitää valitettavana, että yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitujen EU:n varojen 
hyväksymisessä, jakamisessa ja tarkastamisessa kyse on monimutkaisista ja 
vaikeaselkoisista prosesseista, joissa ainoastaan jäsenvaltioilla on kaikki tiedot 
käytettävissään, mikä tarkoittaa, että komissio ei pysty antamaan parlamentille oikea-
aikaista ja kattavaa yleiskuvaa, kun siltä pyydetään tietoja tietyille edunsaajille useissa 
jäsenvaltioissa suoritetuista maksuista; korostaa, että tämä heikentää vakavasti 
talousarvion valvontavaliokunnan ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimien 
tehokkuutta ja niiden kykyä hoitaa tehtäviään valvontaeliminä;

30. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön yhdenmukaiset ja standardoidut välineet, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat raportoida tiedot EU-varojen lopullisista edunsaajista, ja 
noudattamaan tässä yhteydessä täysimääräisesti yhteistyössä tapahtuvan hallinnoinnin 
periaatetta; korostaa, että lopullisia edunsaajia koskevissa tiedoissa olisi täsmennettävä 
yritysten tosiasialliset omistajat ja edunsaajat (luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt); 
kehottaa komissiota ehdottamaan asetusta, jolla perustetaan tietotekniikkajärjestelmä, 
joka mahdollistaa jäsenvaltioiden viranomaisten yhdenmukaisen ja standardoidun 
reaaliaikaisen raportoinnin ja jolla varmistetaan yhteentoimivuus jäsenvaltioiden 
järjestelmien kanssa, jotta voidaan taata laajempi avoimuus ja tehokkaampi yhteistyö 
komission ja jäsenvaltioiden välillä, parantaa entisestään maksuja koskevaa 
vastuuvelvollisuutta ja erityisesti edistää järjestelmävirheiden ja väärinkäytösten 
havaitsemista varhaisessa vaiheessa;

31. pitää valitettavana, että yhdessäkään maatalous- tai koheesiorahastojen käyttöä 
koskevassa asetuksessa kansallisia viranomaisia ei velvoiteta julkistamaan rahastoista 
etua saavaa henkilöä tai etua saavan oikeushenkilön tai trustin tosiasiallista omistajaa ja 
edunsaajaa; kehottaa lainsäätäjiä kiinnittämään erityistä huomiota tähän kysymykseen ja 
tarkastelemaan sitä kattavasti, kun päätetään EU:n tukien avoimuutta koskevista 
tulevista säännöistä;

32. vaatii, että tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeva rekisteri saa sisältää ainoastaan 
täysin varmennettuja tietoja määräysvaltaa käyttävästä henkilöstä tai käyttävistä 
henkilöistä ja sen on oltava täysin julkinen;

33. vastustaa jyrkästi EU:n maatalous- ja koheesiorahastoja hyväksikäyttävien oligarkkisten 
rakenteiden luomista ja perustamista, koska silloin edunsaajien pieni vähemmistö saa 
valtaosan EU-varoista; kehottaa komissiota kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
vaikuttavia oikeudellisia välineitä, joilla varmistetaan oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen ja estetään tällaisten rakenteiden ylläpitäminen;

34. palauttaa mieliin huolensa siitä, että eturistiriitatapaukset heikentävät mahdollisuuksia 
saavuttaa koheesiopolitiikan ja YMP:n tavoitteet, joilla on merkittäviä taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ulottuvuuksia, ja että ne antavat kielteisen kuvan 
näistä politiikoista;
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35. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen YMP:n sääntöjen muuttamiseksi siten, että 
EU:n varoja kohdennetaan oikeudenmukaisemmin, jotta varmistetaan, että YMP:n varat 
jaetaan oikeudenmukaisesti maata viljeleville aktiiviviljelijöille ja että ne eivät johda 
maakauppoihin, jotka hyödyttävät harvoja politiikan sisäpiiriläisiä tai joilla 
kannustetaan vahingollisiin käytäntöihin huutokaupoissa, joissa yksityistetään valtion 
omistamaa maata; antaa tunnustusta komission ehdotukselle uudesta 
täytäntöönpanomallista, johon sisältyy muun muassa ylärajan asettaminen yhdessä 
vähennysmekanismin kanssa; katsoo kuitenkin, että ylärajan asettaminen siten, että 
työvoimakustannukset on vähennetty ennen sen vahvistamista, ei riitä takaamaan, että 
suorat tuet jaetaan oikeudenmukaisemmin; kannattaa ajatusta pakollisesta 
uudelleenjakomekanismista;

36. panee merkille, että useissa tapauksissa maanomistusoikeuksia ei määritelty selvästi ja 
että maata pidettiin edelleen valtion maaviraston valvonnassa olevana maana, ja toteaa, 
että maavirasto vuokrasi sen yleensä suurille maatilayrityksille; antaa tunnustusta 
Tšekin viranomaisten pyrkimyksille määrittää oikeat omistajat vuoteen 2023 mennessä; 
vaatii, että sellaisten maiden huutokaupat, joiden oikeita omistajia ei kyetä nimeämään, 
on toteutettava oikeudenmukaisella tavalla ja siten, että niin pienillä ja keskisuurilla 
viljelijöillä kuin nuorilla viljelijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet saada maa 
omistukseensa;

37. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen yhden tai useamman yrityksen 
tosiasiallisena omistajana tai edunsaajana toimivaa luonnollista henkilöä kohti 
maksettavan suoran tuen enimmäismäärästä ja soveltamaan samalla 
nollatoleranssipolitiikkaa eturistiriitatilanteessa oleviin henkilöihin; painottaa, että EU:n 
tukia ei pitäisi olla mahdollista saada satojen miljoonien eurojen edestä saman 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

38. vaatii, että EU-varojen väärinkäyttöön syyllistyneiden henkilöiden on vastattava 
seurauksista ja että rahoitusoikaisujen tapauksessa taakkaa ei saa siirtää kansallisten 
veronmaksajien kannettavaksi; kehottaa Tšekin kansallisia viranomaisia perimään 
aiheettomasti maksetut tuet takaisin tahoilta, jotka ovat saaneet niitä laittomasti; katsoo, 
että seuraavalla ohjelmakaudella olisi EU:n varojen käytön ehdoksi asetettava se, että 
kansalliseen lainsäädäntöön sisällytetään säännöksiä, joilla asianomainen edunsaaja 
velvoitetaan palauttamaan virheellisesti maksetut varat;

39. tuomitsee jyrkästi sen, että pääministeri käytti julkisessa lehdistötilaisuudessaan 
halventavaa kieltä ja kohdisti vihapuhetta 26.–28. helmikuuta 2020 tehdyn 
tiedonhankintamatkan osallistujia kohtaan; pitää mahdottomana hyväksyä sitä, että 
talousarvion valvontavaliokunnan tiedonhankintamatkalle Tšekkiin osallistuneita 
Euroopan parlamentin jäseniä vastaan esitettiin tappouhkauksia ja tehtiin muita 
sanallisia hyökkäyksiä heidän hoitaessaan tehtäviään Euroopan parlamentin jäseninä;

40. kehottaa talousarvion valvontavaliokuntaa tiedottamaan parlamentille kaikista 
tiedonhankintamatkansa aikana tekemistään merkityksellisistä havainnoista ja 
kertomaan niistä myös komissiolle ja asiasta vastaaville viranomaisille;

41. kehottaa komissiota tekemään kaikkensa saattaakseen käynnissä olevat 
tarkastusmenettelyt päätökseen ilman aiheetonta viivytystä sekä julkistamaan 
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havaintonsa heti, kun kaikki todisteet on arvioitu asianmukaisesti; kehottaa neuvostoa ja 
Eurooppa-neuvostoa tarkastelemaan näiden tarkastusten tuloksia ja kiinnittämään 
asianmukaista huomiota varainhoitoasetuksen 61 artiklaan seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä koskevien neuvottelujen yhteydessä;

42. kehottaa komissiota ryhtymään jatkotoimiin muissa jäsenvaltioissa esitettyjen 
ratkaisemattomia eturistiriitoja koskevien väitteiden johdosta;

43. pitää edelleen valitettavana siitä, että komissio ei jatkanut maakohtaista raportointia 
EU:n toisessa korruptiontorjuntakertomuksessa (ARES (2017) 455202); kehottaa 
komissiota aloittamaan uudelleen talouspolitiikan ohjausjaksosta erillisen 
jäsenvaltioiden korruptiotilannetta koskevan raportoinnin, johon sisältyy muun muassa 
unionin tukemien korruptiontorjuntatoimien vaikuttavuuden arviointi; toistaa 
vaatimuksensa, ettei komissio arvioisi korruptiontorjuntatoimia pelkästään 
taloudellisten menetysten perusteella;

44. korostaa, että on tärkeää pitää yllä oikeusvaltioperiaatetta, toimivallan jakoa, 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta sekä tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja 
moniarvoisuutta EU:n rahoituksen menestyksekkään käytön edellytyksenä;

45. korostaa oikeusvaltion vahvistamisen puolesta toimivien riippumattomien julkisten 
tiedotusvälineiden sekä tutkivien journalistien ja kansalaisjärjestöjen merkitystä; 
painottaa tässä yhteydessä, että EU:n tuki riippumattomille toimittajille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille on ensiarvoisen tärkeää myös seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä; on huolissaan siitä, että Tšekin tasavallassa 
yksityisten tiedotusvälineiden omistus on keskittynyt suurelta osin muutamalle 
henkilölle;

46. kehottaa komissiota ottamaan tässä päätöslauselmassa esitetyt huolenaiheet huomioon 
seuratessaan tilanteen kehittymistä oikeusvaltiomekanismin avulla;

47. kehottaa Tšekin viranomaisia ilmoittamaan EU:n toimielimille uudelleen aloitetun Stork 
Nest -tutkimuksen tuloksista mahdollisimman pian;

48. kehottaa neuvostoa ja Eurooppa-neuvosota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin ja 
asianmukaisiin toimiin, jotta tulevaa EU:n talousarviota ja seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä koskevien neuvottelujen yhteydessä estetään eturistiriidat 
varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

49. ilmaisee solidaarisuutensa Tšekin kansalle sen vaatiessa oikeudenmukaisuutta ja 
oikeutta sekä Tšekin pääministerin liiketaloudellisten intressien ja hänen poliittisen 
roolinsa ja valtansa välisen ristiriitatilanteen ratkaisemista;

50. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä 
Tšekin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.


