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6.7.2020 B9-0207/4

Predlog spremembe 4
Clare Daly, José Gusmão
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je uvrstitev na seznam 
Projektne skupine za finančno ukrepanje 
v delovnem dokumentu služb Komisije iz 
maja 2020 o metodologiji za opredelitev 
tretjih držav z visokim tveganjem v skladu 
z Direktivo (EU) 2015/849 še vedno 
opisana kot „veljavna osnova“ za evropski 
seznam tretjih držav z visokim tveganjem; 
ker postopek uvrščanja na seznam 
projektne skupine ni niti nepolitičen niti 
nevtralen ter ga Združene države in drugi 
uporabljajo za doseganje strateških 
geopolitičnih ciljev; ker so nekateri na 
svetovnem jugu projektno skupino 
označili kot orodje neokolonializma;
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6.7.2020 B9-0207/5

Predlog spremembe 5
Clare Daly, José Gusmão
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Uvodna izjava L a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker se prirejanje računov 
uporablja za izogibanje plačilu davkov 
in/ali carin, pranje prihodkov iz 
kriminalnih dejavnosti, izogibanje 
valutnemu nadzoru in preusmerjanju 
dobička v davčne oaze; ker so bile v 10-
letnem obdobju 2008–2017 v trgovini med 
135 državami v razvoju in 36 naprednimi 
gospodarstvi ugotovljene vrzeli v vrednosti 
zaradi prirejanja računov v višini 
8,7 bilijona USD1;
_________________________
1 Global Financial Integrity: „Trade-Related Illicit 
Financial Flows in 135 Developing Countries: 
2008-2017“ (Nezakoniti finanči tokovi, povezani s 
trgovino, v 135 državah v razvoju: 2008–2017), 
3. marec 2020. 

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/6

Predlog spremembe 6
José Gusmão, Clare Daly
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj razširi enotni 
pravilnik na področju AML/CTF, da bi 
razširili nabor pooblaščenih subjektov, 
zlasti z namenom, da bi vključili nove in 
prelomne tržne sektorje, tehnološke 
inovacije in razvoj mednarodnih 
standardov ter zagotovili, da bo opravljanje 
storitev zajeto na enak način kot dobava 
blaga; poziva Komisijo, naj obvladuje 
tveganja kriptovalut s širokim 
uveljavljanjem načela poznavanja strank 
ob hkratnem spoštovanju načel nujnosti in 
sorazmernosti; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nefinančni pooblaščeni 
subjekti pod podobnim nadzorom kot 
finančni subjekti, ki ga izvajajo neodvisni 
javni organi na nacionalni ravni, in naj 
zagotovi, da bodo ozaveščenost teh 
neodvisnih nacionalnih organov, njihova 
usposobljenost, skladnost in sankcioniranje 
v primeru kršitev na ustrezni ravni; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da izvajanje določb 
o AML/CTF ne bo vodilo v nacionalno 
zakonodajo, ki bo pretirano omejevala 
dejavnosti organizacij civilne družbe;

4. poziva Komisijo, naj razširi enotni 
pravilnik na področju preprečevanja 
pranja denarja in financiranja terorizma, 
da bi razširili nabor pooblaščenih 
subjektov, zlasti z namenom, da bi vključili 
nove in prelomne tržne sektorje, 
tehnološke inovacije in razvoj 
mednarodnih standardov ter zagotovili, da 
bo opravljanje storitev zajeto na enak način 
kot dobava blaga; poziva Komisijo, naj 
obvladuje tveganja kriptovalut s širokim 
uveljavljanjem načela poznavanja strank 
ob hkratnem spoštovanju načel nujnosti in 
sorazmernosti; ugotavlja, da je poskus 
samoregulacije pooblaščenih subjektov v 
celoti propadel ter da so vsa navedena 
razkritja razgalila vlogo bank, odvetnikov, 
trgovcev, zavarovalnic, računovodij, 
nepremičninskih posrednikov in drugih 
akterjev pri omogočanju in spodbujanju 
pranja denarja; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nefinančni pooblaščeni 
subjekti pod podobnim nadzorom kot 
finančni subjekti, ki ga izvajajo neodvisni 
javni organi na nacionalni ravni, in naj 
zagotovi, da bodo ozaveščenost teh 
neodvisnih nacionalnih organov, njihova 
usposobljenost, skladnost in sankcioniranje 
v primeru kršitev na ustrezni ravni; poziva 
k odvračalnim sankcijam neposredno za 
podjetja, pa tudi za vodstvene delavce in 
člane upravnih odborov, odgovorne za 
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sheme pranja denarja; ponovno poziva k 
strogi uporabi učinkovitih sankcij za 
banke, ki omogočajo odvzem bančne 
licence finančnim institucijam, 
spoznanim za krive udeležbe pri 
spodbujanju ali omogočanju pranja 
denarja; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
izvajanje določb o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma ne bi 
privedlo do pretiranega omejevanja 
dejavnosti organizacij civilne družbe v 
nacionalni zakonodaji;
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6.7.2020 B9-0207/7

Predlog spremembe 7
Clare Daly, José Gusmão
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
Luanda Leaks in drugi pretekli škandali, 
kot so Cum Ex, Panamski dokumenti, Lux 
Leaks in rajski dokumenti, večkrat pretresli 
zaupanje državljanov v naše finančne in 
davčne sisteme; opozarja, kako pomembno 
je, da se ponovno vzpostavi zaupanje 
javnosti in zagotovijo pravični in pregledni 
davčni sistemi ter davčna pravičnost;

21. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
Luanda Leaks in drugi pretekli škandali, 
kot so Cum Ex, Panamski dokumenti, Lux 
Leaks in rajski dokumenti, večkrat pretresli 
zaupanje državljanov v naše finančne in 
davčne sisteme; opozarja, kako pomembno 
je, da se ponovno vzpostavi zaupanje 
javnosti in zagotovijo pravični in pregledni 
davčni sistemi ter davčna pravičnost; v 
zvezi s tem poudarja, da mora EU resno 
obravnavati svoje notranje probleme, 
konkretno jurisdikcije z nizko obdavčitvijo 
in visoko stopnjo davčne tajnosti; 

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/8

Predlog spremembe 8
Clare Daly, José Gusmão
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva k sprejetju nadaljnjih pobud, 
ki bi lahko okrepile ukrepe v boju proti 
AML/CTF na ravni EU in nacionalni ravni, 
npr. razširitev pristojnosti Evropskega 
javnega tožilstva (EJT) in Evropskega 
urada za boj proti goljufijam (OLAF) in 
krepitev obstoječih agencij, kot sta 
Agencija Evropske unije za sodelovanje 
na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in 
Eurojust; je seznanjen z namero Komisije, 
da pripravi predlog za okrepitev mandata 
Europola, kot je navedeno v spremenjenem 
programu dela Komisije, in opozarja, da bi 
moral okrepljen mandat spremljati ustrezen 
parlamentarni nadzor; meni, da bi morala 
biti krepitev zmogljivosti Europola za 
vložitev zahteve za začetek čezmejnih 
preiskav, zlasti v primerih resnih napadov 
na žvižgače in preiskovalne novinarje, ki 
imajo bistveno vlogo pri razkrivanju 
korupcije, goljufij, slabega upravljanja in 
drugega nezakonitega ravnanja v javnem in 
zasebnem sektorju, prednostna naloga;

24. poziva k sprejetju nadaljnjih pobud, 
ki bi lahko okrepile ukrepe za 
preprečevanje pranja denarja in 
financiranja terorizma na ravni EU in 
nacionalni ravni; je seznanjen z namero 
Komisije, da pripravi predlog za okrepitev 
mandata Europola, kot je navedeno v 
spremenjenem programu dela Komisije, in 
opozarja, da bi moral okrepljen mandat 
spremljati ustrezen in povečan 
parlamentarni nadzor; spodbuja Europol k 
uveljavljanju svoje pristojnosti za vložitev 
zahteve za začetek čezmejnih preiskav, 
zlasti v primerih resnih napadov na 
žvižgače in preiskovalne novinarje, ki 
imajo bistveno vlogo pri razkrivanju 
korupcije, goljufij, slabega upravljanja in 
drugega nezakonitega ravnanja v javnem in 
zasebnem sektorju;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/9

Predlog spremembe 9
José Gusmão, Clare Daly
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja potencial za ustrezno 
sodelovanje med javnim in zasebnim 
sektorjem, vključno z možnimi javno-
zasebnimi partnerstvi, v okviru zbiranja 
finančnih obveščevalnih podatkov za boj 
proti pranju denarja in financiranju 
terorizma, ki jih je treba v prihodnosti 
bolje izkoristiti, na primer za platforme za 
izmenjavo informacij med organi 
kazenskega pregona, FIU in zasebnim 
sektorjem; spodbuja vse zadevne 
deležnike, naj sodelujejo in prispevajo, 
zlasti z izmenjavo sedanjih dobro 
delujočih praks med javnim 
posvetovanjem; meni, da bi moralo to 
sodelovanje strogo spoštovati omejitve 
veljavnih pravil o varstvu podatkov in 
temeljne pravice; poziva Komisijo, naj 
predlaga jasen pravni okvir za 
vzpostavitev tristranskih platform, ki bo 
urejal dolžnosti in profile udeležencev ter 
zagotavljal skladnost z enakim sklopom 
pravil za izmenjavo informacij, varstvo 
zasebnosti in osebnih podatkov, varnost 
podatkov, pravice osumljencev in druge 
temeljne pravice; meni, da so pravočasne 
in popolne povratne informacije o 
učinkovitosti in spremljanju poročil o sumu 
pranja denarja ali financiranja terorizma 
bistvenega pomena za učinkovitejši boj 
proti pranju denarja in financiranju 
terorizma;

29. meni, da so pravočasne in popolne 
povratne informacije o učinkovitosti in 
spremljanju poročil o sumu pranja denarja 
ali financiranja terorizma bistvenega 
pomena za učinkovitejši boj proti pranju 
denarja in financiranju terorizma;
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6.7.2020 B9-0207/10

Predlog spremembe 10
José Gusmão, Clare Daly
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. ugotavlja, da mora boj proti 
pranju denarja vključevati tudi resna 
prizadevanja za boj proti offshore 
jurisdikcijam z nizkimi davki in ohlapno 
zakonodajo, tudi znotraj EU; opozarja, da 
sta Nizozemska in Luksemburg med 
desetimi državami z najvišjim indeksom 
finančne tajnosti, ki ga vodi mreža Tax 
Justice Network; zahteva, da Komisija 
odločno ukrepa zoper finančno 
nepreglednost v državah članicah;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/11

Predlog spremembe 11
José Gusmão, Clare Daly
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. pozdravlja možnost, ki jo je 
predstavila Komisija, da bi nadzorniku 
EU za AML/CTF poverila nekatere 
pristojnosti za spremljanje in podpiranje 
izvajanja začasnega zavarovanja sredstev 
v skladu z omejevalnimi ukrepi EU 
(sankcije) v vseh državah članicah;

črtano

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/12

Predlog spremembe 12
Clare Daly, José Gusmão
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. obžaluje, da ukrepi za boj proti 
financiranju terorizma ne vključujejo 
neposrednega ali posrednega financiranja 
terorizma s strani držav, kot je 
financiranje, ki ga zadnja leta zaveznicam 
in partnericam ISIS-a in Al Kaide v Siriji 
zagotavljajo države, kot so ZDA in 
Savdska Arabija;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/13

Predlog spremembe 13
José Gusmão, Clare Daly
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. je globoko zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja učinkovitega nadzora, kot je 
razkrilo ocenjevanje uspešnosti danskega 
in estonskega nadzornika v škandalu 
Danske Bank; poleg tega je zaskrbljen 
zaradi nedavnega škandala Wirecard ter 
zaradi vloge, ki jo je pri tem igral nemški 
organ za finančni nadzor BaFin, pa tudi 
zaradi morebitnih pomanjkljivosti tega 
organa; poziva EU in nacionalne pristojne 
organe, naj začnejo preiskavo o 
manjkajočih 1.9 milijarde EUR, in poziva 
Komisijo, naj preuči načine za izboljšanje 
delovanja računovodskega sektorja, tudi s 
skupnimi revizijami;

40. je globoko zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja učinkovitega nadzora, kot je 
razkrilo ocenjevanje uspešnosti danskega 
in estonskega nadzornika v škandalu 
Danske Bank; poleg tega je zaskrbljen 
zaradi nedavnega škandala družbe 
Wirecard ter zaradi vloge, ki jo je pri tem 
igral nemški organ za finančni nadzor 
BaFin, pa tudi zaradi morebitnih 
pomanjkljivosti tega organa; ugotavlja, da 
je samoregulacija računovodskega 
poklica tudi v tem primeru odpovedala; 
ugotavlja, da je bila klasifikacija te 
finančno-tehnološke družbe kot 
„tehnološkega“ podjetja namesto kot 
ponudnika plačilnih storitev med glavnimi 
razlogi za nezadostno regulacijo; poziva 
Komisijo, naj nujno obravnava to težavo 
ter naj zagotovi pravilno klasifikacijo 
plačilnih družb; priznava, da imata 
glavno odgovornost za ta regulativni 
škandal BaFin in Bundesbank, ki nista 
pravilno nadzorovala in regulirala 
skupine Wirecard, hkrati pa ugotavlja, da 
imajo tudi številne institucije EU nalogo 
nadzirati in regulirati različne akterje, 
povezane s to zadevo, vključno z ECB, 
Evropskim organom za vrednostne papirje 
in trge (ESMA), Evropskim organom za 
zavarovanja in poklicne pokojnine 
(EIOPA) in Evropsko komisijo; poziva 
EU in nacionalne pristojne organe, naj 
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začnejo preiskavo o manjkajočih 
1,9 milijarde EUR in o možnih posledicah 
insolventnosti skupine Wirecard za 
pokojnine v EU; zahteva, da ESMA sproži 
preiskavo o tem, zakaj regulativni organi 
niso odkrili in ustavili goljufij in tržnih 
manipulacij Wirecarda in njegovih 
evropskih družb, vključno s podjetji s 
sedežem v Nemčiji in na Irskem;

Or. en


