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B9-0206/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntaa koskevasta kokonaisvaltaisesta unionin toimintapolitiikasta – komission 
toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys
(2020/2686(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
toimintasuunnitelmasta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa 
kokonaisvaltaista unionin toimintapolitiikkaa varten (C(2020)2800),

– ottaa huomioon komission vastauksen kirjalliseen kysymykseen E-002805/2019,

– ottaa huomioon komission talous- ja raha-asioiden valiokunnan kokouksessa 
5. syyskuuta 2019 antaman vastauksen valtiosta riippumattomien järjestöjen 
tarkastelusta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen osalta,

– ottaa huomioon 24. heinäkuuta 2019 annetun komission kertomuksen sisämarkkinoihin 
vaikuttavia ja rajat ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
riskejä koskevasta arvioinnista (COM(2019)0370),

– ottaa huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) kesäkuussa 2015 antaman 
suosituksen VIII voittoa tavoittelemattomien järjestöjen väärinkäytön torjumisesta,

– ottaa huomioon vapaaehtoisjärjestöistä vastaavan Maltan komissaarin 
vuosikertomuksen 2017,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 18. joulukuuta 2018 antaman 
erityiskertomuksen nro 35/2018 ”Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU-
rahoituksen avoimuus: lisätoimia tarvitaan”, jossa EU:ta pyydetään laatimaan valtiosta 
riippumattomien järjestöjen oikeudellinen määritelmä,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa komissio v. Unkari antaman 
tuomion C-78/181,

– ottaa huomioon neuvoston ja komission 8. heinäkuuta 2020 antaman julkilausuman 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevasta kokonaisvaltaisesta unionin 
toimintapolitiikasta – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ja 
Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) pitävät valtiosta 
riippumattomia järjestöjä riskikohteina rahanpesun vastaisessa kehyksessä, koska ne 

1 Unionin tuomioistuimen tuomio 18. kesäkuuta 2020, komissio v. Unkari, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
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voivat toimia joko kulisseina varoja kerääville ja siirtäville terroristijärjestöille tai olla 
laillisia yrityksiä, jotka tukevat välillisesti terroristijärjestöjen tavoitteita;

B. toteaa, että Euroopan unioni on hyväksynyt tiukkaa lainsäädäntöä rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjumiseksi;

1. pitää valitettavana, että valtiosta riippumattomat järjestöt eivät edelleenkään ole 
viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin tai rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 
kansainvälisten normien mukaan ilmoitusvelvollisia ja että niihin sovelletaan vain 
marginaalisesti asiakkaan tuntemisvelvollisuutta pankkien, asianajajien ja kirjanpitäjien 
asiakkaina huolimatta Europolin ja Eurojustin havainnoista, joiden mukaan tällaiset 
järjestöt ovat riskikohteita rahanpesun vastaisessa kehyksessä;

2. pitää huolestuttavina komission talous- ja raha-asioiden valiokunnassa 5. syyskuuta 
2019 esittämiä huomautuksia, joiden mukaan se ei halunnut antaa sellaista vaikutelmaa, 
että tällaiset järjestöt harjoittavat laitonta toimintaa, mikä näyttäisi viittaavan siihen, että 
nämä järjestöt hyötyvät sääntely- ja valvontaviranomaisten etuuskohtelusta ja että ne 
talouden toimijat, joita valvontaviranomaiset jo tarkastelevat rahanpesun vastaisen 
lainsäädännön puitteissa, ovat jotenkin saaneet rikollisen leiman; korostaa, että tällainen 
vaikutelma voitaisiin helposti välttää, jos valtiosta riippumattomia järjestöjä varten olisi 
käytössä asianmukainen rahanpesun torjuntajärjestelmä;

3. pitää valitettavana, että Euroopan unionin tuomioistuin päätti asiassa C-78/18, että 
Unkarin valtiosta riippumattomia järjestöjä koskevat avoimuusvaatimukset, jotka 
olisivat voineet olla hyödyllinen väline rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjunnassa, ovat EU:n lainsäädännön vastaisia; korostaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 63 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7, 8 ja 12 artiklassa vahvistettua pääomien vapaata liikkuvuutta ei 
saisi tulkita tavalla, joka edistää rahanpesua; on hämmästynyt tuomioistuimen SEUT-
sopimuksen 65 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa koskevista perusteluista, joiden 
mukaan rahanpesu ja terrorismin rahoitus eivät sellaisenaan ole riittävän vakava uhka 
yhteiskuntaelämässä tunnustetulle yhteiselle intressille; pitää valitettavana, että tämä 
päätös vahvistaa, että valtiosta riippumattomat järjestöt näyttävät olevan lain 
yläpuolella;

4. muistuttaa, että vapaaehtoisjärjestöistä vastaavan Maltan komissaarin vuoden 2017 
vuosikertomuksesta, jota Moneyval tukee, käy selvästi ilmi, että voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt ovat alttiita rahanpesulle ja terrorismin rahoitukselle, mikä 
näyttäisi olevan ristiriidassa komission kirjalliseen kysymykseen E-002805/2019 
antaman vastauksen kanssa, jonka mukaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhkaa 
ja tällaisten järjestöjen haavoittuvuutta pidetään vähemmän merkittävinä;

5. kehottaa komissiota esittämään virallisen määritelmän valtiosta riippumattomalle 
järjestölle, sillä määritelmän puute vaikeuttaa valtiosta riippumattomien järjestöjen 
avoimuuden ja finanssipoliittisen vastuuvelvollisuuden tehokasta sääntelyä;

6. pitää myönteisenä, että komissio aikoo analysoida, onko nykyinen joukko yksityisiä 
toimijoita, joihin sovelletaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia 
sääntöjä, riittävä, ja että se haluaa oppia jäsenvaltioiden kokemuksista; pitää 
valitettavana, että Unkarin kokemuksia ei oteta huomioon; kehottaa komissiota 
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sisällyttämään valtiosta riippumattomat järjestöt rahanpesunvastaisen direktiivin 
mukaisen ilmoitusvelvollisten määritelmän soveltamisalaan, tarkastelemaan 
perusteellisesti niiden rahoitusta ja menoja sekä hyväksymään kauaskantoisia 
avoimuussääntöjä;

7. katsoo, että valtiosta riippumattomien järjestöjen olisi noudatettava terrorismin 
rahoituksen estämistä koskevia rahanpesunvastaisen toimintaryhmän suosituksia ja että 
jäsenvaltioiden on tarkasteltava uudelleen terrorismin rahoitukseen todennäköisesti 
väärinkäytettäviä yhteisöjä, myös valtiosta riippumattomia järjestöjä, koskevien 
lakiensa ja asetustensa asianmukaisuutta, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntaan perehtynyt komission asiantuntija Marco Letizi on ehdottanut;

8. kehottaa komissiota rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevista 
säännöistä keskustellessaan ja niitä laatiessaan pidättäytymään yhteistyöstä sellaisten 
valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, joita ei ole tarkastettu perusteellisesti ja 
jotka eivät ole ilmoittaneet varojensa alkuperää eivätkä menojaan;

9. pitää huolestuttavana, että ilmoitettu lainsäädäntöehdotuksen hyväksyminen rahanpesun 
ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvonnan käyttöönotosta EU:n tasolla 
vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä heikentää entisestään kansallisten 
valvontaviranomaisten toimivaltaa; katsoo, että joidenkin harvojen kansallisten 
valvontaviranomaisten epäonnistuminen rahanpesun torjunnassa ei oikeuta EU:n 
laajuista toimivallan siirtoa kansalliselta tasolta unionin tasolle; on hämmästynyt siitä, 
että kun otetaan huomioon EU:ssa meneillään oleva valtionvelka- ja pankkikriisi, 
komissio esittää parhaina käytäntöinä yhteisen valvontamekanismin ja yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston toimintaa; torjuu ajatuksen jälleen yhden valvontaelimen 
perustamisesta EU:n tasolla; katsoo, että EU:n lainsäädännön soveltamista koskevat 
suuntaviivat soveltuvat paljon paremmin rahanpesun torjunnan käytännön soveltamisen 
yhdenmukaistamiseen;

10. korostaa, että EU:n luettelo suuririskisistä kolmansista maista, joiden rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, ei ole uskottava, 
ja korostaa tässä yhteydessä, että useita rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 
suositusten mukaan huolta aiheuttavia maita ei ole sisällytetty tähän luetteloon 
oletettavasti voimakkaan poliittisen painostuksen seurauksena, kun taas siihen on 
sisällytetty toisia maita, jotka olivat saaneet myönteisen arvion;

11. panee merkille, että viimeaikaisten tutkimusten mukaan rahansiirtopalvelut, joita 
maahanmuuttajat usein käyttävät lähettääkseen rahaa kotimaahansa, ovat vakava uhka, 
koska on tullut esiin näyttöä siitä, että näitä palveluja käytetään rahanpesuun tai 
terrorismin rahoittamiseen; panee lisäksi merkille, että lainvalvontalähteet ovat 
ehdottaneet rahansiirtoverkostojen valvonnasta vastaaville viranomaisille pehmeän 
lähestymistavan omaksumista vapaaehtoiselta pohjalta, koska nämä yritykset ovat 
tyypillisesti maahanmuuttajayhteisöjen omistuksessa ja käytössä ja koska tiukempi 
lähestymistapa olisi voinut aiheuttaa rasismiin ja syrjintään liittyvää kritiikkiä;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, komissiolle ja rahanpesunvastaiselle toimintaryhmälle.


