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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa sitä, että Saksa ja Euroopan unioni eivät hänen mukaansa ole 
puuttuneet väitettyyn korruptioon Slovakiassa. Hän perustelee tätä joillakin esimerkeillä, myös 
henkilökohtaisella tapauksellaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. toukokuuta 2020. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 227 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2022

Vetoomuksen esittäjä on saattanut komission tietoon useita korruptioepäilytapauksia, jotka 
hänen mukaansa ovat aiheuttaneet vetoomuksen esittäjän yrityksen ja muiden yritysten 
konkurssin. Vetoomuksen esittäjä tuo kyseiset tapaukset esille esimerkkeinä siitä, miten 
korruption torjuntaa olisi parannettava Euroopan unionissa.

Vetoomusta käsiteltiin Saksan liittopäivien vetoomusvaliokunnassa yhteistyössä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa koskien korruption torjunnan tehostamista Euroopassa.

Komission huomiot

Euroopan unioni perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa 
vahvistetuille yhteisille perusarvoille ja -periaatteille, joihin lukeutuu oikeusvaltioperiaate1. Se, 

1 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla.
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että hallinto- ja oikeusviranomaiset noudattavat oikeusvaltioperiaatetta, edellyttää, että kaikilla 
jäsenvaltioilla on puolueeton, riippumaton ja tehokas hallinnollinen ja oikeusjärjestelmä, jolla 
on muun muassa asianmukaiset resurssit torjua korruptiota. Kuten SEUT-sopimuksen 
325 artiklassa vahvistetaan, petoksen ja muiden laittomien toimien torjunnalla pyritään myös 
suojaamaan unionin taloudellisia etuja. Vuodesta 2021 lähtien unionin talousarvioon on 
sisällytetty ylimääräinen suoja sellaisia tapauksia varten, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
rikkominen vaikuttaa tai uhkaa vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin. Tämä on vuoden 2021 
tammikuussa voimaan tulleen unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen 
ehdollisuusjärjestelmän (jäljempänä ”ehdollisuusasetus”)2 ansiota.

Vetoomuksen esittäjä väittää olevansa rankaisemattomuuteen ja konkurssiin johtaneen 
petoksen ja korruption uhri. Hänen mukaansa Slovakian lainvalvonta- ja 
lainkäyttöviranomaiset eivät nähneet tarpeeksi vaivaa vetoomuksen esittäjän väitöksiin 
puuttumiseksi suorittaessaan tutkintaa ja syytteeseenpanoa tämän tapaukseen liittyen. Nämä 
olosuhteet huomioon ottaen on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla varmistaa, että 
kansalliset viranomaiset toteuttavat toimia suojatakseen unionin taloudellisia etuja. 
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävä on tutkia kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisiin liittyviä väitettyjä petos- ja korruptiotapauksia ja rikoksia lainkäyttöalueellaan, 
kun taas OLAF ja Euroopan syyttäjänvirasto tutkivat unionin varoihin liittyviä petoksia, 
korruptiota ja väärinkäyttöjä. Tämän vuoksi komissio ei yleisesti ryhdy toimenpiteisiin 
yksittäistapauksissa, kuten vetoomuksen esittäjän komission tietoon saattamassa tapauksessa, 
elleivät ne paljasta unionin talousarvioon vaikuttavaa järjestelmällistä ongelmaa tai 
oikeusvaltioperiaatteen rikkomista kyseisessä jäsenvaltiossa.

OLAFilla on toimivalta toteuttaa hallinnollisia tutkimuksia, jotka liittyvät petokseen, 
korruptioon ja muihin unionin taloudellisiin etuihin vaikuttaviin rikoksiin, jotka koskevat 
unionin tuloja ja menoja (mukaan lukien rakennerahastoihin, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisrahastoihin, välillisiin menoihin ja ulkoiseen apuun), ja joitakin unionin tuloja 
(lähinnä tullimaksuja) sekä epäilyjä unionin ja sen toimielinten henkilöstön ja jäsenien 
tekemästä vakavasta väärinkäytöstä3. Petosepäilyt, jotka eivät vaikuta unionin taloudellisiin 
etuihin, tai korruptioepäilyt, jotka eivät koske unionin ja sen toimielinten henkilöstöä ja jäseniä, 
eivät kuulu OLAFin toimivaltaan. Jos henkilöllä on tietoa petosepäilystä tai muusta vakavasta 
sääntöjenvastaisuudesta, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti unionin taloudellisiin etuihin, tai 
unionin ja sen toimielinten henkilöstön tekemästä vakavasta väärinkäytöstä, häntä pyydetään 
toimittamaan tiedot suoraan OLAFille. Tiedot voi toimittaa anonyymisti kaikilla unionin 
24 virallisella kielellä verkossa tai postitse4.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 16. joulukuuta 2020, yleisestä 
ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi, EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 1–10. Uuden 
ehdollisuusjärjestelmän avulla EU voi toteuttaa toimenpiteitä talousarvion suojaamiseksi, esimerkiksi keskeyttää 
maksuja tai tehdä rahoitusoikaisuja. Samanaikaisesti unionin varojen lopullisten vastaanottajien ja edunsaajien 
olisi edelleen saatava maksunsa suoraan asianomaiselta jäsenvaltiolta.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta, EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1–
22.
4 Lisätietoja Euroopan petostentorjuntaviraston sivuilta otsikon ”ilmoita petoksesta” alta, osoitteesta: 
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_fi

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_fi
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Euroopan syyttäjänvirasto, joka perustettiin neuvoston asetuksella (EU) 2017/19395, on 
ensimmäinen Euroopan unionin toimielin, jolla on oikeus suorittaa rikostutkintaa ja asettaa 
syytteeseen ja tuomita unionin taloudellisiin etuihin vaikuttaviin petos- ja korruptiorikoksiin 
syyllistyneitä. Euroopan syyttäjänvirasto on ollut toiminnassa kesäkuusta 2021 alkaen ja sillä 
on käynnissä tutkintoja6. Muutaman kuukauden aikana syyttäjänvirastossa on käsitelty yli 
1 700 rikosilmoitusta ja rikostutkinta on avattu 300 tapauksesta, joiden EU:n talousarviolle 
aiheuttamat tappiot ovat arviolta 4,5 miljardia euroa. Ensimmäinen Euroopan syyttäjänviraston 
johtama tutkinta saatiin päätökseen 23. marraskuuta 2021, kun Slovakiassa annettiin 
ensimmäinen tuomio7.

Yleisemmällä tasolla korruption ehkäiseminen ja perusarvojen, kuten oikeusvaltioperiaatteen, 
suojeleminen sekä korruption torjunta ovat edelleen EU:n ensisijaisia tavoitteita. Talouden 
hallinnan eurooppalaisessa ohjausjaksossa, eli talouspolitiikan vuotuisessa 
koordinointijaksossa, vuonna 2020 suositeltiin, että Slovakian olisi jatkettava toimia 
täyttääkseen sitoumuksensa käsitellä erityisiä huolenaiheita, jotka liittyvät sen oikeuslaitoksen 
yleiseen eheyteen, ja toimia korruption torjumiseksi8. Lisäksi, korruption ehkäiseminen ja 
perusarvojen suojeleminen ovat myös tiettyjen jäsenvaltioiden painopisteitä Euroopan rakenne- 
ja investointirahastojen ohjelmasuunnittelussa, etenkin koskien hallinnollisten valmiuksien ja 
julkishallinnon uudistamisen tukemista taloudellisesti.

Komissio on myös käynnistänyt oikeusvaltiomenetelmän, johon sisältyy vuotuinen 
objektiivinen kertomus ja jolla seurataan jäsenvaltioiden, mukaan lukien Slovakia, korruption 
torjuntatoimia. Ensimmäisessä, 30. syyskuuta 20209 hyväksytyssä oikeusvaltiokertomuksessa 
käsitellään oikeusjärjestelmiä, korruptiontorjuntakehystä, tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen 
liittyviä kysymyksiä ja muita hallitusjärjestelmän osien keskinäiseen valvontaan liittyviä 
institutionaalisia kysymyksiä. Oikeusvaltiokertomuksen perimmäinen tavoite on luoda perusta 
säännölliselle vuoropuhelulle oikeusvaltiosta, muun muassa oikeuteen ja korruptioon liittyvistä 
asioista. Seuraava oikeusvaltiokertomus julkaistaan heinäkuussa 2022.

Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen aina kun jäsenvaltiot toteuttavat unionin talousarviota 
on olennainen edellytys sille, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
317 artiklassa vahvistettua moitteettoman varainhoidon periaatetta voidaan noudattaa. 
Jäsenvaltiot voivat varmistaa moitteettoman varainhoidon toteutumisen ainoastaan sillä 
edellytyksellä, että viranomaiset toimivat lakien mukaisesti, että tutkinta- ja 
syyttäjäviranomaiset käsittelevät tehokkaasti petostapaukset, mukaan lukien veropetokset, 
verovilppi, korruptio, eturistiriidat tai muut lainrikkomiset, ja että viranomaisten mielivaltaiset 
tai laittomat päätökset voidaan saattaa riippumattomien tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen tehokkaan valvonnan kohteeksi. Lisäksi ehdollisuusasetuksessa säädetään 
unionin talousarvion suojaamista koskevat säännöt siinä tapauksessa, että jäsenvaltioissa 
ilmenee oikeusvaltioperiaatteen rikkomisia, esimerkiksi maksujen, sitoumusten tai 
rahoitustukien keskeyttämisestä rikkomusten johdosta10. Kuka tahansa voi ilmoittaa 

5 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12. lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan 
syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa, EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1–71.
6 Lisätietoja osoitteesta: https://www.eppo.europa.eu/en/news
7 https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-conviction-eppo-case-former-slovak-mayor-sentenced-3-years-
conditional-imprisonment
8 COM(2020)0525 final.
9 COM(2020)0580 final.
10Asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 16. joulukuuta 2020, yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin 
talousarvion suojaamiseksi, EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 1–10.

https://www.eppo.europa.eu/en/news
https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-conviction-eppo-case-former-slovak-mayor-sentenced-3-years-conditional-imprisonment
https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-conviction-eppo-case-former-slovak-mayor-sentenced-3-years-conditional-imprisonment
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komissiolle jäsenvaltiossa tapahtuneesta oikeusvaltion periaatteiden rikkomisen epäilystä, joka 
vaikuttaa tai uhkaa vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion moitteettomaan varainhoitoon tai 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen riittävän suoraan. Komission verkkosivuilta löytyy 
lomake kantelun tekemiseen11.

Päätelmät

Komissio ei voi toteuttaa toimia koskien kyseistä tapausta, jossa yksittäisessä tapauksessa 
syyttäjälle kuuluva tutkinta, tai lähinnä tutkinnan puute, on pääasiallinen ongelma ja/tai jossa 
lopullinen vastuu noudattaa kansallisen oikeuden päätöstä on asianomaisella jäsenvaltiolla.

Vetoomuksessa esitetyt tiedot saatetaan kuitenkin asianomaisten viranomaisten ja yksiköiden 
tietoon, mukaan lukien Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) ja Euroopan syyttäjänvirasto, 
jotta ne voivat tarvittaessa toteuttaa toimia oman toimivaltansa ja hallinnollisen 
riippumattomuutensa rajoissa.

11 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_fi

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_fi

