
AM\1209410FI.docx PE647.704v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6.7.2020 B9-0207/4

Tarkistus 4
Clare Daly, José Gusmão
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että 
rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 
(FATF) luetteloon merkitsemistä 
kuvataan edelleen toukokuussa 2020 
julkaistussa komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa ”Methodology for 
identifying high-risk third countries 
under Directive (EU) 2015/849” 
”asianmukaisena perustasona” 
suuririskisiä kolmansia maita koskevalle 
EU:n luettelolle;                                                                                                    
ottaa huomioon, että FATF:n 
luettelointiprosessi ei ole epäpoliittinen 
eikä neutraali ja että Yhdysvallat ja muut 
käyttävät sitä strategisten geopoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen; ottaa 
huomioon, että jotkut eteläisen maailman 
maat ovat kutsuneet toimintaryhmää 
uuskolonialismin välineeksi;
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6.7.2020 B9-0207/5

Tarkistus 5
Clare Daly, José Gusmão
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon, että väärää 
laskutusta käytetään verojen ja/tai tullien 
kiertämiseen, rikollisen toiminnan 
tuottaman hyödyn rahanpesuun, 
valuuttavalvonnan kiertämiseen ja 
voittojen siirtämiseen ulkomaille; ottaa 
huomioon, että 135 kehitysmaan ja 
36 kehittyneen talouden välisessä 
kaupassa 10 vuoden ajanjaksolla 2008–
2017 todetuista väärennetyistä laskuista 
aiheutuneet arvoerot olivat 8,7 biljoonaa 
dollaria1;
_________________________
1 Global Financial Integrity, ”Trade-Related Illicit 
Financial Flows in 135 Developing Countries: 
2008-2017”, 3. maaliskuuta 2020. 
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6.7.2020 B9-0207/6

Tarkistus 6
José Gusmão, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota laajentamaan 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntaa koskevaa yhteistä sääntökirjaa 
ilmoitusvelvollisten luettelon osalta, jotta 
siihen voidaan sisällyttää uusia ja 
disruptiivisia markkinasektoreita sekä 
teknologinen innovointi ja kehitys 
kansainvälisten standardien alalla ja jotta 
voidaan varmistaa, että palvelujen 
tarjoaminen katetaan samalla tavoin kuin 
tavaroiden toimitus; kehottaa komissiota 
puuttumaan kryptovarojen riskeihin 
valvomalla laajasti asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevan 
periaatteen soveltamista tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita noudattaen; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
muihin kuin rahoitusalan 
ilmoitusvelvollisiin kohdistetaan 
samanlaista kansallisen tason 
riippumattoman viranomaisen harjoittamaa 
valvontaa kuin rahoitusalan 
ilmoitusvelvollisiin, ja huolehtimaan siitä, 
että näiden riippumattomien kansallisten 
viranomaisten tietämys, koulutus, 
sääntöjen noudattaminen ja seuraamusten 
määrääminen väärinkäytöstapauksissa ovat 
riittävällä tasolla; kehottaa komissiota 
varmistamaan, ettei rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien 
säännösten täytäntöönpano johda siihen, 
että kansallisessa lainsäädännössä asetetaan 

4. kehottaa komissiota laajentamaan 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntaa koskevaa yhteistä sääntökirjaa 
ilmoitusvelvollisten luettelon osalta, jotta 
siihen voidaan sisällyttää uusia ja 
disruptiivisia markkinasektoreita sekä 
teknologinen innovointi ja kehitys 
kansainvälisten standardien alalla ja jotta 
voidaan varmistaa, että palvelujen 
tarjoaminen katetaan samalla tavoin kuin 
tavaroiden toimitus; kehottaa komissiota 
puuttumaan kryptovarojen riskeihin 
valvomalla laajasti asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevan 
periaatteen soveltamista tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita noudattaen; panee 
merkille, että ilmoitusvelvolliset ovat 
epäonnistuneet täysin itsesääntelyssä ja 
että kaikki käsiteltävänä olevat 
tietovuodot ovat nostaneet esiin pankkien, 
lakimiesten, kauppiaiden, 
vakuutusyhtiöiden, kirjanpitäjien, 
kiinteistönvälittäjien ja muiden 
mahdollistajien ja edistäjien roolin 
osallisina rahanpesutapauksissa; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että muihin kuin 
rahoitusalan ilmoitusvelvollisiin 
kohdistetaan samanlaista kansallisen tason 
riippumattoman viranomaisen harjoittamaa 
valvontaa kuin rahoitusalan 
ilmoitusvelvollisiin, ja huolehtimaan siitä, 
että näiden riippumattomien kansallisten 
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kansalaisjärjestöjen toiminnalle liiallisia 
esteitä;

viranomaisten tietämys, koulutus, 
sääntöjen noudattaminen ja seuraamusten 
määrääminen väärinkäytöstapauksissa ovat 
riittävällä tasolla; kehottaa määräämään 
itse yhtiöille sekä rahanpesujärjestelmistä 
vastuussa oleville johtotason työntekijöille 
ja hallituksen jäsenille varoittavia 
seuraamuksia; muistuttaa kehotuksestaan 
soveltaa tiukasti pankkeihin kohdistuvia 
tehokkaita seuraamuksia, joissa 
määrätään sellaisten rahoituslaitosten 
pankkitoimiluvan peruuttamisesta, joiden 
on todettu syyllistyneen rahanpesun 
edistämiseen tai mahdollistamiseen; 
kehottaa komissiota varmistamaan, ettei 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntaa koskevien säännösten 
täytäntöönpano johda siihen, että 
kansallisessa lainsäädännössä asetetaan 
kansalaisjärjestöjen toiminnalle liiallisia 
esteitä;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/7

Tarkistus 7
Clare Daly, José Gusmão
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. panee huolestuneena merkille, että 
Luanda Leaks -tapaus ja muut aiemmat 
skandaalit, kuten Cum Ex, Panama-
tietovuoto, LuxLeaks ja Paratiisin paperit -
tietovuoto, ovat toistuvasti horjuttaneet 
kansalaisten luottamusta rahoitus- ja 
verojärjestelmiimme; korostaa, että on 
ratkaisevan tärkeää palauttaa kansalaisten 
luottamus ja varmistaa oikeudenmukaiset 
ja läpinäkyvät verojärjestelmät sekä 
verotuksen oikeudenmukaisuus;

21. panee huolestuneena merkille, että 
Luanda Leaks -tapaus ja muut aiemmat 
skandaalit, kuten Cum Ex, Panama-
tietovuoto, LuxLeaks ja Paratiisin paperit -
tietovuoto, ovat toistuvasti horjuttaneet 
kansalaisten luottamusta rahoitus- ja 
verojärjestelmiimme; korostaa, että on 
ratkaisevan tärkeää palauttaa kansalaisten 
luottamus ja varmistaa oikeudenmukaiset 
ja läpinäkyvät verojärjestelmät sekä 
verotuksen oikeudenmukaisuus; korostaa 
tässä yhteydessä, että EU:n on puututtava 
toden teolla omiin sisäisiin ongelmiinsa, 
jotka liittyvät sen alhaisen verotuksen 
oikeudenkäyttöalueisiin ja 
rahoitussalaisuusalueisiin; 
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6.7.2020 B9-0207/8

Tarkistus 8
Clare Daly, José Gusmão
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa hyväksymään uusia 
aloitteita, jotka voisivat edistää rahanpesun 
ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimia 
EU:n ja kansallisella tasolla, esimerkiksi 
laajentamalla Euroopan syyttäjänviraston 
(EPPO) ja Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
valtuuksia sekä lujittamalla nykyisiä 
virastoja, kuten Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastoa (Europol) ja 
Eurojustia; panee merkille komission 
aikomuksen esittää ehdotus Europolin 
toimeksiannon lujittamiseksi, kuten sen 
muutetussa työohjelmassa todettiin, ja 
muistuttaa, että vahvistettuun 
toimeksiantoon olisi liitettävä 
asianmukainen parlamentaarinen valvonta; 
katsoo, että olisi ensisijaisesti lujitettava 
Europolin valmiuksia pyytää aloittamaan 
rajatylittävä tutkinta, erityisesti 
tapauksissa, joissa on hyökätty vakavasti 
väärinkäytösten paljastajia ja tutkivia 
journalisteja vastaan, joilla on olennainen 
tehtävä korruption, petosten, huonon 
hallinnon ja muiden väärinkäytösten 
paljastamisessa julkisella ja yksityisellä 
sektorilla;

24. kehottaa hyväksymään uusia 
aloitteita, jotka voisivat edistää rahanpesun 
ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimia 
EU:n ja kansallisella tasolla; panee 
merkille komission aikomuksen esittää 
ehdotus Europolin toimeksiannon 
lujittamiseksi, kuten sen muutetussa 
työohjelmassa todettiin, ja muistuttaa, että 
vahvistettuun toimeksiantoon olisi 
liitettävä asianmukainen ja tehostettu 
parlamentaarinen valvonta; kehottaa 
Europolia käyttämään valtuuksiaan 
pyytääkseen aloittamaan rajatylittävän 
tutkinnan, erityisesti tapauksissa, joissa on 
hyökätty vakavasti väärinkäytösten 
paljastajia ja tutkivia journalisteja vastaan, 
joilla on olennainen tehtävä korruption, 
petosten, huonon hallinnon ja muiden 
väärinkäytösten paljastamisessa julkisella 
ja yksityisellä sektorilla;
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6.7.2020 B9-0207/9

Tarkistus 9
José Gusmão, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa julkisen ja yksityisen 
sektorin väliseen asianmukaiseen 
yhteistyöhön liittyviä mahdollisuuksia, 
mahdolliset julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet mukaan lukien, 
kerättäessä taloudellista tietoa 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjumiseksi ja toteaa, että 
tulevaisuudessa on hyödynnettävä entistä 
paremmin esimerkiksi alustoja, joilla 
voidaan vaihtaa tietoja 
lainvalvontaviranomaisten, rahanpesun 
selvittelykeskusten ja yksityisen sektorin 
välillä; kannustaa kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä osallistumaan työhön, 
etenkin vaihtamalla nykyisiä toimiviksi 
osoittautuneita käytäntöjä julkisen 
kuulemisen aikana; katsoo, että 
tällaisessa yhteistyössä olisi ehdottomasti 
noudatettava sovellettavien 
tietosuojasääntöjen ja perusoikeuksien 
asettamia rajoituksia;   kehottaa 
komissiota esittämään selkeän 
lainsäädäntökehyksen 
kolmikantafoorumien perustamiseksi 
siten, että sillä säännellään osallistujien 
tehtäviä ja profiileja ja varmistetaan 
samojen sääntöjen noudattaminen 
tietojenvaihdossa, yksityisyyden ja 
henkilötietojen suoja, tietoturva, 
epäiltyjen henkilöiden oikeudet ja muut 
perusoikeudet; katsoo, että oikea-aikainen 

29. katsoo, että oikea-aikainen ja 
kattava palaute epäiltyä rahanpesua tai 
terrorismin rahoitusta koskevien 
kertomusten tuloksellisuudesta ja niihin 
liittyvät jatkotoimet ovat keskeisessä 
asemassa parannettaessa rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjunnan 
tuloksellisuutta;
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ja kattava palaute epäiltyä rahanpesua tai 
terrorismin rahoitusta koskevien 
kertomusten tuloksellisuudesta ja niihin 
liittyvät jatkotoimet ovat keskeisessä 
asemassa parannettaessa rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjunnan 
tuloksellisuutta;
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6.7.2020 B9-0207/10

Tarkistus 10
José Gusmão, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. toteaa, että rahanpesun torjuntaan 
on sisällyttävä myös todellisia 
ponnisteluja offshore-
oikeudenkäyttöalueiden, alhaisen 
verotuksen oikeudenkäyttöalueiden ja 
vähäisen sääntelyn 
oikeudenkäyttöalueiden torjumiseksi, 
myös EU:n sisällä; muistuttaa, että 
Alankomaat ja Luxemburg kuuluvat Tax 
Justice Networkin 
rahoitussalaisuusindeksin kärjessä 
olevien kymmenen maan joukkoon; vaatii 
komissiota ryhtymään päättäväisiin 
toimiin taloudellisen salailun torjumiseksi 
jäsenvaltioissa;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/11

Tarkistus 11
José Gusmão, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. suhtautuu myönteisesti komission 
mainitsemaan mahdollisuuteen antaa 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjunnan valvonnasta vastaavalle EU:n 
tason valvojalle joitakin valtuuksia valvoa 
ja tukea EU:n rajoittavien toimenpiteiden 
(pakotteiden) mukaisen varojen 
jäädyttämisen täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa;

Poistetaan.

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/12

Tarkistus 12
Clare Daly, José Gusmão
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. pitää valitettavana, että toimet 
terrorismin rahoituksen torjumiseksi eivät 
kata maiden harjoittamaa terrorismin 
suoraa tai välillistä rahoittamista, kuten 
esimerkiksi rahoitusta, jota Yhdysvallat ja 
Saudi-Arabia ovat viime vuosina 
tarjonneet Isisin ja al-Qaidan liittolaisille 
ja kumppaneille Syyriassa;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/13

Tarkistus 13
José Gusmão, Clare Daly
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin 
toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
ettei valvonta ole tuloksellista, mikä on 
tullut ilmi arvioitaessa Tanskan ja Viron 
valvontaviranomaisten toimia Danske 
Bankin skandaalin yhteydessä; pitää 
huolestuttavina myös äskettäistä 
Wirecard-skandaalia sekä Saksan 
finanssivalvontaviranomaisen BaFinin 
roolia asiassa ja siinä olevia mahdollisia 
puutteita; kehottaa EU:ta ja kansallisia 
toimivaltaisia viranomaisia käynnistämään 
selvityksen kateissa olevasta 1,9 miljardin 
euron määrästä ja kehottaa komissiota 
selvittämään, miten kirjanpitoalan 
toimintaa voitaisiin parantaa, myös 
yhteisillä tarkastuksilla;

40. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
ettei valvonta ole tuloksellista, mikä on 
tullut ilmi arvioitaessa Tanskan ja Viron 
valvontaviranomaisten toimia Danske 
Bankin skandaalin yhteydessä; pitää 
huolestuttavina myös äskettäistä 
Wirecard-skandaalia sekä Saksan 
finanssivalvontaviranomaisen BaFinin 
roolia asiassa ja siinä olevia mahdollisia 
puutteita; panee merkille, että 
kirjanpitäjien ammattikunnan 
itsesääntely epäonnistui jälleen tässä 
tapauksessa; toteaa, että tämän 
finanssiteknologiayrityksen luokittelulla 
”teknologiayritykseksi” maksupalvelujen 
tarjoajan sijasta oli olennainen merkitys 
sääntelyn epäonnistumisessa; kehottaa 
komissiota puuttumaan tähän ongelmaan 
pikaisesti varmistamalla, että maksuyhtiöt 
luokitellaan asianmukaisesti; toteaa, että 
vaikka pääasiallinen syy tähän 
sääntelyskandaaliin on se, että BaFin ja 
Bundesbank eivät ole valvoneet ja 
säännelleet Wirecard-konsernia 
asianmukaisesti, monilla EU:n 
toimielimillä on myös rooli tässä 
tapauksessa mukana olevien eri 
toimijoiden valvonnassa ja sääntelyssä, ja 
mainitsee esimerkkeinä EKP:n, ESMAn, 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja 
Euroopan komission; kehottaa EU:ta ja 
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kansallisia toimivaltaisia viranomaisia 
käynnistämään selvityksen kateissa 
olevasta 1,9 miljardin euron määrästä ja 
konsernin maksukyvyttömyyden 
mahdollisista vaikutuksista eläkkeisiin 
EU:ssa; vaatii ESMAa käynnistämään 
tutkimuksen siitä, että 
sääntelyviranomaiset eivät ole havainneet 
ja lopettaneet vilpillistä toimintaa ja 
markkinoiden manipulointia, johon 
Wirecard on syyllistynyt EU:n 
yhtiöissään, myös sellaisissa, jotka ovat 
sijoittautuneet Saksaan tai Irlantiin;

Or. en


