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Muudatusettepanek 4
Clare Daly, José Gusmão
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Fa. arvestades, et rahapesuvastase 
töökonna (FATF) loetellu kandmist on 
komisjoni talituste 2020. aasta mai 
töödokumendis, mis käsitleb direktiiviga 
(EL) 2015/849 kehtestatud suure riskiga 
kolmandate riikide tuvastamise 
metoodikat, endiselt kirjeldatud kui ELi 
suure riskiga kolmandate riikide loetelu 
kehtivat lähtealust; arvestades, et 
rahapesuvastase töökonna loetellu 
kandmise protsess ei ole ei apoliitiline ega 
ka neutraalne ning Ameerika Ühendriigid 
ja teised kasutavad seda strateegiliste 
geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks; 
arvestades, et mõned maailma 
lõunapoolsed riigid on rahapesuvastast 
töökonda nimetanud neokolonialismi 
tööriistaks;
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Muudatusettepanek 5
Clare Daly, José Gusmão
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

La. arvestades, et kaubandusega 
seotud valearveid kasutatakse maksudest 
ja/või tollimaksudest kõrvalehoidmiseks, 
kuritegelikul teel saadud tulu pesemiseks, 
valuutakontrollist kõrvalehiilimiseks ja 
kasumi välismaale ümberpaigutamiseks; 
arvestades, et 135 arenguriigi ja 36 
arenenud majandusega riigi 
kaubavahetuses 10 aasta jooksul (2008-
2017) tuvastatud valearvetest tingitud 
väärtuseerinevus oli 8,7 triljonit USA 
dollarit1;
_________________________
1 Global Financial Integrity, „Trade-related Illicit 
Financial Flows in 135 Developing Countries: 
2008-2017“, 3. märts 2020. 
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Muudatusettepanek 6
José Gusmão, Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles laiendama 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise valdkonna ühtseid eeskirju, et 
laiendada kohustatud isikute 
kohaldamisala, eelkõige eesmärgiga 
integreerida uued ja murrangulised 
turusektorid ning uuenduslik tehnoloogia ja 
rahvusvaheliste standardite areng ning 
tagada see, et teenuste osutamine oleks 
hõlmatud samal moel kui kaupade 
tarnimine; kutsub komisjoni üles tegelema 
krüptovaraga seotud riskidega, tagades 
ulatuslikult põhimõtte „tunne oma klienti“ 
täitmise ning järgides samal ajal 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet; kutsub komisjoni üles tagama, 
et finantssektorivälised kohustatud isikud 
oleksid allutatud finantssektori 
ettevõtjatega sarnasele järelevalvele, mida 
teostab sõltumatu avaliku sektori asutus 
riiklikul tasandil, ning tagama, et nende 
sõltumatute avaliku sektori asutuste 
teadlikkuse, koolituse, nõuetele vastavuse 
ja sanktsioonide määramise tase oleks 
rikkumiste korral piisav; kutsub komisjoni 
üles tagama, et rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise sätete 
rakendamine ei tooks kaasa riiklikke 
õigusakte, millega kehtestatakse 
ülemäärased tõkked kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tegevusele;

4. kutsub komisjoni üles laiendama 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise valdkonna ühtseid eeskirju, et 
laiendada kohustatud isikute 
kohaldamisala, eelkõige eesmärgiga 
integreerida uued ja murrangulised 
turusektorid ning uuenduslik tehnoloogia ja 
rahvusvaheliste standardite areng ning 
tagada see, et teenuste osutamine oleks 
hõlmatud samal moel kui kaupade 
tarnimine; kutsub komisjoni üles tegelema 
krüptovaraga seotud riskidega, tagades 
ulatuslikult põhimõtte „tunne oma klienti“ 
täitmise ning järgides samal ajal 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet; võtab teadmiseks kohustatud 
isikute eneseregulatsiooni täieliku 
läbikukkumise ja asjaolu, et kõigi 
arutusel olevate lekete puhul on 
paljastatud pankade, juristide, kauplejate, 
kindlustusandjate, raamatupidajate, 
kinnisvaramaaklerite ning muude 
võimaldajate ja edendajate roll 
rahapesujuhtumites osalejatena; kutsub 
komisjoni üles tagama, et 
finantssektorivälised kohustatud isikud 
oleksid allutatud finantssektori 
ettevõtjatega sarnasele järelevalvele, mida 
teostab sõltumatu avaliku sektori asutus 
riiklikul tasandil, ning tagama, et nende 
sõltumatute avaliku sektori asutuste 
teadlikkuse, koolituse, nõuetele vastavuse 
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ja sanktsioonide määramise tase oleks 
rikkumiste korral piisav; nõuab, et 
hoiatavad karistused tuleks määrata 
ettevõtetele endile ning ka juhtkonna 
tasandi töötajatele ja juhatuse liikmetele, 
kes rahapesuskeemide eest vastutavad; 
tuletab meelde oma nõuet kohaldada 
pankade suhtes rangeid sanktsioone, 
millega nähakse ette panganduslitsentsi 
äravõtmine finantseerimisasutustelt, kes 
on mõistetud süüdi rahapesu edendamises 
või võimaldamises; kutsub komisjoni üles 
tagama, et rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise sätete 
rakendamine ei tooks kaasa riiklikke 
õigusakte, millega kehtestatakse 
ülemäärased tõkked kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tegevusele;
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Muudatusettepanek 7
Clare Daly, José Gusmão
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. märgib murega, et Luanda Leaks ja 
muud varasemad skandaalid, nagu cum-ex, 
Panama dokumendid, Lux Leaks ja 
dokumendikogu Paradise Papers, on 
kodanike usaldust meie finants- ja 
maksusüsteemide vastu mitmel korral 
vähendanud; rõhutab, kui oluline on 
taastada üldsuse usaldus ning tagada 
õiglased ja läbipaistvad maksusüsteemid 
ning õiglane maksustamine;

21. märgib murega, et Luanda Leaks ja 
muud varasemad skandaalid, nagu cum-ex, 
Panama dokumendid, Lux Leaks ja 
dokumendikogu Paradise Papers, on 
kodanike usaldust meie finants- ja 
maksusüsteemide vastu mitmel korral 
vähendanud; rõhutab, kui oluline on 
taastada üldsuse usaldus ning tagada 
õiglased ja läbipaistvad maksusüsteemid 
ning õiglane maksustamine; rõhutab 
sellega seoses, et EL peab tõsiselt 
tegelema oma sisemiste probleemidega, 
eelkõige seoses madalate maksudega 
maksuparadiisidega; 
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Muudatusettepanek 8
Clare Daly, José Gusmão
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. kutsub üles heaks kiitma 
täiendavaid algatusi, millega saaks tagada 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste 
meetmete täitmise ELi ja riiklikul tasandil, 
nt laiendada Euroopa Prokuratuuri ja 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
pädevusi ning tugevdada olemasolevaid 
asutusi, nagu Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) ja 
Eurojust; võtab teadmiseks komisjoni 
kavatsuse esitada ettepanek Europoli 
volituste tugevdamiseks, nagu on märgitud 
komisjoni kohandatud tööprogrammis, 
ning tuletab meelde, et suuremad volitused 
peaksid käima käsikäes piisava 
parlamentaarse kontrolliga; on veendunud, 
et prioriteediks peaks olema Europoli 
suutlikkuse suurendamine piiriüleste 
uurimiste algatamise taotlemisel, eelkõige 
tõsiste rünnakute korral rikkumisest 
teatajate ja uurivate ajakirjanike vastu, 
kellel on oluline roll korruptsiooni, 
pettuste, juhtimisvigade ja muude 
väärtegude paljastamisel avalikus ja 
erasektoris;

24. kutsub üles heaks kiitma 
täiendavaid algatusi, millega saaks tagada 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste 
meetmete täitmise ELi ja riiklikul tasandil; 
võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse 
esitada ettepanek Europoli volituste 
tugevdamiseks, nagu on märgitud 
komisjoni kohandatud tööprogrammis, 
ning tuletab meelde, et suuremad volitused 
peaksid käima käsikäes piisava ja 
suurendatud parlamentaarse kontrolliga; 
ergutab Europoli kasutama oma volitusi 
taotleda piiriüleste uurimiste algatamist, 
eelkõige tõsiste rünnakute korral 
rikkumisest teatajate ja uurivate 
ajakirjanike vastu, kellel on oluline roll 
korruptsiooni, pettuste, juhtimisvigade ja 
muude väärtegude paljastamisel avalikus ja 
erasektoris;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
José Gusmão, Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab avaliku ja erasektori 
vahelise toimiva koostöö potentsiaali 
seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastu võitlemiseks kogutava 
finantsteabega, sealhulgas võimalikke 
avaliku ja erasektori partnerlusi, ning 
seda, et neid tuleb tulevikus paremini ära 
kasutada, näiteks platvormid teabe 
jagamiseks õiguskaitseasutuste, rahapesu 
andmebüroode ja erasektori vahel; 
julgustab kõiki asjaomaseid sidusrühmi 
andma oma panuse, eelkõige jagades 
avaliku konsultatsiooni käigus 
olemasolevaid hästitoimivaid tavasid; on 
seisukohal, et sellise koostöö puhul tuleks 
rangelt kinni pidada kohaldatavate 
andmekaitsereeglite piirangutest ja 
põhiõigustest; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekut kolmepoolsete 
platvormide loomist käsitleva selge 
õigusraamistiku loomiseks, millega 
reguleeritakse osalejate kohustusi ja 
profiile ning tagatakse samade reeglite 
järgimine teabevahetuse, eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitse, 
andmete turvalisuse, kahtlustatavate 
isikute õiguste ja muude põhiõiguste 
valdkonnas; on seisukohal, et rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse 
tõhustamiseks on äärmiselt oluline, et 
rahapesu või terrorismi rahastamise 
kahtlust puudutavate teadete 

29. on seisukohal, et rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse 
tõhustamiseks on äärmiselt oluline, et 
rahapesu või terrorismi rahastamise 
kahtlust puudutavate teadete 
tulemuslikkuse ja järelmeetmete kohta 
antakse õigeaegset ja täielikku tagasisidet;
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tulemuslikkuse ja järelmeetmete kohta 
antakse õigeaegset ja täielikku tagasisidet;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/10

Muudatusettepanek 10
José Gusmão, Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29a. märgib, et rahapesuvastane võitlus 
peab hõlmama ka tõsiseid jõupingutusi, et 
võidelda maksuvabade, madalate 
maksudega ja vähese reguleerimisega 
jurisdiktsioonide vastu, sealhulgas ELis; 
tuletab meelde, et Madalmaad ja 
Luksemburg on õiglase maksustamise 
võrgustiku (Tax Justice Network) 
finantssaladuse indeksis kümne esimese 
riigi hulgas; nõuab, et komisjon võtaks 
otsustavaid meetmeid, et võidelda rahalise 
läbipaistmatuse vastu liikmesriikides;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/11

Muudatusettepanek 11
José Gusmão, Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. tunneb heameelt komisjoni 
esitatud võimaluse üle anda ELi rahapesu 
ja terrorismi rahastamise tõkestamise 
järelevalveasutusele teatav pädevus 
jälgida ja toetada varade külmutamist ELi 
piiravate meetmete (sanktsioonide) alusel 
kõigis liikmesriikides;

välja jäetud

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/12

Muudatusettepanek 12
Clare Daly, José Gusmão
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34a. taunib asjaolu, et terrorismi 
rahastamise vastased meetmed ei hõlma 
terrorismi otsest või kaudset rahastamist 
riikide poolt, näiteks rahastamist, mida 
sellised riigid nagu USA ja Saudi Araabia 
on viimastel aastatel andnud ISISe ja Al 
Qaeda liitlastele ja partneritele Süürias;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/13

Muudatusettepanek 13
José Gusmão, Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. tunneb sügavat muret tulemusliku 
järelevalve puudumise pärast, mis tuli 
ilmsiks, kui hindamisel oli Taani ja Eesti 
järelevalveasutuste tegevus seoses Danske 
Banki skandaaliga; on ka mures hiljutise 
Wirecardi skandaali ning Saksamaa 
finantsjärelevalveasutuse BaFin rolli ja 
selle võimalike puuduste pärast; nõuab, et 
EL ja liikmesriikide pädevad asutused 
alustaksid puuduva 1,9 miljardi euro kohta 
uurimist, ning kutsub komisjoni üles 
uurima võimalusi raamatupidamissektori 
toimimise parandamiseks, sealhulgas 
ühisauditite abil;

40. tunneb sügavat muret tulemusliku 
järelevalve puudumise pärast, mis tuli 
ilmsiks, kui hindamisel oli Taani ja Eesti 
järelevalveasutuste tegevus seoses Danske 
Banki skandaaliga; on ka mures hiljutise 
Wirecardi skandaali ning Saksamaa 
finantsjärelevalveasutuse BaFin rolli ja 
selle võimalike puuduste pärast; märgib, et 
selle juhtumi puhul on raamatupidaja 
kutseala eneseregulatsioon jälle 
ebaõnnestunud; märgib, et selle 
finantstehnoloogia ettevõtte liigitamine 
„tehnoloogiaettevõtteks“, mitte 
makseteenuse pakkujaks, mängis 
regulatiivsetes puudustes keskset rolli; 
kutsub komisjoni üles selle probleemiga 
kiiremas korras tegelema, tagades 
makseettevõtete õige liigitamise; märgib, 
et kuigi peamine vastutus selle 
regulatiivse skandaali eest lasub BaFinil 
ja Bundesbankil, kes ei suutnud 
Wirecardi gruppi nõuetekohaselt 
kontrollida ja reguleerida, on paljudel 
ELi institutsioonidel samuti oma roll selle 
juhtumiga seotud eri osalejate, sealhulgas 
EKP, ESMA, Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ja Euroopa Komisjoni järelevalves ja 
reguleerimises; nõuab, et EL ja 
liikmesriikide pädevad asutused alustaksid 
uurimist puuduva 1,9 miljardi euro kohta 
ja grupi maksejõuetuse mõju kohta 
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pensionidele ELis; nõuab, et ESMA 
algataks uurimise reguleerivate asutuste 
suutmatuse kohta tuvastada ja peatada 
pettusi ja turuga manipuleerimist, mida 
Wirecard on toime pannud oma ELi 
ettevõtetes, sealhulgas Saksamaal ja 
Iirimaal asuvates ettevõtetes;

Or. en


