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TARKISTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavia talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Muilla unionin toimivaltaan 

kuuluvilla keskeisillä aloilla, kuten 

kansainvälisessä kaupassa ja 

kehitysyhteistyössä, toteutettavia 

politiikkoja ja toimia olisi 

mahdollisuuksien mukaan käytettävä 

täydentämään rahoitusjärjestelmässä 

tapahtuvia ponnisteluja rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen torjumiseksi. 

Tällaisilla politiikoilla ja toimilla olisi 

pyrittävä täydentämään unionin muiden 

politiikkojen tavoitteita eikä 

vaarantamaan niiden saavuttamista. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Rahanpesua ja verovilppiä 

kanavoidaan yhä yleisemmin 

kaupankäyntiin hintaa, määrää tai laatua 

manipuloimalla. Rahoituksen ja 

verotuksen avoimuus ovat unionin 

kauppapolitiikan ensisijaisia 

painopisteitä, minkä vuoksi rahanpesua ja 

verovilppiä läpi sormien katsoville maille 

ei pitäisi myöntää unionissa 

minkäänlaisia kauppaan liittyviä 

etuisuuksia. 
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Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 b) Palvelukaupassa olisi toteutettava 

”Kaikkien kauppa” -strategian mukaisesti 

tehokkaita lisätoimia, jotta voidaan estää 

palvelukaupan käyttö laittomiin 

rahavirtoihin, pitäen mielessä, että 

kehitysmaiden kanssa käytävä vapaa 

tavara- ja palvelukauppa lisää 

rahanpesun riskiä ja että unionin 

palvelukauppa veroparatiisien kanssa on 

kuusi kertaa laajempaa kuin verrattavissa 

olevien maiden kanssa, kun taas 

tavarakaupassa ei esiinny vastaavia eroja. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 c) Komission olisi vuoden kuluessa 

tämän direktiivin voimaantulosta 

esitettävä jäsenvaltioille kertomus 

mahdollisista rahoituspalveluja ja 

sijoittautumista koskevissa luvuissa 

ilmenevistä porsaanrei’istä EU:n 

kolmansien maiden kanssa tekemissä, jo 

voimassa olevissa kauppasopimuksissa, 

erityisesti mitä tulee investoinnin ja 

sijoittautumisen määritelmään, toiminnan 

vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi 

tehtävien poikkeusten soveltamisalaan ja 

aikarajoihin, kauppasopimusten 

osapuolten välisten rahasiirtojen 

enimmäismäärien olemassaoloon tai 

puuttumiseen, valuuttoihin, joilla 

rahasiirrot voidaan tehdä, 

pankkisalaisuuden vahvistamiseen sekä 

tiedonvaihtoa koskevien määräysten 

olemassaoloon. 
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Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 d kappale (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 d) Rahoituspalvelujen vapauttamista 

olisi valvottava tarkemmin ja 

toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 

siitä ennakkoanalyysejä. 

Rahoituspalvelujen sisällyttämisen 

unionin kauppasopimuksiin ja 

kumppanuuksiin olisi finanssialan 

innovoinnin valtava kasvu huomioon 

ottaen perustuttava positiiviluetteloihin. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 e kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 e) Rahoituspalveluja ja 

sijoittautumista koskevien lukujen olisi 

tulevissa kauppasopimuksissa sisällettävä 

täsmälliset määritelmät investoinnille, 

jotta sopimuksen ulkopuolelle jätetään 

sellaiset tuotteet, joihin liittyy suuri riski 

siitä, että ne sisältävät ilmoittamatta 

jätettyä rahaa; niissä olisi myös 

määrättävä kauppasopimuksen kattamilla 

alueilla perustettavien tai hallinnoitavien 

tai niillä toimivien yritysten, trustien ja 

vastaavien oikeudellisten järjestelyjen 

tosiasiallista viime käden omistajuutta 

koskevan julkisen rekisterin 

perustamisesta; niiden olisi sisällettävä 

yhteistyöjärjestelyjä rahoitusvirtojen 

valvomiseksi ja pankkisalaisuuden 

poistamiseksi tietosuojasääntöjen ja 

avoimen datan standardien mukaisesti; 

niissä olisi ulotettava toiminnan vakauden 

ja luotettavuuden turvaamiseksi tehtävien 

poikkeusten soveltamisala ja aikarajat 

pidemmälle kuin vain ”maksutarpeiden 

epätasapainoon” ja korvattava ”parasta 



 

PE594.132v02-00 6/10 AD\1111918FI.docx 

FI 

pyrkimystä” koskevat sitoumukset 

pakollisilla määräyksillä. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (37 a) Keskeisten avoimuusvaatimusten 

olisi oltava sitovia, ja niiden olisi 

toimittava ohjenuorana unionin 

kauppasopimuksista ja -kumppanuuksista 

(uudelleen) neuvoteltaessa. 

Kumppaneiden olisi menetettävä niille 

unionin kanssa tehdyissä 

kauppasopimuksissa myönnetyt edut, jos 

ne eivät noudata asiaa koskevia 

kansainvälisiä vaatimuksia, kuten 

OECD:n yhteistä 

tietojenvaihtostandardia, veropohjan 

rapautumista ja voitonsiirtoja koskevaa 

OECD:n toimintasuunnitelmaa, todellista 

omistajuutta koskevaa keskitettyä 

rekisteriä (BEPS) ja FATF:n suosituksia. 

OECD:n BEPS-toimintasuunnitelman 

täytäntöönpanossa on olennaisen tärkeää 

noudattaa täysimääräisesti 

monikansallisten yritysten maakohtaista 

raportointijärjestelmää. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (37 b) Kaupan kestävään kehitykseen 

kohdistuvien vaikutusten arviointien olisi 

sisällettävä tarkat tiedot asianomaisten 

kolmansien maiden saavuttamista 

tuloksista kyseisessä asiassa sekä asiaa 

koskevan lainsäädännön 

täytäntöönpanosta. Hyvää hallintoa 

koskevien lausekkeiden vahvistamisen 



 

AD\1111918FI.docx 7/10 PE594.132v02-00 

 FI 

kolmansien maiden kanssa tehtävissä 

kahdenvälisissä sopimuksissa ja teknisen 

avun antamisen näille maille olisi oltava 

tällaisten sopimusten keskeisiä osia, 

siinäkin tapauksessa että kyseiset 

lausekkeet eivät ole sitovia. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (37 c) Kehitysmaiden kanssa tehtyihin tai 

neuvoteltaviin kauppasopimuksiin on 

osana sopimusta varattava riittävästi 

varoja sellaisten teknisten, inhimillisten ja 

institutionaalisten valmiuksien luomiseen, 

joita edellä mainittujen vaatimusten 

täyttäminen edellyttää. Unionin 

kolmansien maiden kanssa tekemien 

kauppasopimusten täytäntöönpanoa 

koskevien vuotuisten kertomusten olisi 

sisällettävä erityinen rahoituspalveluja ja 

sijoittautumista koskeva jakso sekä 

tarkistettavissa olevat tiedot edellä 

mainittujen vaatimusten noudattamisesta. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 

3 alakohdan e alakohta seuraavasti: 

e) muut tavarakauppaa käyvät 

henkilöt, jos maksu suoritetaan tai 

vastaanotetaan käteisenä ja sen suuruus 

joko yhtenä suorituksena tai useina 

suorituksina, jotka näyttävät olevan 

toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä 

”e) muut tavara- tai palvelukauppaa 

käyvät henkilöt, jos maksu suoritetaan tai 

vastaanotetaan käteisenä ja sen suuruus 

joko yhtenä suorituksena tai useina 

suorituksina, jotka näyttävät olevan 

toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä 
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vähintään 10 000 euroa; vähintään 10 000 euroa;” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

11 artikla – c alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a) Korvataan 11 artiklan c alakohta 

seuraavasti: 

c) kun on kyse tavarakauppaa 

käyvistä henkilöistä, jos suoritetaan 

käteisellä yksittäinen liiketoimi, jonka 

suuruus joko yhtenä suorituksena tai useina 

suorituksina, jotka näyttävät olevan 

toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä 

vähintään 10 000 euroa; 

”c) kun on kyse tavara- tai 

palvelukauppaa käyvistä henkilöistä, jos 

suoritetaan käteisellä yksittäinen liiketoimi, 

jonka suuruus joko yhtenä suorituksena tai 

useina suorituksina, jotka näyttävät olevan 

toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä 

vähintään 10 000 euroa;” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849  

18 a artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kun liiketoimissa on mukana 

suuririskisiä kolmansia maita, 

jäsenvaltioiden on edellytettävä, että silloin 

kun ilmoitusvelvolliset suorittavat 

liiketoimia 9 artiklan 2 kohdan nojalla 

suuririskisiksi määritettyjen kolmansien 

maiden alueelle sijoittautuneiden 

luonnollisten henkilöiden tai 

oikeushenkilöiden kanssa, niiden on 

toteutettava ainakin kaikki seuraavat 

tehostetut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 

koskevat toimenpiteet: 

1. Kun liiketoimissa, myös 

kaupankäynnissä, on mukana suuririskisiä 

kolmansia maita, jäsenvaltioiden on 

edellytettävä, että silloin kun 

ilmoitusvelvolliset suorittavat liiketoimia 

9 artiklan 2 kohdan nojalla suuririskisiksi 

määritettyjen kolmansien maiden alueelle 

sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden 

tai oikeushenkilöiden kanssa, niiden on 

toteutettava ainakin kaikki seuraavat 

tehostetut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 

koskevat toimenpiteet: 
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