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B9-0206/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o celoviti politiki Unije o preprečevanju pranja 
denarja in boju proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni 
dogodki
(2020/2686(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. maja 2020 o akcijskem načrtu za celovito 
politiko Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma 
(COM(2020)2800),

– ob upoštevanju odgovora Komisije na vprašanje za pisni odgovor E-002805/2019,

– ob upoštevanju odgovora Komisije na seji Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 
5. septembra 2019 o pregledu nevladnih organizacij v zvezi s pranjem denarja in 
financiranjem terorizma,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 24. julija 2019 o oceni tveganj pranja denarja in 
financiranja terorizma, ki vpliva na notranji trg in je povezano s čezmejnimi 
dejavnostmi (COM(2017)0370),

– ob upoštevanju priporočila VIII Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) iz 
junija 2015 o boju proti zlorabam neprofitnih organizacij,

– ob upoštevanju letnega poročila malteškega komisarja za prostovoljske organizacije iz 
leta 2017,

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 35/2018 z dne 
18. decembra 2018 z naslovom Preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo nevladne 
organizacije: potrebna so večja prizadevanja, v katerem od EU zahteva, naj pripravi 
pravno opredelitev nevladnih organizacij,

– ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije v Zadevi C-78/18 Evropska Komisija 
proti Madžarski1,

– ob upoštevanju izjave Sveta in Komisije z dne 8. julija 2020 o celoviti politiki Unije na 
področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma – akcijski 
načrt Komisije in drugi nedavni dogodki;

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter Agencija Evropske unije za pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) menita, da so nevladne organizacije 
izpostavljene tveganju za pranje denarja, bodisi kot fasada za teroristične organizacije, 
preko katere zbirajo in prenašajo finančna sredstva, bodisi kot zakonita podjetja, ki 

1 Sodba Sodišča z dne 18. junija 2020, Evropska komisija proti Madžarski, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
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posredno podpirajo cilje terorističnih organizacij;

B. ker je Evropska unija sprejela strogo zakonodajo o boju proti pranju denarja in 
financiranju terorizma;

1. obžaluje, da nevladne organizacije še vedno niso pooblaščeni subjekti v skladu s peto 
direktivo o preprečevanju pranja denarja ali v skladu z mednarodnimi standardi FATF 
ter da banke, pravniki in računovodje pri poslovanju z njimi kvečjemu površno 
uporabljajo primerno skrbnost, in to kljub ugotovitvam Europola in Eurojusta, po 
katerih so takšne organizacije izpostavljene tveganju za pranje denarja;

2. je zaskrbljen zaradi pripomb Komisije v smislu, da „ne želi dajati vtisa, da te 
organizacije izvajajo nezakonite dejavnosti“, ki jih je 5. septembra 2019 podala pred 
Odborom za ekonomske in monetarne zadeve, kar daje vtis, da so te organizacije 
deležne prednostne obravnave s strani regulativnih in nadzornih organov ter da so 
gospodarski subjekti, ki jih nadzorni organi v okviru preprečevanja pranja denarja že 
pregledujejo, že zaradi tega inkriminirani; poudarja, da bi se lahko takemu vtis brez 
težav izognili, če bi bil vzpostavljen ustrezen sistem preprečevanja pranja denarja za 
nevladne organizacije;

3. obžaluje, da je Sodišče Evropske unije v zadevi C-78/18 razsodilo, da so madžarske 
zahteve glede preglednosti za nevladne organizacije, ki bi lahko bile koristno orodje pri 
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, v nasprotju s pravom EU; 
poudarja, da se prosti pretok kapitala, določen v členu 63 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) in členih 7, 8 in 12 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 
ne bi smel razlagati na način, ki omogoča pranje denarja; je osupel nad obrazložitvijo 
Sodišča v zvezi z razlago člena 65(1)(b) PDEU, da pranje denarja in financiranje 
terorizma ne pomenita dovolj resne grožnje za temeljni interes družbe; obžaluje, da to 
stališče potrjuje vtis, da so nevladne organizacije nad zakonom;

4. spominja, da letno poročilo malteškega komisarja za prostovoljske organizacije iz leta 
2017, ki ga je podprla strokovna skupina Moneyval, jasno kaže, da so neprofitne 
organizacije nagnjene k pranju denarja in financiranju terorizma, kar se zdi v nasprotju s 
trditvijo Komisije v odgovoru na pisno vprašanje E–002805/2019, da stopnja tveganja 
pranja denarja in financiranja terorizma ter dovzetnost teh organizacij veljata kot „manj 
pomembni“;

5. poziva Komisijo, naj predloži formalno opredelitev nevladnih organizacij, saj 
pomanjkanje take opredelitve onemogoča prizadevanja za učinkovito ureditev 
preglednosti in fiskalne odgovornosti nevladnih organizacij;

6. pozdravlja namero Komisije, da bo analizirala, ali je sedanji obseg zasebnih subjektov, 
za katere veljajo pravila o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, 
ustrezen, in da bo pri tem upoštevala izkušnje držav članic; obžaluje, da izkušnje 
Madžarske ne bodo upoštevane; poziva Komisijo, naj nevladne organizacije vključi v 
področje uporabe opredelitve pooblaščenih subjektov v okviru direktive o 
preprečevanju pranja denarja, naj temeljito preuči njihovo financiranje in izdatke ter naj 
sprejeme daljnosežna pravila o preglednosti;

7. meni, da bi morale nevladne organizacije upoštevati priporočila Projektne skupine za 
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finančno ukrepanje glede preprečevanja financiranja terorizma ter da morajo države 
članice pregledati ustreznost svojih zakonov in predpisov v zvezi s subjekti, pri katerih 
obstaja verjetnost zlorabe za namene financiranja terorizma, vključno z nevladnimi 
organizacijami, kot je predlagal Marco Letizi, strokovnjak Komisije za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma;

8. poziva Komisijo, naj pri obravnavi ali pripravi predpisov o preprečevanju pranja 
denarja ne sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki niso bile temeljito pregledane ter 
niso poročale o izvoru svojih sredstev in o svojih izdatkih;

9. je zaskrbljen, da bo napovedano sprejetje zakonodajnega predloga o uvedbi 
vseevropskega nadzora preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v prvem 
četrtletju leta 2021 dodatno spodkopalo pristojnosti nacionalnih nadzornih organov; 
meni, da nezadostno spopadanje nekaterih nacionalnih nadzornih organov s pranjem 
denarja ne upravičuje prenosa pristojnosti z nacionalne na evropsko raven v vsej Uniji; 
je osupel, da Komisija spričo trenutne dolžniške in bančne krize v EU predstavlja 
delovanje enotnega mehanizma nadzora in enotnega odbora za reševanje kot primera 
dobre prakse; zavrača ustanovitev še enega nadzornega organa na ravni EU; meni, da so 
smernice za uporabo prava EU veliko primernejše orodje za potrebe usklajevanja 
praktične uporabe direktive o preprečevanju pranja denarja;

10. poudarja, da evropski seznam tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške 
pomanjkljivosti v svojih ureditvah v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in 
financiranja terorizma, ni verodostojen, ter v zvezi s tem poudarja, da več držav, ki so v 
priporočilih Projektne skupine za finančno ukrepanje navedene kot problematične, ni 
bilo dodanih na ta seznam, čemur je najbrž botroval hud politični pritisk, so se pa na 
njem znašle države s pozitivno oceno;

11. ugotavlja, da storitve denarnih nakazil, ki jih priseljenci pogosto uporabljajo za 
pošiljanje denarja v svoje države, v skladu z nedavnimi preiskavami pomenijo resno 
grožnjo, saj obstajajo dokazi, da se te storitve izkoriščajo za pranje denarja ali 
financiranje terorizma; poleg tega ugotavlja, da so viri iz organov kazenskega pregona 
organom, pristojnim za spremljanje mrež za prenos denarja, predlagali sprejetje 
mehkega pristopa na prostovoljni osnovi, saj so ta podjetja, katerih storitve uporabljajo 
priseljenske skupnosti, običajno tudi v njihovi lasti, strožji pristop pa bi lahko sprožil 
kritike v zvezi z rasizmom in diskriminacijo;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, 
Komisiji in Projektni skupini za finančno ukrepanje.


