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B9-0582/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma Qatariin liittyvistä korruptioepäilyistä ja 
Euroopan unionin toimielinten laajemmasta avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
tarpeesta
(2022/3012(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman korruption torjunnasta 
ja jatkotoimenpiteistä CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta1,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2022 antamansa päätöslauselman ulkomaisesta 
sekaantumisesta kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvästä disinformaatiosta2,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2021 antamansa päätöslauselma avoimuuden ja 
lahjomattomuuden vahvistamisesta EU:n toimielimissä perustamalla riippumaton EU:n 
eettinen elin3,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin 14. syyskuuta 2022 
pitämän puheen unionin tilasta 2022 ja komission vuoden 2023 työohjelman,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan nojalla vuonna 1997 tehdyn yleissopimuksen sellaisen lahjonnan 
torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden virkamiehiä4,

– ottaa huomioon asetuksen N:o 31/ETY, 11/Euratom, Euroopan talousyhteisön ja 
Euroopan atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 
vahvistamisesta5,

– ottaa huomioon EU:n avoimuusrekisterin,

– ottaa huomioon korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 2003 
yleissopimuksen, jossa tunnustetaan lähes yleismaailmallisesti hyvän hallintotavan, 
vastuuvelvollisuuden ja poliittisen sitoutumisen merkitys,

– ottaa huomioon korruptioon liittyvät Euroopan neuvoston yleissopimukset,

1 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 96.
2 EUVL C 347, 9.9.2022, s. 61.
3 EUVL C 117, 11.3.2022, s. 159.
4 EYVL C 195, 25.6.1997, s. 2.
5 EYVL 45, 14.6.1962, s. 1385.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Belgian viranomaisten johtamassa tutkinnassa on paljastunut hyvin 
huolestuttava korruptiota ja lahjontaa koskeva tapaus, johon on kytkeytynyt Euroopan 
parlamentin nykyisiä ja entisiä jäseniä ja henkilöstöä; ottaa huomioon, että epäillyt on 
asetettu syytteeseen rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta ja korruptiosta;

B. ottaa huomioon, että täysistunnon alussa 12. joulukuuta 2022 poliittiset ryhmät 
ilmaisivat syvän huolensa tehdyistä paljastuksista ja kiittivät syyttäjäviranomaisten 
työtä ja ilmaisivat tukensa sille;

C. toteaa, että korruptio vahingoittaa demokraattisten instituutioidemme perustaa, sillä se 
vääristää vaaliprosesseja, rikkoo oikeusvaltioperiaatetta, heikentää julkisten 
mandaattien uskottavuutta ja luo rakenteita ja prosesseja, joiden tarkoituksena on 
ainoastaan lahjusten ottaminen;

D. katsoo, että viimeisimmät paljastukset vahingoittavat vakavasti käsitystä, joka yleisöllä 
on yleensä Euroopan unionista ja erityisesti parlamentista, ja uhkaavat ruokkia 
entisestään epäluuloa EU:n toimielimiä ja yhdentymistä kohtaan sekä kasvavaa 
epäluottamusta Euroopan demokraattisia instituutioita ja vaaleilla valittuja edustajia 
kohtaan; toteaa, että viimeaikaiset paljastukset heikentävät merkittävästi parlamentin 
uskottavuutta, kun se käsittelee muissa EU:n toimielimissä, jäsenvaltioissa tai 
kolmansissa maissa esiintyvää korruptiota ja tuomitsee sen;

E. ottaa huomioon, että tutkinnan kohteena olevan korruption laajuutta ja vakavuutta ei ole 
vielä selvitetty, mutta siihen voi liittyä myös muita instituutioita;

F. katsoo, että parlamentin olisi käytettävä tätä ennennäkemätöntä korruptioskandaalia 
tilaisuutena tarkistaa perinpohjaisesti työskentelymenetelmiään, jotta se voi palauttaa 
kansalaisten luottamuksen ja toimia mallina vastuulliselle ja eettiselle 
parlamentaariselle demokratialle;

1. on tyrmistynyt paljastuksista, jotka koskevat epäilyjä Qatarin harjoittamasta 
korruptiosta, ja ilmaisee täyden tukensa tapausta tutkivien viranomaisten työlle ja 
tarjoutuu tekemään korkeimman tason yhteistyötä Belgian, Italian, Kreikan ja muiden 
asiaankuuluvien jäsenvaltioiden syyttäjien, poliisiviranomaisten ja kaikkien 
tutkintaviranomaisten kanssa;

2. korostaa, että avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat keskeisiä välineitä korruption 
ehkäisemisessä ja julkisille instituutioille osoitetun luottamuksen varmistamisessa ja 
korostaa, että on kiireellisesti varmistettava, että Euroopan parlamentin on kiireellisesti 
otettava käyttöön tehokkaita toimenpiteitä, joilla se voi puolustaa demokratiaa, 
avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja torjua korruptiota;

3. korostaa, että lahjonnalla ja poliittisen korruption vaarallisilla muodoilla on erittäin 
kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin ja että ne lisäävät hallinnon 
epävakautta, heikentävät yleistä luottamusta demokraattisiin instituutioihin ja 
muodostavat viime kädessä suurimman uhan demokratialle ja oikeusvaltiolle;
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4. korostaa, että korruption torjunta on demokraattisten instituutioiden keskeinen vastuu ja 
että tehtyjen paljastusten erittäin kielteiset seuraukset voidaan ratkaista vain siten, että 
parlamentin ja muiden toimielinten kaikki tasot otetaan mukaan ja niiden kanssa 
tehdään yhteistyötä;

5. sitoutuu edellä esitetyn perusteella perustamaan erityisen tutkintavaliokunnan tutkimaan 
korruptiota ja kolmansien maiden vaikutusvaltaa Euroopan parlamentissa; korostaa, että 
tutkintavaliokunnan olisi myös laadittava suosituksia toteutettavista toimista, jotta 
korruption ja aiheettoman sekaantumisen ehkäisemistä voidaan tehostaa; sitoutuu 
hakemaan ulkopuolista asiantuntemusta tutkinnan tukemiseksi ja mahdollisesti 
johtamiseksi;

6. sitoutuu perustamaan nopeasti puhemiehistön yhteyteen erityisen toimen avoimuutta ja 
lahjomattomuutta koskevien kysymysten käsittelemiseksi ja korruption torjumiseksi 
parlamentissa;

7. kehottaa perustamaan riippumattoman eettisen elimen, jolla on valtuudet suorittaa 
kaikkia EU:n toimielimiä, elimiä ja virastoja koskevaa tutkintaa ja jolla on tarvittavat 
taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit, jotta se voi hoitaa täysimääräisesti tehtävänsä;

8. ehdottaa, että otetaan käyttöön parlamentin entisten jäsenten karenssiaika sen 
varmistamiseksi, että he eivät voi käyttää asemaansa vaikuttaakseen politiikkaan;

9. pitää valitettavana, että parlamentti ei ole käyttänyt kaikkia mahdollisuuksia lisätä ja 
valvoa jäsenten vastuuvelvollisuutta; antaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnalle valtuudet tarkistaa työjärjestystä ja jäsenten 
menettelysääntöjä ja tehdä niihin parannuksia sen varmistamiseksi, että ulkopuolisia 
etuja ajavia jäseniä ja entisiä jäseniä vastaan on olemassa tehokkaammat pelotteet;

10. kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa sen 
varmistamiseksi, että EU:n toimielimiä lobbaavien organisaatioiden ja kolmansien 
maiden edustajat merkitään EU:n avoimuusrekisteriin; kehottaa jälleen EU:n 
toimielimiä uudistamaan avoimuusrekisteriä muun muassa ottamalla käyttöön 
tiukempia avoimuussääntöjä, kartoittamalla EU:hun liittyvän lobbauksen ulkomaista 
rahoitusta ja varmistamalla merkitsemisen rekisteriin, mikä mahdollistaa ulkomaisilta 
hallituksilta ja niiden puolesta toimivilta tahoilta peräisin olevan rahoituksen 
tunnistamisen;

11. kehottaa kaikkia jäseniä ja henkilöstöä pidättymään tapaamisista rekisteröimättömien 
edunvalvojien kanssa ja julkaisemaan tiedot edunvalvojien kanssa pidetyistä 
kokouksista; sitoutuu lisäämään puhemiehen, varapuhemiehet, valtuuskuntien 
puheenjohtajat ja poliittisten ryhmien johtajat luetteloon viranhaltijoista, joiden on 
julkaistava tiedot edunvalvojien kanssa pitämistään kokouksista;

12. kehottaa esittelijöitä ja valiokuntien puheenjohtajia ottamaan käyttöön näiden työhön 
liittyvän riippumattomuusilmoituksen ja julkistamaan kaikkien asiakokonaisuuksien 
osalta koko lainsäädäntöjalanjäljen;

13. sitoutuu kieltämään jäsenten ja edunvalvojien, myös kolmansien maiden edustajien, 
väliset taloudelliset siteet varmistamalla, että jäsenten sivutulot ovat täysin avoimet ja 
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niiden määrä ilmoitetaan tarkasti, ja kieltämällä jäsenten ja poliittisten ryhmien 
henkilöstöltä ulkopuolinen rahoitus; sitoutuu kieltämään EU:n tasolla jäsenille ja 
poliittisille ryhmille tarkoitetut kolmansien maiden lahjoitukset porsaanreikien 
tukkimiseksi jäsenvaltioissa;

14. muistuttaa useaan otteeseen esittämästään kannasta, jonka mukaan jäsenten on lisättävä 
avoimuuttaan ja vastuuvelvollisuuttaan määrärahojensa käytöstä; sitoutuu parantamaan 
taloudellisia tietoja koskevia ilmoituksia asianmukaisen avoimuuden ja valvonnan 
mahdollistamiseksi varmistamalla, että ne julkaistaan kahden viikon määräajassa 
standardoidussa koneellisesti luettavassa muodossa; korostaa, että on olennaisen 
tärkeää, että taloudellisia tietoja koskevissa ilmoituksissa mainitaan nimenomaisesti 
kaikki suorat ja välilliset siteet kolmanteen maahan ja mainitaan aina asiakkaat, joiden 
puolesta sivutoimia suoritetaan;

15. sitoutuu tiukentamaan kieltoa jäsenten sivutoimenaan harjoittamasta edunvalvonnasta ja 
panemaan sen kaikilta osin täytäntöön sekä kieltämään sponsoroidut puheet, 
tapahtumat, artikkelit ja esiintymiset;

16. korostaa, että jäsenten menettelysääntöjä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa on 
uudistettava ja vahvistettava, kunnes riippumaton EU:n eettinen elin voi ottaa 
hoitaakseen sen nykyiset tehtävät; korostaa, että tehdyt paljastukset huomioon ottaen 
tässä yhteydessä on hyväksyttävä yksiselitteinen ja kattava eturistiriidan määritelmä, 
otettava käyttöön ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittama valvonta, annettava neuvoa-
antavalle komitealle mahdollisuus valvoa jäseniä omasta aloitteestaan, annettava kenelle 
tahansa mahdollisuus esittää perusteltuja valituksia, otettava käyttöön puhemiehen 
velvollisuus julkaista tiedot hyväksytyistä seuraamuksista ja tilanteista, joissa 
seuraamuksia ei sovelleta, sekä otettava käyttöön jäsenten sidonnaisuuksia koskevien 
ilmoitusten ennakoivat tarkastukset;

17. panee huolestuneena merkille, että monet laajennettujen työryhmien ja ystävyysryhmien 
ilmoitukset eivät ole ajan tasalla ja että pakollisia vuotuisia päivityksiä ei panna 
täytäntöön; sitoutuu siihen, että tällaisia ryhmiä koskevat säännöt pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön ja niitä vahvistetaan ja kehottaa kvestoreita panemaan 
täytäntöön sovellettavat säännöt sekä perustamaan helposti saatavilla olevan ja 
ajantasaisen rekisterin ystävyysryhmistä ja ilmoituksista;

18. sitoutuu ottamaan käyttöön säännöt sen varmistamiseksi, että kvestorit valitaan 
tiukkojen eettisten normien perusteella;

19. korostaa, että epäviralliset tai maa- tai- aluekohtaiset ystävyysryhmät voivat horjuttaa 
parlamentin virallisten elinten työtä sekä heikentää sen mainetta ja sen toimien 
johdonmukaisuutta; kehottaa kieltämään jäsenten, valtuutettujen avustajien ja ryhmän 
neuvonantajien osallistumisen kolmansien maiden ja yhteisöjen tarjoamiin matkoihin ja 
muistuttaa, että tällaisia matkoja ei voida pitää parlamentin virallisina valtuuskuntina; 
kehottaa määräämään tiukkoja seuraamuksia, jos tätä kieltoa ei noudateta, ja 
toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että toimielin voi kattaa 
toimeksiantoihin liittyvien kolmansiin maihin tehtävien perusteltujen matkojen 
kustannukset;
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20. sitoutuu ottamaan käyttöön sääntöjä, joilla pyritään turvaamaan henkilöstön jäsenten 
lahjomattomuus tarkistamalla henkilöstöä koskevia menettelyjä, mukaan lukien 
työhönottoa edeltävä seulonta, ulkomaisen soluttautumisen mahdollistavien 
porsaanreikien tukkimiseksi, sekä parantamaan henkilöstön 
turvallisuusselvitysmenettelyjä ja tiukentamaan parlamentin tiloihin pääsyä koskevia 
sääntöjä ja tarkastuksia, jotta estetään ulkomaisiin etuihin läheisesti sidoksissa olevien 
henkilöiden pääsy luottamuksellisiin kokouksiin ja tietoihin;

21. kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa 
väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevien sääntöjen päivittämiseksi ja 
vahvistamiseksi EU:n toimielimissä, elimissä ja virastoissa;

22. kehottaa puhemiestä pidättämään välittömästi Qatarin edustustolle EU:n toimielimissä 
myönnetyt kulkuluvat meneillään olevan tutkinnan ajaksi;

23. sitoutuu tarkistamaan kulkulupia koskevia menettelytapojaan ja ottamaan käyttöön 
kieltoa tai kumoamista koskevan mahdollisuuden ja yksinkertaistamaan sitä, myös 
tapauksissa, joissa Euroopan parlamentin jäseniin tai elimiin kohdistetaan rajoittavia 
toimenpiteitä, kuten pääsykieltoa tai seuraamuksia; vaatii avoimuutta 
diplomaattiedustustoille myönnettyjen kulkulupien suhteen;

24. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötä Euroopan petostentorjuntaviraston 
(OLAF), EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja Euroopan 
syyttäjänviraston (EPPO) kanssa, jotta varmistetaan kaikkia EU:n toimielimiä, elimiä ja 
virastoja koskevien väitettyjen korruptiotapausten asianmukainen ja tehokas tutkinta; 
kehottaa vahvistamaan edelleen OLAFin ja EPPOn valmiuksia ja niiden välistä 
yhteistyötä EU:n keskeisinä korruptiontorjuntaeliminä; korostaa, että tarvitaan 
yhtenäinen suoraan sovellettava EU:n lainsäädäntö EU:n virkamiesten korruptiota 
koskevaan sääntelyyn;

25. kehottaa valtion- ja hallitusten johtajia olemaan osallistumatta Qatarin MM-kisoihin ja 
pidättymään antamasta tunnustusta maalle, joka heikentää aggressiivisesti 
demokratioidemme mainetta ja uskottavuutta;

26. kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa tarvittavien 
uudistusten toteuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa ennaltaehkäisy ja valmius lisätä 
EU:n toimielinten avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä torjua korruptiota; korostaa, 
että tuleva demokratian puolustuspaketti ja erityisesti toimet korruption torjuntaa 
koskevan lainsäädäntökehyksen päivittämiseksi tarjoavat oikea-aikaisen tilaisuuden 
toimia peitellyn ulkomaisen vaikutusvallan ja peitellyn rahoituksen tuomiseksi 
päivänvaloon ja normien tiukentamiseksi lahjonnan lisäksi laittoman vaurastumisen, 
vaikutusvallan kauppaamisen ja vallan väärinkäytön kaltaisten rikosten osalta;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Qatarin 
hallitukselle ja parlamentille.
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