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6.7.2020 B9-0207/4

Pozmeňujúci návrh 4
Clare Daly, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže zoznam Finančnej akčnej 
skupiny (FATF) je stále opísaný v 
pracovnom dokumente útvarov Komisie z 
mája 2020 s názvom Metodika na 
stanovenie vysoko rizikových tretích 
krajín podľa smernice (EÚ) 2015/849 ako 
platný základ pre zoznam EÚ s 
vysokorizikovými tretími krajinami; keďže 
proces zaraďovania krajín do zoznamu 
FATF nie je apolitický, ani neutrálny a 
Spojené štáty a ďalšie krajiny ho 
používajú na sledovanie strategických 
geopolitických cieľov; keďže na 
globálnom Juhu niektorí označujú FATF 
ako nástroj neokolonializmu;
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6.7.2020 B9-0207/5

Pozmeňujúci návrh 5
Clare Daly, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

La. keďže nesprávna obchodná 
fakturácia sa využíva na vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam a/alebo clám, 
pranie výnosov z trestnej činnosti, 
obchádzanie menových kontrol a presun 
ziskov do zámoria; keďže chýbajúce 
príjmy v dôsledku nesprávnej obchodnej 
fakturácie zistené v obchode medzi 135 
rozvojovými krajinami a 36 rozvinutými 
ekonomikami počas 10-ročného obdobia 
2008 – 2017 predstavujú 8,7 bilióna 
USD1;
_________________________
1 Global Financial Integrity, „Nezákonné 
finančné toky spojené s obchodom v 135 
rozvojových krajinách: 2008 – 2017“, 3. marca 
2020. 

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/6

Pozmeňujúci návrh 6
José Gusmão, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
jednotný súbor pravidiel v oblasti boja 
proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu na účely rozšírenia 
pôsobnosti povinných subjektov, najmä s 
cieľom integrovať nové a rušivé trhové 
sektory, ako aj technologickú inováciu a 
vývoj v oblasti medzinárodných noriem a 
zabezpečiť, aby poskytovanie služieb bolo 
pokryté rovnakým spôsobom ako 
dodávanie tovaru; vyzýva Komisiu, aby sa 
zaoberala rizikami kryptoaktív tým, že 
bude všeobecne presadzovať zásadu 
„poznaj svojho klienta“ pri súčasnom 
rešpektovaní zásad nevyhnutnosti a 
proporcionality; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že nefinančné povinné 
subjekty podliehajú podobnému dohľadu 
ako finančné subjekty prostredníctvom 
nezávislého subjektu verejného sektora na 
vnútroštátnej úrovni, a aby zabezpečila 
primeranú úroveň informovanosti, 
odbornej prípravy, dodržiavania predpisov 
a sankcionovania v prípade pochybenia 
týchto nezávislých vnútroštátnych orgánov; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
vykonávanie ustanovení o boji proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
nebude viesť k tomu, aby vnútroštátne 
právne predpisy ukladali nadmerné 
prekážky činnosti organizácií občianskej 
spoločnosti;

4. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
jednotný súbor pravidiel v oblasti boja 
proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu na účely rozšírenia 
pôsobnosti povinných subjektov, najmä s 
cieľom integrovať nové a rušivé trhové 
sektory, ako aj technologickú inováciu a 
vývoj v oblasti medzinárodných noriem a 
zabezpečiť, aby poskytovanie služieb bolo 
pokryté rovnakým spôsobom ako 
dodávanie tovaru; vyzýva Komisiu, aby sa 
zaoberala rizikami kryptoaktív tým, že 
bude všeobecne presadzovať zásadu 
„poznaj svojho klienta“ pri súčasnom 
rešpektovaní zásad nevyhnutnosti a 
proporcionality; poukazuje na úplné 
zlyhanie samoregulácie zo strany 
povinných subjektov a to, že všetky 
predmetné úniky informácií odhalili 
úlohu bánk, právnikov, obchodníkov, 
poisťovní, účtovníkov, realitných agentov 
a ďalších sprostredkovateľov a 
podporovateľov ako spolupáchateľov v 
prípadoch prania špinavých peňazí; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
nefinančné povinné subjekty podliehajú 
podobnému dohľadu ako finančné subjekty 
prostredníctvom nezávislého subjektu 
verejného sektora na vnútroštátnej úrovni, 
a aby zabezpečila primeranú úroveň 
informovanosti, odbornej prípravy, 
dodržiavania predpisov a sankcionovania v 
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prípade pochybenia týchto nezávislých 
vnútroštátnych orgánov; požaduje 
zavedenie odrádzajúcich sankcií na 
samotné spoločnosti, ako aj na 
zamestnancov na úrovni manažmentu 
a členov riadiacich orgánov 
zodpovedných za systémy prania 
špinavých peňazí; pripomína svoju výzvu 
na prísne uplatňovanie účinných sankcií 
voči bankám, umožňujúcich zrušenie 
bankovej licencie finančných inštitúcií, 
ktoré boli uznané vinnými z 
presadzovania alebo umožnenia prania 
špinavých peňazí; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že vykonávanie ustanovení o 
boji proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu nebude viesť k 
tomu, aby vnútroštátne právne predpisy 
ukladali nadmerné prekážky činnosti 
organizácií občianskej spoločnosti;
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6.7.2020 B9-0207/7

Pozmeňujúci návrh 7
Clare Daly, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. so znepokojením konštatuje, že 
Luanda Leaks, ako aj ďalšie minulé 
škandály, ako sú Cum Ex, Panama Papers, 
Lux Leaks a Paradise Papers, opakovane 
otriasli dôverou občanov v naše finančné a 
daňové systémy; pripomína, že je veľmi 
dôležité obnoviť dôveru verejnosti 
a zabezpečiť spravodlivé a transparentné 
daňové systémy a daňovú spravodlivosť;

21. so znepokojením konštatuje, že 
Luanda Leaks, ako aj ďalšie minulé 
škandály, ako sú Cum Ex, Panama Papers, 
Lux Leaks a Paradise Papers, opakovane 
otriasli dôverou občanov v naše finančné a 
daňové systémy; pripomína, že je veľmi 
dôležité obnoviť dôveru verejnosti 
a zabezpečiť spravodlivé a transparentné 
daňové systémy a daňovú spravodlivosť; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že EÚ musí 
vážne riešiť svoje vlastné vnútorné 
problémy, najmä pokiaľ ide o jej nízke 
dane a daňové raje; 

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/8

Pozmeňujúci návrh 8
Clare Daly, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva na prijatie ďalších iniciatív, 
ktoré by mohli presadzovať konanie na 
úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni v 
oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu, napr. rozšírenie 
právomocí Európskej prokuratúry 
(EPPO) a Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF) a posilnenie 
existujúcich agentúr, ako je Agentúra 
Európskej únie pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva (Europol) a 
Eurojust; berie na vedomie úmysel 
Komisie predložiť návrh na posilnenie 
mandátu Europolu, ako sa uvádza v jeho 
upravenom pracovnom programe, a 
pripomína, že posilnený mandát by mal ísť 
ruka v ruke s primeranou parlamentnou 
kontrolou; je presvedčený, že prioritou by 
malo byť posilnenie kapacity Europolu 
požadovať začatie cezhraničných 
vyšetrovaní, najmä v prípadoch závažných 
útokov na oznamovateľov korupcie a 
investigatívnych novinárov, ktorí 
zohrávajú zásadnú úlohu pri odhaľovaní 
korupcie, podvodov, zlého hospodárenia a 
iného protiprávneho konania vo verejnom a 
v súkromnom sektore;

24. vyzýva na prijatie ďalších iniciatív, 
ktoré by mohli presadzovať konanie na 
úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni v 
oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; berie na vedomie 
úmysel Komisie predložiť návrh na 
posilnenie mandátu Europolu, ako sa 
uvádza v jeho upravenom pracovnom 
programe, a pripomína, že posilnený 
mandát by mal ísť ruka v ruke s 
primeranou a zvýšenou parlamentnou 
kontrolou; nabáda Europol, aby uplatnil 
svoje právomoci a požadoval začatie 
cezhraničných vyšetrovaní, najmä v 
prípadoch závažných útokov na 
oznamovateľov korupcie a 
investigatívnych novinárov, ktorí 
zohrávajú zásadnú úlohu pri odhaľovaní 
korupcie, podvodov, zlého hospodárenia a 
iného protiprávneho konania vo verejnom a 
v súkromnom sektore;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/9

Pozmeňujúci návrh 9
José Gusmão, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje potenciál riadnej 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom vrátane možných verejno-
súkromných partnerstiev v rámci 
zhromažďovania finančných informácií 
na boj proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu, ktoré sa musia v 
budúcnosti lepšie využívať, napr. 
platformy na výmenu informácií medzi 
orgánmi presadzovania práva, FIU a 
súkromným sektorom; povzbudzuje všetky 
príslušné zainteresované strany, aby sa 
zapojili, najmä výmenou súčasných dobre 
fungujúcich postupov počas verejných 
konzultácií; zastáva názor, že pri takejto 
spolupráci by sa mali prísne dodržiavať 
obmedzenia v rámci platných pravidiel 
ochrany údajov a základných práv; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla jasný právny rámec 
na zriadenie tripartitných platforiem, čím 
sa regulujú povinnosti a profily 
účastníkov a zabezpečí sa dodržiavanie 
rovnakého súboru pravidiel výmeny 
informácií, ochrany súkromia a osobných 
údajov, bezpečnosti údajov, práv 
podozrivých a iných základných práv; 
zastáva názor, že včasná a úplná spätná 
väzba o účinnosti správ o podozrení z 
prania špinavých peňazí alebo 
financovania terorizmu a následných 
opatrení je zásadná na ich zefektívnenie 
boja proti praniu špinavých peňazí a 

29. zastáva názor, že včasná a úplná 
spätná väzba o účinnosti správ o podozrení 
z prania špinavých peňazí alebo 
financovania terorizmu a následných 
opatrení je zásadná na ich zefektívnenie 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu;
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financovaniu terorizmu;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/10

Pozmeňujúci návrh 10
José Gusmão, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. poznamenáva, že boj proti praniu 
špinavých peňazí musí zahŕňať aj značné 
úsilie v boji proti jurisdikciám v daňových 
rajoch, jurisdikciám s nízkymi daňami a 
nízkou reguláciou, a to aj v rámci EÚ; 
pripomína, že Holandsko a Luxembursko 
patria medzi prvých 10 krajín v indexe 
bankového tajomstva Siete pre finančnú 
spravodlivosť; žiada, aby Komisia prijala 
rozhodné opatrenia v boji proti finančnej 
neprehľadnosti medzi členskými štátmi;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/11

Pozmeňujúci návrh 11
José Gusmão, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. víta možnosť, ktorú uviedla 
Komisia, poveriť dozorný orgán EÚ v 
oblasti boja proti praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu určitými 
právomocami na monitorovanie a 
podporu vykonávania zaistenia majetku v 
rámci reštriktívnych opatrení (sankcií) 
EÚ vo všetkých členských štátoch;

vypúšťa sa

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/12

Pozmeňujúci návrh 12
Clare Daly, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
opatrenia na boj proti financovaniu 
terorizmu nezahŕňajú priame ani 
nepriame financovanie terorizmu, ako je 
napríklad financovanie spojencov a 
partnerov ISIS a al-Káidy v Sýrii v 
posledných rokoch zo strany krajín, ako 
sú USA a Saudská Arábia;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/13

Pozmeňujúci návrh 13
José Gusmão, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
– akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. je hlboko znepokojený nedostatkom 
účinného dohľadu, ktorý sa zistil pri 
hodnotení výkonnosti dánskych a 
estónskych orgánov dohľadu v súvislosti 
so škandálom v prípade Danske Bank; je 
znepokojený aj nedávnym škandálom 
Wirecard, ako aj úlohou, ktorú zohral 
nemecký úrad pre finančný dohľad BaFin a 
potenciálnymi nedostatkami; žiada EÚ a 
príslušné vnútroštátne orgány, aby začali 
vyšetrovanie, pokiaľ ide o chýbajúcich 1,9 
miliardy EUR, a vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala spôsoby, ako zlepšiť 
fungovanie sektora účtovníctva, a to aj 
prostredníctvom spoločných auditov;

40. je hlboko znepokojený nedostatkom 
účinného dohľadu, ktorý sa zistil pri 
hodnotení výkonnosti dánskych a 
estónskych orgánov dohľadu v súvislosti 
so škandálom v prípade Danske Bank; je 
znepokojený aj nedávnym škandálom 
Wirecard, ako aj úlohou, ktorú zohral 
nemecký úrad pre finančný dohľad BaFin a 
potenciálnymi nedostatkami; 
poznamenáva, že v tomto prípade opäť 
zlyhala samoregulácia v účtovníckej 
profesii; konštatuje, že klasifikácia tejto 
spoločnosti FinTech ako technologickej 
spoločnosti a nie ako poskytovateľa 
platobných služieb zohrala ústrednú 
úlohu v zlyhaní regulácie; vyzýva 
Komisiu, aby tento problém urýchlene 
riešila tým, že zabezpečí správnu 
klasifikáciu platobných spoločností; 
konštatuje, že hoci hlavnú zodpovednosť 
za tento regulačný škandál nesú BaFin a 
Bundesbank, ktoré neboli schopné riadne 
kontrolovať a vykonávať regulačný 
dohľad so skupinou Wirecard, viaceré 
inštitúcie EÚ tiež zohrávajú úlohu v 
dohľade a regulácii rôznych aktérov, ktorí 
do tohto prípadu zapojení, vrátane ECB, 
ESMA, Európskeho orgánu pre 
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov (EIOPA) a Európskej 
komisie; žiada EÚ a príslušné vnútroštátne 
orgány, aby začali vyšetrovanie, pokiaľ ide 
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o chýbajúcich 1,9 miliardy EUR a možný 
dosah insolventnosti skupiny na dôchodky 
v EÚ; žiada, aby ESMA začal 
vyšetrovanie neschopnosti regulačných 
orgánov identifikovať a zastaviť 
podvodnú činnosť a manipuláciu s trhom, 
ktorého sa dopustila spoločnosť Wirecard 
vo svojich firmách v EÚ vrátane podnikov 
so sídlom v Nemecku a Írsku;

Or. en


