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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutavatel majandus- ja rahanduskomisjonil 

ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Teistes asjaomastes liidu 

pädevusvaldkondades, näiteks 

rahvusvahelises kaubanduses ja 

arengukoostöös, kohaldatavaid 

strateegiaid ja meetmeid tuleks võimaluse 

korral kasutada selleks, et täiendada 

võitlust rahapesu ja terrorismi 

rahastamise vastu finantssüsteemi kaudu. 

Nende strateegiate ja meetmete eesmärk 

peaks olema liidu muid poliitikaeesmärke 

täiendada, mitte kahjustada. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Rahapesu ja maksudest 

kõrvalehoidumist suunatakse järjest 

rohkem läbi kaubandustehingute hinna, 

koguse või kvaliteediga manipuleerimise 

kaudu. Finants- ja maksualane 

läbipaistvus on liidu kaubanduspoliitika 

prioriteedid ning seetõttu ei tohiks 

rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumist 

lubavatele riikidele võimaldada liidus 

mingeid kaubandusprivileege. 

 



 

PE594.132v02-00 4/9 AD\1111918ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 b) Teenustekaubandusega seoses 

tuleks võtta edasisi mõjusaid meetmeid 

kooskõlas strateegiaga „Kaubandus 

kõigile“, et hoida ära selle kasutamine 

ebaseaduslike rahavoogude tekitamiseks, 

pidades silmas asjaolu, et arengumaadega 

toimuv vaba kauplemine kaupade ja 

teenustega suurendab rahapesu ohtu ning 

liidu teenustekaubanduse maht 

maksuparadiisidega on kuus korda 

suurem kui võrreldavate riikidega ning 

kaubavahetuses selliseid erinevusi ei ole. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (10 c) Ühe aasta jooksul alates käesoleva 

direktiivi jõustumisest peaks komisjon 

esitama liikmesriikidele aruande 

võimalike lünkade kohta finantsteenuseid 

ja asutamist käsitlevates peatükkides 

kolmandate riikidega sõlmitud juba 

jõustunud ELi kaubanduslepingutes; 

erilist tähelepanu tuleks pöörata 

investeerimise ja asutamise mõistele, 

ettevaatuserandite kohaldamisalale ja 

tähtaegadele, kaubanduslepingu osaliste 

vaheliste rahaülekannete piirmäärade 

olemasolule või puudumisele, 

ülekanneteks lubatud vääringutele, 

pangasaladuse kinnitusele ja 

andmevahetust käsitlevate sätete 

olemasolule. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 d (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 d) Finantsteenuste liberaliseerimine 

tuleks allutada paremale kontrollile ja 

pädevad asutused peaksid tegema 

eelnevaid analüüse. Eksponentsiaalset 

finantsinnovatsiooni silmas pidades peaks 

finantsteenuste kaasamine liidu 

kaubanduslepingutesse ja partnerlustesse 

tuginema positiivsetele loeteludele. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (10 e) Tulevaste kaubanduslepingute 

finantsteenuseid ja asutamist käsitlevad 

peatükid peaksid sisaldama kitsaid 

investeeringu mõisteid, et välistada tooted, 

mis võivad tõenäoliselt sisaldada 

deklareerimata raha; nägema ette lõplike 

tegelikult kasusaavate omanike avalike 

registrite loomise äriühingute, fondide ja 

teiste sarnaste juriidiliste isikute kohta, 

mis on loodud, mida juhitakse või 

käitatakse territooriumidel, mida 

kaubandusleping hõlmab; sisaldama 

kokkuleppeid koostöö kohta rahavoogude 

kontrollimisel ja pangasaladuse 

tühistamisel kooskõlas 

andmekaitsenormidega ja avatud andmete 

standarditega; laiendama 

ettevaatuserandite kohaldamisala ja 

pikendama tähtaegu maksevajaduste 

tasakaalutusest kaugemale ning 

asendama endast parima andmise 

lubadused kohustuslike sätetega. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (37 a) Kesksed läbipaistvusstandardid 

peaksid olema siduvad ja suunavad liidu 

kaubanduslepingute ja partnerluste üle 

(uusi) läbirääkimisi pidades. 

Kaubanduspartnerid peaksid kaotama 

neile liidu kaubanduslepingutega antud 

eelised, kui nad ei järgi asjaomaseid 

rahvusvahelisi standardeid, nt OECD 

ühist aruandlusstandardit ning 

maksubaasi kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamise tegevuskava, tegelike 

tulusaajate keskregistrit ning 

rahapesuvastase töökonna soovitusi. 

OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamise tegevuskava 

elluviimisel on oluline kohaldada 

hargmaiste ettevõtete puhul täielikult 

riigipõhiste aruannete süsteemi. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (37 b) Kaubanduse jätkusuutlikkuse 

mõjuhinnangud peaksid sisaldama täpset 

teavet vastava kolmanda riigi või 

vastavate kolmandate riikide tulemuste 

kohta sellel alal, sealhulgas asjaomaste 

õigusaktide rakendamisel. Hea 

valitsemistava klauslite tugevdamine 

kolmandate riikidega sõlmitavates 

kahepoolsetes lepingutes ja nendele 

riikidele tehnilise abi andmine peaksid 

olema nimetatud lepingute 

põhielemendid, isegi kui sellised klauslid 

ei ole siduvad. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (37 c) Arengumaadega juba sõlmitud või 

läbirääkimisel olevate 

kaubanduslepingute puhul tuleb lepingu 

osana eraldada piisavalt rahalisi 

vahendeid tehnilise, inim- ja 

institutsioonilise suutlikkuse loomiseks, et 

täita eespool nimetatud nõuded. Liidu ja 

kolmande riikide vahel sõlmitud 

kaubanduslepingute rakendamist 

käsitlevad aastaaruanded peaksid 

sisaldama eraldi osa finantsteenuste ja 

asutamise kohta ning kontrollitavat teavet 

eespool nimetatud nõuete täitmise kohta. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 2015/849/EL 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3 – punkt e 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunkt 

e asendatakse järgmisega: 

(e) muud isikud, kes kauplevad 

kaupadega, kui see hõlmab vähemalt 10 

000 euro väärtuses sularahamakse tegemist 

või saamist, sõltumata sellest, kas tehingu 

eest arveldatakse ühe maksega või mitme 

maksega, mis näivad olevat seotud; 

(e) muud isikud, kes kauplevad 

kaupade või teenustega, kui see hõlmab 

vähemalt 10 000 euro väärtuses 

sularahamakse tegemist või saamist, 

sõltumata sellest, kas tehingu eest 

arveldatakse ühe maksega või mitme 

maksega, mis näivad olevat seotud; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 a (uus) 
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Direktiiv 2015/849/EL 

Artikkel 11 – punkt c 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 a) artikli 11 punkt c asendatakse 

järgmisega: 

(c) kaupadega kauplevate isikute 

puhul juhuslike sularahatehingute 

tegemisel summas vähemalt 10 000 eurot, 

sõltumata sellest, kas tehingu eest 

arveldatakse ühe maksega või mitme 

maksega, mis näivad olevat seotud; 

(c) kaupadega või teenustega 

kauplevate isikute puhul juhuslike 

sularahatehingute tegemisel summas 

vähemalt 10 000 eurot, sõltumata sellest, 

kas tehingu eest arveldatakse ühe maksega 

või mitme maksega, mis näivad olevat 

seotud; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 

Direktiiv (EL) nr 2015/849  

Artikkel 18a – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Suure riskiga kolmandate riikidega 

tehingute tegemisel nõuavad liikmesriigid, 

et artikli 9 lõike 2 kohaselt suure riskiga 

kolmanda riigina määratletud riikides 

asuva või asutatud füüsilise või juriidilise 

isikuga tegeledes kohaldavad kohustatud 

isikud vähemalt järgmisi kliendi suhtes 

rakendatavaid tugevdatud 

hoolsusmeetmeid: 

1. Suure riskiga kolmandate riikidega 

tehingute, sealhulgas kaubandustehingute 

tegemisel nõuavad liikmesriigid, et artikli 9 

lõike 2 kohaselt suure riskiga kolmanda 

riigina määratletud riikides asuva või 

asutatud füüsilise või juriidilise isikuga 

tegeledes kohaldavad kohustatud isikud 

vähemalt järgmisi kliendi suhtes 

rakendatavaid tugevdatud 

hoolsusmeetmeid:  
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