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

NL In verscheidenheid verenigd NL

6.7.2020 B9-0207/4

Amendement 4
Clare Daly, José Gusmão
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat vermelding op de 
lijst van de Financiële-actiegroep (FATF) 
in het werkdocument van de diensten van 
de Commissie getiteld “Methode voor de 
identificatie van derde landen met een 
hoog risico in het kader van Richtlijn 
(EU) 2015/849)” nog steeds een “goed 
uitgangspunt” voor de EU-lijst van derde 
landen met een hoog risico wordt 
genoemd; overwegende dat vermelding op 
de lijst van de FATF noch apolitiek is 
noch neutraal en door de Verenigde 
Staten en andere landen wordt gebruikt 
om strategische geopolitieke 
doelstellingen te verwezenlijken; 
overwegende dat de FATF door 
sommigen in de Global South een neo-
koloniaal instrument is genoemd;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/5

Amendement 5
Clare Daly, José Gusmão
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat valse aangiften 
worden gebruikt om belastingen en/of 
douanetarieven te ontduiken, de 
opbrengsten van criminele activiteiten wit 
te wassen deviezencontroles te ontwijken 
en winsten naar belastingparadijzen te 
sluizen; overwegende dat het 
waardeverlies door valse aangiften in de 
handel tussen 135 ontwikkelingslanden 
en 36 ontwikkelde economieën in de 
tienjarige periode van 2008-2017 USD 8,7 
biljoen bedraagt1;
_________________________
1 Global Financial Integrity, “Trade-Related Illicit 
Financial Flows in 135 Developing Countries: 
2008-2017”, 3 maart 2020. 

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/6

Amendement 6
José Gusmão, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie het 
gemeenschappelijk rulebook op het gebied 
van AML/CTF uit te breiden om het scala 
aan meldingsplichtige entiteiten te 
vergroten, met name om nieuwe en 
disruptieve marktsectoren evenals 
technologische innovatie en 
ontwikkelingen in de internationale 
normen te integreren en om ervoor te 
zorgen dat de verlening van diensten 
evenzeer onder de regelgeving valt als de 
levering van goederen; verzoekt de 
Commissie de risico’s van cryptoactiva aan 
te pakken door het “ken-uw-klant”-
beginsel breed te handhaven, met 
inachtneming van de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat niet-financiële meldingsplichtige 
entiteiten worden onderworpen aan een 
soortgelijk toezicht als financiële entiteiten, 
door een onafhankelijke overheidsinstantie 
op nationaal niveau, en ervoor te zorgen 
dat het niveau van bewustwording, 
opleiding, naleving en foutbestraffing door 
deze onafhankelijke nationale autoriteiten 
toereikend is; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging 
van de bepalingen inzake AML/CTF niet 
leidt tot nationale wetgeving die 
maatschappelijke organisaties 
buitensporige belemmeringen oplegt voor 

4. verzoekt de Commissie het 
gemeenschappelijk rulebook op het gebied 
van AML/CTF uit te breiden om het scala 
aan meldingsplichtige entiteiten te 
vergroten, met name om nieuwe en 
disruptieve marktsectoren evenals 
technologische innovatie en 
ontwikkelingen in de internationale 
normen te integreren en om ervoor te 
zorgen dat de verlening van diensten 
evenzeer onder de regelgeving valt als de 
levering van goederen; verzoekt de 
Commissie de risico’s van cryptoactiva aan 
te pakken door het “ken-uw-klant”-
beginsel breed te handhaven, met 
inachtneming van de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid; wijst 
op de totale mislukking van zelfregulering 
door de meldingsplichtige entiteiten en op 
het feit dat in alle gevallen waarin het mis 
is gegaan banken, advocaten, handelaars, 
verzekeringsmaatschappijen, accountants, 
makelaars en andere facilitatoren zich 
medeplichtig hebben gemaakt aan 
witwaspraktijken; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat niet-financiële 
meldingsplichtige entiteiten worden 
onderworpen aan een soortgelijk toezicht 
als financiële entiteiten, door een 
onafhankelijke overheidsinstantie op 
nationaal niveau, en ervoor te zorgen dat 
het niveau van bewustwording, opleiding, 
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hun activiteiten; naleving en foutbestraffing door deze 
onafhankelijke nationale autoriteiten 
toereikend is; dringt erop aan dat er 
afschrikwekkende sancties worden 
opgelegd aan de ondernemingen zelf en 
aan de senior managers en bestuursleden 
die voor deze witwasregelingen 
verantwoordelijk zijn; dringt er nogmaals 
op aan dat er doeltreffende sancties 
worden opgelegd aan banken, zodat hun 
bankvergunning wordt ontnomen 
wanneer zij schuldig zijn bevonden aan 
het bevorderen of faciliteren van 
witwaspraktijken; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging 
van de bepalingen inzake AML/CTF niet 
leidt tot nationale wetgeving die 
maatschappelijke organisaties 
buitensporige belemmeringen oplegt voor 
hun activiteiten;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/7

Amendement 7
Clare Daly, José Gusmão
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt met bezorgdheid vast dat de 
Luanda Leaks en andere schandalen uit het 
verleden, zoals cum-ex, de Panama Papers, 
Lux Leaks en de Paradise Papers, het 
vertrouwen van de burgers in onze 
financiële en belastingstelsels herhaaldelijk 
hebben geschokt; benadrukt dat het van 
cruciaal belang is om het vertrouwen van 
het publiek te herstellen en te zorgen voor 
eerlijke en transparante belastingstelsels en 
fiscale rechtvaardigheid;

21. stelt met bezorgdheid vast dat de 
Luanda Leaks en andere schandalen uit het 
verleden, zoals cum-ex, de Panama Papers, 
Lux Leaks en de Paradise Papers, het 
vertrouwen van de burgers in onze 
financiële en belastingstelsels herhaaldelijk 
hebben geschokt; benadrukt dat het van 
cruciaal belang is om het vertrouwen van 
het publiek te herstellen en te zorgen voor 
eerlijke en transparante belastingstelsels en 
fiscale rechtvaardigheid; benadrukt in dit 
verband dat de EU haar eigen interne 
problemen streng moet aanpakken, met 
name wat betreft haar lage 
belastingheffing en 
geheimhoudingslanden; 

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/8

Amendement 8
Clare Daly, José Gusmão
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. roept op verdere initiatieven goed te 
keuren die AML/CTF-acties op EU- en 
nationaal niveau kunnen afdwingen, zoals 
uitbreiding van de bevoegdheden van het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) en 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) en versterking 
van de bestaande agentschappen zoals het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) en Eurojust; 
neemt kennis van het voornemen van de 
Commissie om met een voorstel te komen 
ter versterking van het mandaat van 
Europol, zoals aangegeven in haar 
aangepaste werkprogramma, en wijst er 
nogmaals op dat een versterkt mandaat 
hand in hand moet gaan met passende 
parlementaire controle; is van mening dat 
het een prioriteit moet zijn Europol de 
bevoegdheid te verlenen een verzoek om 
opening van grensoverschrijdende 
onderzoeken in te dienen, met name in 
gevallen van ernstige aanvallen op 
klokkenluiders en onderzoeksjournalisten 
die een essentiële rol spelen bij de 
onthulling van corruptie, fraude, 
wanbeheer en andere wanpraktijken in de 
openbare en particuliere sector;

24. roept op verdere initiatieven goed te 
keuren die AML/CTF-acties op EU- en 
nationaal niveau kunnen afdwingen; neemt 
kennis van het voornemen van de 
Commissie om met een voorstel te komen 
ter versterking van het mandaat van 
Europol, zoals aangegeven in haar 
aangepaste werkprogramma, en wijst er 
nogmaals op dat een versterkt mandaat 
hand in hand moet gaan met passende en 
verhoogde  parlementaire controle; 
moedigt Europol aan gebruik te maken 
van zijn bevoegdheid om verzoeken in te 
dienen voor de opening van 
grensoverschrijdende onderzoeken, met 
name in gevallen van ernstige aanvallen op 
klokkenluiders en onderzoeksjournalisten 
die een essentiële rol spelen bij de 
onthulling van corruptie, fraude, 
wanbeheer en andere wanpraktijken in de 
openbare en particuliere sector;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/9

Amendement 9
José Gusmão, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. onderstreept in het kader van het 
verzamelen van financiële inlichtingen ter 
bestrijding van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme het 
potentieel van goede samenwerking 
tussen de openbare en de particuliere 
sector, met inbegrip van mogelijke 
publiek-private partnerschappen (PPP’s), 
waarvan in de toekomst beter gebruik 
moet worden gemaakt, bijvoorbeeld in de 
vorm van platforms voor het delen van 
informatie tussen 
rechtshandhavingsinstanties, FIE’s en de 
particuliere sector; spoort alle relevante 
belanghebbenden aan een bijdrage te 
leveren, met name door tijdens de 
openbare raadpleging nu goed werkende 
praktijken te delen; is van mening dat 
dergelijke samenwerking strikt binnen de 
grenzen van de toepasselijke 
gegevensbeschermingsregels en met 
eerbiediging van de grondrechten moet 
verlopen; verzoekt de Commissie een 
duidelijk rechtskader voor te stellen voor 
de oprichting van tripartiete platforms, 
waarin het profiel en de taken van de 
deelnemers worden geregeld en waarmee 
wordt gewaarborgd dat dezelfde regels 
worden nageleefd voor de uitwisseling van 
informatie, de bescherming van privacy 
en persoonsgegevens, de beveiliging van 
gegevens, de rechten van verdachten en 

29. is van mening dat snelle en 
volledige feedback over de 
doeltreffendheid en de afhandeling van 
meldingen van vermoedelijke 
witwaspraktijken of vermoedelijke 
terrorismefinanciering van cruciaal belang 
is om de bestrijding van het witwassen van 
geld en van terrorismefinanciering 
doeltreffender te maken;
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andere grondrechten; is van mening dat 
snelle en volledige feedback over de 
doeltreffendheid en de afhandeling van 
meldingen van vermoedelijke 
witwaspraktijken of vermoedelijke 
terrorismefinanciering van cruciaal belang 
is om de bestrijding van het witwassen van 
geld en van terrorismefinanciering 
doeltreffender te maken;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/10

Amendement 10
José Gusmão, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. wijst erop dat de bestrijding van 
witwaspraktijken ook een serieuze 
inspanning moet behelzen om 
belastingparadijzen, landen met lage 
belastingtarieven en geringe regelgeving, 
ook binnen de EU, aan te pakken; 
herinnert eraan dat Nederland en 
Luxemburg behoren tot de top-tien van de 
landen van de “Financial Secrecy Index” 
van het Tax Justice Network; eist dat de 
Commissie doortastend ingrijpt om 
financiële ondoorzichtigheid in de 
lidstaten te bestrijden;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/11

Amendement 11
José Gusmão, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd over de door de 
Commissie geschetste mogelijkheid om de 
AML/CTF-toezichthouder van de EU 
bepaalde bevoegdheden te verlenen om 
toezicht te houden op en ondersteuning te 
verlenen bij de tenuitvoerlegging van het 
bevriezen van vermogensbestanddelen in 
het kader van beperkende EU-
maatregelen (sancties) in de lidstaten;

Schrappen

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/12

Amendement 12
Clare Daly, José Gusmão
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. betreurt het feit dat de maatregelen 
om de terrorismefinanciering te bestrijden 
niet de directe en indirecte financiering 
van terrorisme door landen omvatten, 
zoals de financiering die verstrekt wordt 
door landen als de VS en Saoedi-Arabië 
aan bondgenoten en partners van ISIS en 
Al-Qaida in Syrië in de afgelopen jaren;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/13

Amendement 13
José Gusmão, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. is ernstig bezorgd over het gebrek 
aan effectief toezicht, zoals dit aan het licht 
is gekomen bij de evaluatie van de 
prestaties van de Deense en de Estse 
toezichthouder in het kader van het 
schandaal waarbij de Danske Bank 
betrokken is; is bovendien bezorgd over 
het recente Wirecardschandaal, alsmede 
over de rol en de mogelijke 
tekortkomingen van de Duitse financiële 
toezichthoudende autoriteit BaFin; dringt 
erop aan dat de EU en de nationale 
bevoegde autoriteiten een onderzoek 
instellen naar het ontbrekende bedrag van 
1,9 miljard euro en verzoekt de Commissie 
na te gaan hoe de werking van de 
accountancysector kan worden verbeterd, 
onder meer door middel van gezamenlijke 
controles;

40. is ernstig bezorgd over het gebrek 
aan effectief toezicht, zoals dit aan het licht 
is gekomen bij de evaluatie van de 
prestaties van de Deense en de Estse 
toezichthouder in het kader van het 
schandaal waarbij de Danske Bank 
betrokken is; is bovendien bezorgd over 
het recente Wirecardschandaal, alsmede 
over de rol en de mogelijke 
tekortkomingen van de Duitse financiële 
toezichthoudende autoriteit BaFin; wijst op 
het mislukken van zelfregulering van de 
accountantsberoepsgroep in deze zaak; 
wijst erop dat de indeling van dit 
FinTech-bedrijf als “technologiebedrijf” 
in plaats van een verlener van 
betaaldiensten een centrale rol speelde in 
de regelgevingsovertredingen; dringt er 
bij de Commissie op aan dit probleem 
dringend op te lossen door ervoor te 
zorgen dat betaalbedrijven correct worden 
ingedeeld; wijst erop dat, hoewel de 
grootste verantwoordelijkheid voor dit 
regelgevingsschandaal ligt bij het 
disfunctioneren van de BaFin en de 
Bundesbank met betrekking tot het 
toezicht op en de regulering van de 
Wirecard Group, veel EU-instellingen ook 
een rol spelen met betrekking tot toezicht 
op en regulering van de verschillende 
actoren die betrokken waren bij dit 
schandaal, waaronder de ECB, de ESMA, 



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

de Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen (Eiopa) en de 
Europese Commissie; dringt erop aan dat 
de EU en de nationale bevoegde 
autoriteiten een onderzoek instellen naar 
het ontbrekende bedrag van 
1,9 miljard euro en de potentiële impact 
op de insolventie van de groep op de 
pensioenen in de EU; eist dat de ESMA 
onderzoekt waarom de regelgevende 
instanties er niet in geslaagd zijn de 
frauduleuze activiteit en 
marktmanipulatie die in de EU-bedrijven 
- o.a. in Duitsland en Ierland - door 
Wirecard zijn gepleegd, op te sporen en 
tegen te gaan;

Or. en


