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Wstęp

Obecna Strategia w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu, opracowana przez Radę na 

podstawie propozycji złożonych wspólnie przez Sekretarza Generalnego / Wysokiego 

Przedstawiciela i Komisję, została przyjęta przez Radę Europejską w dniach 16–17 grudnia 2004 

r.1; obejmuje ona wszystkie trzy filary UE. W ostatnim sprawozdaniu z realizacji tej strategii, 

przedstawionym przez Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu2, stwierdza się, że 

przeprowadzono prawie wszystkie działania w niej wymienione. Działania, których jeszcze nie 

wykonano lub które są w trakcie realizacji, zostały wymienione w ostatniej części tego 

sprawozdania.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Po atakach z dnia 11 września 2001 r. sporo wysiłku włożono w zwiększenie możliwości w zakresie 
zwalczania w UE finansowania terroryzmu, przyjęto różne instrumenty prawne i rozpoczęto wiele działań 
na szczeblu UE. Tempo prac uległo jednak spowolnieniu w ostatnich dwóch latach, kiedy to można było 
zaobserwować mniejszą dynamikę pojawiania się nowych koncepcji w dziedzinie zwalczania 
finansowania terroryzmu.

Nadal jednak konieczne jest podejmowanie wysiłków zmierzających do zapobiegania finansowaniu 
terroryzmu oraz kontrolowania sposobu korzystania przez osoby podejrzane o terroryzm z ich własnych 
środków finansowych. Prawodawstwo UE w tej dziedzinie już istnieje, pojawia się natomiast coraz 
większa potrzeba związana z koniecznością wyposażenia państw członkowskich w narzędzia pozwalające 
zapobiegać finansowaniu terroryzmu i zwalczać to zjawisko prowadzenia szerzej zakrojonych działań 
o charakterze nielegislacyjnym, jak np. działań służących zapewnieniu przejrzystości. Prace nad 
doskonaleniem sposobów zamrażania i konfiskowania mienia terrorystów oraz korzyści pochodzących 
z przestępstwa, nad ustanowieniem wspólnych minimalnych wymagań szkoleniowych dla osób 
prowadzących dochodzenia finansowe, a także te związane z promowaniem skutecznej współpracy 
jednostek wywiadu finansowego na szczeblu UE i z państwami trzecimi powinny być kontynuowane 
i prowadzone wraz z państwami członkowskimi w coraz szerszym zakresie.

W związku ze wzmożoną kontrolą w Europie osoby przygotowujące akty terroru lub powiązane 
z grupami terrorystycznymi będą próbowały korzystać z (nowych) kanałów, które są najsłabiej 
nadzorowane lub sprawdzane. Zagrożenia związane z finansowaniem terroryzmu ulegają ciągłej zmianie 
i przyjmują różną formę w zależności od klientów, systemów prawnych, produktów i kanałów dostawy; 
zmieniają się one również z biegiem czasu. Oznacza to, że działania będące reakcją na finansowanie 
terroryzmu powinny być tak samo elastyczne, jak sposób postępowania terrorystów. UE powinna zatem 
zwracać jeszcze większą uwagę na międzynarodowy wymiar walki z finansowaniem terroryzmu.

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu służą różnym przestępczym celom, tak więc środki, które 
z powodzeniem są stosowane do identyfikowania przypadków prania pieniędzy i zapobiegania temu 
zjawisku mogą mniej skutecznie zapobiegać finansowaniu terroryzmu, o ile nie zostaną uzupełnione 
dodatkowymi informacjami.  Należy docenić znaczenie informacji zwrotnych dotyczących finansowania 
terroryzmu pochodzących od służb wywiadowczych i służb bezpieczeństwa oraz wkładu, jakie służby te 
wnoszą we wzbogacanie wiedzy na temat finansowania terroryzmu. Jednostki wywiadu finansowego, 
organy egzekwowania prawa, służby wywiadowcze i służby bezpieczeństwa, a także organizacje, takie 
jak Europol i Eurojust, mogą pod tym względem odgrywać istotną rolę. 

Koordynator UE ds. Zwalczania Terroryzmu, a także współpracująca z nim ściśle prezydencja i Komisja, 
zwracają się do Rady o przyjęcie tak zmienionej strategii, która uwzględnia prace prowadzone przez 
Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
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Przegląd stosownego prawodawstwa UE dotyczącego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

W okresie realizacji obecnej strategii przyjęto wiele instrumentów prawnych, dzięki którym dokonano 

transpozycji do prawodawstwa UE wydanych i poprawionych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania 

Praniu Pieniędzy (FATF) 40 zaleceń i 9 zaleceń specjalnych dotyczących finansowania terroryzmu. FATF 

nieustannie dąży do doskonalenia tych zaleceń i pracuje nad ustaleniem wspólnego sposobu stosowania 

się do nich. Regularnie oceniana jest ich realizacja przez wszystkich członków FATF oraz członków 

organów regionalnych podobnych do FATF. Dlatego też tak ważne jest wypracowanie na szczeblu UE 

wspólnego podejścia do realizacji zaleceń FATF w państwach członkowskich, w czym poczyniono już 

duże postępy. Najważniejsze z wzmiankowanych instrumentów prawnych to:

1. dyrektywa 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 

(3. dyrektywa w sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu). Dyrektywa ta 

dotyczy większości z 40 zaleceń i niektórych z 9 specjalnych zaleceń FATF;

2. rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą 

przekazom pieniężnym. Wdraża ono zalecenie specjalne FATF nr VII w sprawie przekazów 

pieniężnych;

3. rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do 

Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty – wdraża zalecenie specjalne FATF nr IX w sprawie 

osób przewożących środki pieniężne;

4. dyrektywa 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, tzw. 

„dyrektywa w sprawie usług płatniczych”. Wraz z 3. dyrektywą w sprawie zwalczania prania 

pieniędzy i finansowania terroryzmu wdraża ona zalecenie specjalne FATF nr VI dotyczące 

alternatywnych systemów przekazywania pieniędzy.

5. Rozporządzenie (WE) 2580/2001 zamrażające środki finansowe osób podejrzanych o terroryzm, 

które wraz z rozporządzeniem (WE) 881/2002 wprowadzającym sankcje wobec Al-Kaidy 

i Talibów, wdraża część zalecenia specjalnego FATF nr III dotyczącego zamrożenia mienia 

terrorystów. 

Dla zapobiegania finansowaniu terroryzmu i dla walki z nim istotne są również następujące akty prawne, 

niedotyczące bezpośrednio finansowania terroryzmu:

6. protokół z 2001 roku do konwencji z 2000 roku o wzajemnej pomocy prawnej;

7. decyzja ramowa w sprawie konfiskaty korzyści pochodzących z przestępstwa;
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8. decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej 

przestępstw terrorystycznych;

9. decyzja Rady z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy 

jednostkami wywiadu finansowego.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniach Komisji na temat wdrożenia wyżej wymienionych 
instrumentów prawnych powinny być wykorzystywane przy prowadzeniu przyszłych działań; powinny 
one posłużyć w szczególności do zacieśnienia współpracy operacyjnej zarówno w poszczególnych 
państwach członkowskich, jak i między tymi państwami.

Dalsze działania

1. Monitorowanie wdrożenia
Celem walki z finansowaniem terroryzmu jest zapobieganie atakom i ściganie osób, które planują ich 
przeprowadzenie. UE chroni swoich obywateli w możliwie najskuteczniejszy sposób poprzez utrudnianie 
terrorystom wykorzystania należących do nich środków i zasobów do urzeczywistniania zamiarów. 
Narzędzia finansowe stosowane proaktywnie są bardzo skutecznym środkiem służącym identyfikowaniu
sieci terrorystycznych oraz rozwijaniu wywiadu antyterrorystycznego. Przyjęcie wyżej wymienionych 
aktów prawnych, a także rozporządzeń w sprawie zamrażania mienia1 było pierwszym krokiem w tym 
kierunku. Drugim takim krokiem jest dla państw członkowskich wdrożenie tego prawodawstwa, 
zwłaszcza na szczeblu roboczym, w sposób zharmonizowany. Poważnym zadaniem jest również 
monitorowanie; w składanych co pół roku przez Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu 
sprawozdaniach znajdzie się część poświęcona postępom poczynionym w tym zakresie. Należałoby 
rozważyć stworzenie lub rozwijanie nieformalnych lub formalnych forów, dzięki którym możliwa będzie 
wymiana najlepszych wzorców wdrażania różnych instrumentów prawnych UE, a także omawianie 
napotykanych w tym procesie trudności. W razie konieczności trzeba będzie również zastanowić się nad 
propozycjami doprecyzowania istniejącego prawodawstwa.

  
1 Rozporządzenie (WE) nr 2580/2002 i rozporządzenie (WE) 881/2002.



11778/1/08 REV 1 mb/PPA/kak 5
DG H 2B PL

Uwagę należy poświęcić monitorowaniu wdrażania nie tylko instrumentów UE, ale też innych 
stosownych instrumentów międzynarodowych, takich jak Konwencja ONZ o zwalczaniu finansowania 
terroryzmu, Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów 
pochodzących z przestępstwa oraz Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi. Zdobyte na 
szczeblu światowym doświadczenia i napotkane przy tej okazji przeszkody mogłyby stanowić pomoc 
przy rozwiązywaniu podobnych problemów w UE. Zachęca się państwa członkowskie, które jeszcze nie 
ratyfikowały tych ważnych konwencji międzynarodowych, do jak najszybszego rozważenia ich 
ratyfikacji.

2. Ocena zagrożenia

UE powinna przeprowadzać analizę nowo pojawiających się tendencji i metod, które mogą wymagać 

nowych instrumentów legislacyjnych lub podejmowania wspólnych działań, i uwzględniać w nowych 

instrumentach możliwość wystąpienia takich tendencji i metod. Niezwykle istotne jest, by SitCen 

i EUROPOL regularnie przeprowadzały analizę dotyczącą zagrożeń i tendencji pojawiających się 

zarówno wewnątrz UE, jak w wymiarze międzynarodowym. Należy pogłębiać wiedzę o tych 

zmieniających się zagrożeniach i tendencjach i odpowiednio dostosowywać do niej działania UE. Przy 

wskazywaniu działań priorytetowych należy się opierać na przyszłej ocenie zagrożenia dotyczącej 

finansowania terroryzmu sporządzonej przez Europol, a także na podobnych ocenach sporządzanych 

przez SitCen.

3. Ostatnie zmiany

3.1. Alternatywne systemy przekazywania pieniędzy

Jednym z ważnych zagadnień, jakimi należy się zająć w ramach zapobiegania finansowaniu terroryzmu 

i walki z tym zjawiskiem, są alternatywne systemy przekazywania pieniędzy. Są to usługi, świadczone 

tradycyjnie poza konwencjonalnym sektorem finansowym, pozwalające na przekazywanie wartości 

majątkowych lub środków finansowych z jednego regionu geograficznego do drugiego. Zalecenie 

specjalne FATF nr VI i uwagi interpretacyjne do tego zalecenia szczegółowo wyjaśniają wymogi 

dotyczące tych systemów. Systemy te są często powiązane z konkretnymi regionami geograficznymi, a do 

ich opisywania stosuje się różnego rodzaju nazwy, np. hawala, hundi czy czarnorynkowa wymiana peso.
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Chociaż systemy te służą do całkowicie legalnych celów, mogą one również być wykorzystywane przez 
przestępców i organizacje terrorystyczne do przekazywania środków praktycznie bez pozostawiania 
śladów. Z kolei pracownicy migrujący mogą dzięki tym systemom w prosty sposób przekazywać 
pieniądze swoim krewnym w kraju pochodzenia. Z tego właśnie względu należy we właściwy sposób 
zadbać o to, by zapewniając możliwość korzystania z tych systemów do legalnych celów, jednocześnie 
zwalczać ich używanie do działań związanych z finansowaniem terroryzmu.

Pełnej transpozycji zalecenia specjalnego FATF dotyczącego alternatywnych systemów przekazywania 
pieniędzy (zalecenia specjalnego nr VI) dokonano na szczeblu UE poprzez przyjęcie w listopadzie 2007 r. 
dyrektywy w sprawie usług płatniczych, w której określono środki o charakterze zapobiegawczym 
(udzielanie zezwoleń, wymogi związane z identyfikacją klienta, prowadzenie rejestrów, składanie 
sprawozdań o podejrzanych transakcjach oraz kary).

Dyrektywa ma zostać wdrożona przez państwa członkowskie 1 listopada 2009 r. Aby móc 
zapobiegać nadużyciom związanym z korzystaniem przez osoby potencjalnie finansujące 
działalność terrorystyczną z usług przekazywania pieniędzy, niezwykle ważne jest wdrożenie 
dyrektywy w ten sam sposób przez wszystkie państwa członkowskie UE. Oczekuje się, że 
wdrożenie przepisów dyrektywy przyczyni się do stopniowego przesuwania takich usług z tzw. 
szarej strefy do strefy w pełni legalnej. Być może należałoby zbadać, czy istnieje potrzeba 
i możliwość opracowania praktycznych wskazówek, z których państwa członkowskie UE 
korzystałyby przy wdrażaniu dyrektywy.

3.2. Nowe metody płatności 
Na całym świecie pojawiają się nowe metody płatności (np. karty przedpłacone, internetowe 
systemy płatności, płatności przez telefon komórkowy, systemy opierające się na elektronicznym 
obrocie metalami szlachetnymi). FATF przeprowadziła ocenę tych metod między innymi pod 
kątem ich podatności na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. W wyniku tej analizy 
stwierdziła, że wskazówki odnoszące się do zaradzenia podatności tych nowych metod płatności na 
te zagrożenia, zawarte w obowiązujących obecnie zaleceniach i zaleceniach specjalnych FATF, są 
na razie wystarczające.

Szacuje się, że w 2006 roku ponad jeden miliard USD wydano na towary i usługi w ramach 
społeczności internetowych (np. secondlife.com). Jako że społeczności te mogą zapewniać jeszcze 
większą anonimowość, a zyski mogą być przekazywane z powrotem do świata rzeczywistego, 
np. w formie elektronicznych przekazów środków, trzeba się liczyć z zagrożeniem, że dane strony 
internetowe mogą być wykorzystywane do finansowania terroryzmu.
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Zważywszy na szybkość, z jaką dokonuje się postęp techniczny w dziedzinie nowych metod 

płatności, warto chyba ponownie zbadać, czy wnioski z analizy przeprowadzonej przez FATF 

w październiku 2006 r. w ramach działań dotyczących typologii są nadal aktualne, czy też 

niezgodne z prawem korzystanie z nowych metod płatności może spowodować wzrost zagrożenia 

związanego z finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy. W tym ostatnim przypadku Komisja 

mogłaby się zastanowić nad zainicjowaniem kolejnego procesu oceny, której dokonałyby państwa 

członkowskie.

3.3. Zmiany w ramach organów międzynarodowych

W centrum zainteresowania organów międzynarodowych, a w szczególności FATF, znajduje się obecnie 
pranie pieniędzy w obrocie handlowym.

Do chwili obecnej nie przyjęto żadnych nowych norm ani zaleceń co do tej kwestii; zagadnienia to jednak 
może być istotne przy omawianiu finansowania terroryzmu. W czerwcu br. w Londynie FATF przyjął 
dokument dotyczący najlepszych praktyk w zakresie prania pieniędzy w obrocie handlowym. W tym 
zakresie jedną z najważniejszych kwestii jest przekazywanie sobie wzajemnie danych handlowych przez
organy celne i jednostki wywiadu finansowego zwłaszcza na szczeblu krajowym, ale także pomiędzy 
państwami członkowskimi po to by możliwe było wykrywanie wszelkich anomalii związanych ewentualnie 
z działalnością polegającą na praniu pieniędzy.

4. Usprawnianie prowadzonych działań
Kluczowe znaczenie dla zwalczania terroryzmu ma zakłócanie działania sieci jego finansowania, 
powstrzymywanie tych sieci przed działaniem i ich likwidowanie. Przygotowanie ataków terrorystycznych 
nie wiąże się z dużymi kosztami i może się odbywać bez wzbudzania podejrzeń, czego dowodem są ostatnie 
takie wydarzenia. Na przeprowadzenie bezpośrednich ataków organizacje terrorystyczne przeznaczają 
jednak jedynie niewielki ułamek potrzebnych im środków. Zakłócanie przepływu funduszy, które mają 
trafiać do organizacji terrorystycznych, pozwala ograniczać środki przeznaczane na propagowanie 
terroryzmu, na rekrutację nowych członków, ułatwianie przeprowadzania ataków itd. Do finansowania 
działań o charakterze organizacyjnym i operacyjnym terroryści posługują się zarówno metodami legalnymi, 
jak i metodami mającymi przestępczy charakter. Aby uniemożliwiać terrorystom gromadzenie funduszy, ich 
przemieszczanie i wykorzystywanie, należy przyjąć pewne środki w ramach systemów prawnych. Obejmują 
one wdrażanie ukierunkowanych sankcji finansowych (zamrażanie mienia), ochronę sektorów szczególnie 
podatnych, w tym sektora organizacji dobroczynnych i podmiotów świadczących usługi przekazywania 
pieniędzy, oraz zachęcanie do faktycznego zgłaszania podejrzanych transakcji.



11778/1/08 REV 1 mb/PPA/kak 8
DG H 2B PL

Objęcie sektora organizacji nienastawionych na zysk ochroną przed jego wykorzystywaniem 
niezgodnym z prawem jest jak to podkreśla FATF i inne organy międzynarodowe rzeczą najważniejszą, 
a służyć temu mają właściwe środki w zakresie przejrzystości i rozliczalności. Ze względu na 
międzynarodowy charakter, jaki mają często organizacje nienastawione na zysk jest znalezienie, zwłaszcza 
na szczeblu UE, takich rozwiązań o zasięgu międzynarodowym, które mogłyby stanowić uzupełnienie 
środków krajowych.

Nie osiągnięto zbyt wielu postępów jeśli nie liczyć przyjęcia przez Radę w grudniu 2005 r. „pięciu 
zasad”1 w zakresie opracowywania na szczeblu UE środków odnoszących się do niezgodnego z prawem 
wykorzystywania sektora organizacji nienastawionych na zysk przez osoby finansujące działalność 
terrorystów. Po wydaniu w listopadzie 2005 r. komunikatu w tej sprawie (COM (2005)620) Komisja 
zainicjowała na szczeblu UE dwa badania, które miały jej pozwolić na uzyskanie lepszego oglądu sytuacji 
w zakresie zagrożeń oraz na zapoznanie się z propozycjami możliwych działań politycznych, jeśli chodzi 
o: 1) sposób, w jaki wykorzystuje się organizacje nienastawione na zysk do celów przestępczych 
mających związek z finansami, w tym do finansowania terroryzmu, i zakres takich działań oraz 
2) najnowsze inicjatywy w zakresie przejrzystości organizacji nienastawionych na zysk, z którymi 
wystąpiły same organizacje i regulatorzy publiczni. Wyniki tych badań będą mogły dostarczyć państwom 
członkowskim nowego impulsu do prowadzenia z pomocą Komisji dalszych analiz możliwości 
wypracowania wspólnego podejścia UE do ograniczania podatności organizacji nienastawionych na zysk 
na infiltrację przez przestępców.

4.2. Ukierunkowane sankcje

Innym ważnym narzędziem w walce z finansowaniem terroryzmu są ukierunkowane sankcje
(finansowe) (zamrażanie mienia), zgodne z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267 (1999), 
1373 (2001) i dokumentami powstałymi na ich podstawie, dzięki którym ograniczono już możliwość 
wykorzystywania sektora finansowego przez terrorystów i organizacje terrorystyczne oraz utrudniono 
gromadzenie i przemieszczanie środków. Można się zastanowić nad wyznaczeniem konkretnych 
organizacji, a następnie poddaniem ich operacji finansowych zgodnie z właściwym rozporządzeniem 
kompleksowej kontroli o charakterze zapobiegawczym; warunkiem takiego działania jest jednak zebranie 
wystarczających danych na jego uzasadnienie.

Rada kontynuowała prace nad usprawnianiem procedur sporządzania wykazów osób i podmiotów oraz 
usuwania z nich wpisów zgodnie z rozporządzeniem nr 2580/2001 i wspólnym stanowiskiem 
2001/931/WPZiB. Poszanowanie podstawowych praw oznacza w szczególności zwracanie dostatecznej 
uwagi na ochronę i poszanowanie prawa osób, które mają zostać umieszczone w wykazie do korzystania 
z gwarancji przewidzianych w ustawie. Procedury sporządzania wykazów osób i podmiotów oraz 
usuwania z nich wpisów zostały poprawione zgodnie z wyrokami Sądu Pierwszej Instancji.

  
1 14694/05.
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5. Istotne kwestie horyzontalne
Tak jak to zauważono powyżej, jednym z fundamentów prowadzonej przez UE walki z terroryzmem jest 
pozbawianie terrorystów dostępu do środków finansowych. Rada potwierdzała to wielokrotnie w swoich 
konkluzjach i dokumentach (prawnych), w których kładła nacisk na fakt, że UE zmierza nie tylko do 
pozbawiania terrorystów dostępu do środków finansowych, ale także do wykorzystania w jak najszerszym 
zakresie wywiadu finansowego we wszystkich obszarach zwalczania terroryzmu.

5.1. Współpraca organów krajowych i wymiana informacji między nimi
Rada Europejska stale wzywa państwa członkowskie do zwiększania współpracy właściwych 
organów krajowych, jednostek wywiadu finansowego i prywatnych instytucji finansowych, by 
ułatwić i usprawnić wymianę informacji o finansowaniu terroryzmu. Wyżej wymieniony komunikat 
Komisji zawiera pierwszą ocenę opisującą najlepsze praktyki krajowych struktur koordynacji 
mające na celu przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Skuteczna wymiana informacji pomiędzy właściwymi organami w UE zależy jednak od 
kompleksowej i skutecznej koordynacji działań związanych z rozpoznaniem, skojarzeniem i analizą 
właściwych danych oraz dostarczeniem wiarygodnych danych wywiadowczych na szczeblu 
krajowym.

Ogromne znaczenie dla ukierunkowanych i skutecznych dochodzeń finansowych ma wciąż 
poprawa mechanizmów wymiany informacji i informacji zwrotnych (również między 
środowiskami związanymi z wywiadem i egzekwowaniem prawa a instytucjami finansowymi) na 
szczeblach krajowym, UE i międzynarodowym. Przeszkody prawne należy eliminować bez 
naruszania zasad ochrony danych.

Wymiana informacji z krajowymi jednostkami wywiadu finansowego i innymi właściwymi 
organami oraz między nimi, w tym przez FIU.NET, powinna być stałym przedmiotem poprawy 
i usprawniania, by możliwe było zapewnianie instytucjom finansowym dodatkowych informacji 
zwrotnych o właściwych celach w zakresie informowania o podejrzanych lub niezwykłych 
transakcjach związanych z finansowaniem terroryzmu. Na szczeblu krajowym należy przyjąć 
właściwe ustalenia lub nawet przepisy pozwalające na wymianę informacji niejawnych lub danych 
wrażliwych. Kluczowe znaczenie ma również zapewnienie jednostkom wywiadu finansowego 
i organom egzekwowania prawa dostępu do właściwych danych, którymi dysponują instytucje 
finansowe. Należy także usunąć możliwe przeszkody dla wymiany informacji na szczeblu 
międzynarodowym.
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Sprawozdanie Komisji (COM(2007)827) z realizacji decyzji Rady 2000/642/WSiSW dotyczącej 

współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego z listopada 2000 r. pokazuje, że państwa 

członkowskie w głównej mierze wdrożyły wymogi prawne, trzeba jednak jeszcze usprawnić 

współpracę operacyjną co oznacza również zapewnienie szeroko zakrojonej wymiany wszystkich 

potrzebnych informacji finansowych i dotyczących egzekwowania prawa.

Do usprawnienia współpracy operacyjnej powinna przyczynić się również (nieformalna) platforma 

jednostek wywiadu finansowego, ustanowiona przez Komisję w celu wspierania operacyjnego 

wdrażania trzeciej dyrektywy w sprawie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu. 

Należy przeanalizować inne sposoby ułatwiania wymiany informacji, niezależnie od charakteru 

krajowej jednostki wywiadu finansowego. Kwestią, którą można poddać dalszym dyskusjom, jest 

stworzenie wytycznych UE, które ułatwiłyby wymianę informacji na szczeblu UE. Ponadto 

FIU.NET, jako narzędzie techniczne, powinno być stosowane przez wszystkie 27 unijnych 

jednostek wywiadu finansowego do wymiany informacji do celów zwalczania prania pieniędzy 

i finansowania terroryzmu.

Można również lepiej wdrażać zalecenie specjalne nr IX w sprawie osób przewożących środki 
pieniężne przez skuteczne wdrożenie rozporządzenia w sprawie kontroli środków pieniężnych 
stosowanego przez państwa członkowskie od 15 czerwca 2007 r. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić skuteczną wymianę informacji na szczeblu krajowym między organami celnymi, 
jednostkami wywiadu finansowego, organami egzekwowania prawa oraz na szczeblu UE – między 
krajowymi służbami celnymi i jednostkami wywiadu finansowego. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny w pełni wykorzystywać istniejące kanały wymiany informacji na szczeblu 
UE.

Rola sektora finansowego w zwalczaniu finansowania terroryzmu jest istotna, a informacje 
o podejrzanych lub niezwykłych transakcjach powinny być bez niepotrzebnych ograniczeń 
rozpowszechniane wśród właściwych partnerów, na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 
Wymiana informacji i informacje zwrotne są istotnymi elementami skutecznego systemu 
zwalczającego finansowanie terroryzmu. Dlatego należy pogłębić współpracę z sektorem 
prywatnym w stosownych obszarach przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w szczególności 
przez stosowanie aktów prawnych UE w praktyce (analiza kosztów i korzyści, informacje zwrotne).
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5.2. Dane wywiadu finansowego i dochodzenia finansowe
Same informacje finansowe nie wystarczą do skutecznego zwalczania terroryzmu. Jednak 
informacje finansowe połączone z danymi wywiadu antyterrorystycznego mogą zwiększyć 
możliwości wykrywania i udaremniania działań terrorystycznych. Informacje finansowe stały się 
jednym z najskuteczniejszych dostępnych narzędzi dochodzeniowych i wywiadowczych. 
Gromadzenie i wymiana informacji finansowych powinny być traktowane priorytetowo. Można 
zatem zachęcać państwa członkowskie UE, by uczyniły z dochodzeń finansowych podstawowy
składnik wszelkich dochodzeń związanych ze zwalczaniem terroryzmu. Wymaga to właściwego 
prawodawstwa, wiedzy fachowej i funduszy na promowanie dochodzeń finansowych jako jednego 
ze sposobów egzekwowania prawa.

Państwa członkowskie wraz z Komisją i Europolem zainicjowały projekt promujący ten cel przez 
ustanowienie wspólnych minimalnych norm szkoleń osób prowadzących dochodzenia finansowe. 
Dochodzenia takie mają kluczowe znaczenie, by organy egzekwowania prawa dysponowały odpowiednią 
wiedzą, know-how i umiejętnościami analitycznymi koniecznymi do śledzenia i analizy w przypadku 
pieniędzy i mienia pochodzących z przestępstw. Dodatkową korzyścią jest ułatwianie konfiskowania 
dochodów pochodzących z przestępstw. Transgraniczna współpraca krajowych sił policyjnych 
w dziedzinie zwalczania finansowania terroryzmu powinna być dalej zacieśniana; pomocne w tym 
mogłoby być częstsze wykorzystywanie usług Europolu i korzystanie z nich na wcześniejszym etapie. 
Częstsze wykorzystywanie analitycznych umiejętności Europolu i Eurojustu przyczyni się również do 
skutecznego wdrożenia decyzji Rady z 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy 
dotyczącej przestępstw terrorystycznych (2005/671/WSiSW).

Pożądane jest również, by pracownicy wymiaru sprawiedliwości, w szczególności oskarżyciele publiczni 
lub Eurojust, byli włączani w dalsze rozwijanie minimalnych norm szkoleń z zakresu dochodzeń 
finansowych. Wzywa się państwa członkowskie, Komisję i Europol do przyspieszenia prac nad 
wspólnymi minimalnymi normami szkoleń i do włączenia w dłuższej perspektywie Eurojustu w ten 
proces.

Analityczne zadanie jednostek wywiadu finansowego, polegające na rozpoznawaniu działań mających na 
celu finansowanie terroryzmu, może zostać ułatwione dzięki połączeniu informacji finansowych z danymi 
wywiadu antyterrorystycznego otrzymywanymi z organów egzekwowania prawa i organów 
wywiadowczych. Ponadto jednostki wywiadu finansowego odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu 
informacji finansowych organizacjom wywiadowczym. Informacje finansowe dostarczane przez 
instytucje finansowe i dane wywiadowcze dostarczane instytucjom finansowym mają zasadnicze 
znaczenie dla powodzenia światowych wysiłków na rzecz zwalczania terroryzmu. Jednostki wywiadu 
finansowego, organizacje wywiadowcze i organy egzekwowania prawa powinny systematycznie 
analizować, jakie działania można przeprowadzić; obejmuje to wydanie zakazu dokonywania 
podejrzanych transakcji, wystąpienie o oficjalny nakaz zamrożenia zasobów, wszczęcie postępowania 
i inne działania z zakresu egzekwowania prawa lub wymianę informacji z właściwym państwem trzecim.
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W ramach obszaru dotyczącego bezpieczeństwa w 7. programie ramowym Komisja mogłaby zapewnić 
wsparcie dla rozwoju narzędzi IT ułatwiających jednostkom wywiadu finansowego, innym organom 
publicznym, organom egzekwowania prawa i podmiotom prywatnym (np. bankom) wykrywanie 
przypadków finansowania terroryzmu i zwiększających skuteczność tego wykrywania, promując 
jednocześnie wymianę informacji i najlepszych praktyk.

5.3. Współpraca z sektorem prywatnym
By z powodzeniem zwalczać finansowanie terroryzmu, należy dalej rozwijać skuteczną i wydajną 
współpracę i wymianę danych między wszystkimi właściwymi stronami sektora publicznego 
i prywatnego, w tym także lepiej łączyć dane wywiadowcze różnych organów publicznych. 
Osiągnięcie tego celu pomoże instytucjom finansowym i innym podmiotom przekazującym 
informacje znacznie przyczyniać się do zwalczania finansowania terroryzmu. Instytucje finansowe 
potrzebują więcej informacji na temat wykorzystywania danych dostarczanych przez nie w formie 
sprawozdań na temat podejrzanych transakcji. Należy docenić znaczenie informacji zwrotnej.

Komisja rozpoczęła ostatnio ocenę struktur informowania zwrotnego jednostek wywiadu 
finansowego w UE w relacjach między organami przekazującymi informacje i jednostkami 
wywiadu finansowego oraz między organami egzekwowania prawa i jednostkami wywiadu 
finansowego. Na podstawie tej analizy w 2009 roku można by prowadzić dalsze prace w tym 
zakresie. 

Jeżeli chodzi o sankcje, Komisja prowadzi dialog z organizacjami z europejskiego sektora 
kredytowego; aby wspomagać stosowanie tych sankcji przez instytucje finansowe, udostępnia 
skonsolidowany wykaz podmiotów przeciwko którym skierowane są sankcje finansowe1 oraz 
stronę internetową. 

Wymiana danych między sektorem publicznym a prywatnym oraz łączenie danych 
wywiadowczych różnych organów publicznych jest celem, nad którym UE powinna jeszcze 
pracować; państwa członkowskie muszą zrozumieć korzyści płynące z takiego podejścia 
i rozwiązania, jakie zapewnia w zakresie skuteczniejszego zwalczania terroryzmu i jego 
finansowania.

6. Współpraca międzynarodowa
Podstawą istotnej część polityki UE dotyczącej zwalczania finansowania terroryzmu są prace 
Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), w szczególności jej dziewięć 
zaleceń specjalnych w sprawie finansowania terroryzmu. Z uwagi na nowe działania w agendzie 
FATF UE powinna nadal odgrywać aktywną rolę w pracach grupy, by zagwarantować ich zgodność 
z priorytetami UE. Nadal jest konieczny wysoki stopień koordynacji działań w ramach UE 
w kwestiach dyskutowanych przez tę grupę.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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UE wdrożyła prawie wszystkie zalecenia i zalecenia specjalne FATF. W ten sposób kontrole 
w Europie stały się skuteczniejsze i przynoszą lepsze rezultaty. Terroryści będą się starali 
wykorzystać te kanały, gdzie przepisy są najbardziej liberalne, a kontrole – najsłabsze. W związku 
z tym UE powinna nadal zwracać należną uwagę na międzynarodowy wymiar zwalczania 
finansowania terroryzmu. Unia powinna dalej promować powszechne przestrzeganie właściwych 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, zaleceń FATF, rezolucji ONZ, a także pełne wdrożenie 
globalnej strategii ONZ w zakresie zwalczania terroryzmu oraz ratyfikację i wdrażanie innych 
właściwych konwencji międzynarodowych i regionalnych. Ponadto wspieranie wysiłków państw 
trzecich zmierzających do przygotowania aktów prawnych i wypracowania możliwości ich 
stosowania w celu zapobiegania terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczania obu tych 
zjawisk powinno pozostać kluczowym elementem polityki UE na rzecz zwalczania terroryzmu. 
Należy promować zwiększenie wykorzystania tego typu wsparcia.

Ponadto należy nadal prowadzić konstruktywne dialogi z kluczowymi partnerami, w szczególności 
Stanami Zjednoczonymi i Radą Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej. Rada omawia 
obecnie format dialogu UE–USA na temat finansowania terroryzmu i sankcji finansowych. Państwa 
członkowskie opowiadają się za dialogiem bardziej elastycznym, zgodnym z porządkiem obrad, 
przewidującym przynajmniej jedno spotkanie rocznie. Rada rozważa także nowe tematy dyskusji ze 
Stanami Zjednoczonymi w tych ramach. Tak czy inaczej prawdopodobne, że przyszłość 
oenzetowskiego systemu sankcji mających na celu zwalczanie terroryzmu stanie się istotnym 
tematem dialogu UE–USA na temat finansowania terroryzmu.

7. Organizacja prac na forum Rady

Przygotowywaniem prac Rady w zakresie zapobiegania terroryzmowi i zwalczania go zajmuje się 

kilka grup roboczych Rady, są to:

· attaché finansowi zajmujący się włączaniem zaleceń FATF do prawodawstwa UE;

· radcy ds. stosunków zewnętrznych zajmujący się włączaniem rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ i autonomicznych sankcji UE do prawodawstwa UE (w tym 

wyspecjalizowana część RELEX/Sankcje skupiająca się na monitorowaniu i ocenianiu 

kwestii horyzontalnych);

· grupa robocza ds. terroryzmu – aspekty wewnętrzne UE;

· COTER – aspekty zewnętrzne;

· grupa robocza ds. wspólnego stanowiska 931 – wskazywanie organizacji i osób 

zamieszanych w akty terrorystyczne;

· multidyscyplinarna grupa ds. przestępczości zorganizowanej – kwestie dotyczące 

egzekwowania prawa.
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Przyczyny, które miały związek ze składem tych grup, oraz istnienie nieformalnych grup 
stworzonych do innych celów (np. platformy jednostek wywiadu finansowego) sprawiły, że 
niektóre aspekty walki z finansowaniem terroryzmu nie zostały w dostateczny sposób 
skoordynowane przez organy przygotowawcze Rady.

8. Zalecenia
W związku z powyższym wzywa się Radę do zatwierdzenia następujących zaleceń:

Zalecenie 1 – monitorowanie
Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne wdrożenie aktów prawodawczych UE 
transponujących 40 zaleceń i 9 zaleceń specjalnych FATF. Państwa członkowskie powinny również 
zapewnić skuteczne wdrożenie właściwych aktów prawodawczych dotyczących współpracy 
organów egzekwowania prawa. Wzywa się Komisję do dalszego monitorowania wdrażania przez 
państwa członkowskie UE właściwego prawodawstwa UE, w tym właściwych instrumentów 
prawnych UE dotyczących współpracy organów egzekwowania prawa. Na podstawie sprawozdań 
Komisji z wdrażania tych aktów prawnych, w szczególności sprawozdań dotyczących zwiększania 
współpracy operacyjnej, Rada powinna rozważyć możliwości prowadzenia dalszych działań. 
W razie konieczności trzeba będzie również zastanowić się nad propozycjami doprecyzowania 
istniejącego prawodawstwa.

Zalecenie 2 – analiza zagrożeń
UE powinna nadal analizować nowe tendencje i metody finansowania terroryzmu oraz 
przewidywać ich powstanie, by z wyprzedzeniem przygotowywać nowe akty prawodawcze 
z uwzględnieniem pracy wykonanej przez FATF oraz pracy aktualnie prowadzonej przez tę grupę
w zakresie analizy ogólnoświatowego zagrożenia. Ważnymi narzędziami wspierającymi taką 
działalność są analizy zagrożeń.

Wzywa się SitCen do regularnego przygotowywania sprawozdań o wewnątrzunijnych 
i międzynarodowych zagrożeniach, by Rada mogła przewidzieć nowe tendencje i zaktualizować 
strategię zwalczania finansowania terroryzmu, w razie konieczności, do maja 2009 roku. Należy 
zwrócić uwagę na metody finansowania terroryzmu stosowane obecnie w państwach 
członkowskich.

Wzywa się Europol do złożenia Radzie do grudnia 2008 r. sprawozdania na temat powiązań 
pomiędzy finansowaniem terroryzmu a innymi rodzajami działalności przestępczej, o których 
zebrano informacje podczas dochodzeń prowadzonych w państwach członkowskich, aby umożliwić 
Radzie zaktualizowanie jej strategii zwalczania finansowania terroryzmu, w razie konieczności, do 
maja 2009 r.
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Zachęca się Europol i SitCen do ścisłej współpracy podczas opracowywania przez każdy z tych 

podmiotów własnych analiz zagrożeń; zachęca się je również do przedstawienia, o ile to możliwe,

wspólnego sprawozdania. 

Zalecenie 3 – ostatnie zmiany
Jednolite wdrożenie właściwych przepisów dyrektywy o usługach płatniczych dotyczących alternatywnych 
systemów przekazywania pieniędzy ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wykorzystywaniu usług 
przelewów pieniężnych lub przelewów wartości majątkowych przez potencjalnych finansujących terroryzm. 
Wzywa się Komisję do zbadania potrzeby i możliwości opracowania praktycznych wytycznych 
dotyczących wdrażania tych przepisów przez państwa członkowskie na podstawie szczególnych przepisów 
dyrektywy, przygotowanej przez FATF zalecenia specjalnego nr VI i dokumentu tej grupy na temat 
najlepszych praktyk w tej kwestii. Zachęca się państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia dyrektywy 
w sprawie usług płatniczych z myślą o wzmocnieniu kontroli nad podmiotami świadczącymi usługi 
przekazywania pieniędzy i zapobieganiu ich wykorzystywania przez osoby potencjalnie finansujące 
działalność terrorystyczną. 

Z uwagi na szybkość, z jaką dokonuje się postęp techniczny w dziedzinie nowych metod płatniczych
korzystne może być przewidywanie możliwego przyszłego wpływu takich zmian i możliwości ich 
wykorzystania przez osoby finansujące terroryzm. Wzywa się Komisję i państwa członkowskie do 
przeanalizowania, wraz z właściwymi stronami, między innymi z bankami centralnymi i, o ile to możliwe, 
we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi płatnicze, czy takie nowe metody płatności nie niosą ze 
sobą ryzyka finansowania terroryzmu i prania pieniędzy, a jeśli tak – jakie konkretne środki mogłyby 
ograniczyć takie ryzyko. Za podstawę analizy mogłyby służyć wyniki studium typologii przygotowane 
przez FATF w październiku 2006 roku.

UE powinna śledzić rozwój sytuacji w ramach FATF w zakresie nowych metod finansowania terroryzmu, 
takich jak pranie pieniędzy w obrocie handlowym; wzywa się Komisję i państwa członkowskie do składania 
sprawozdań dotyczących tych kwestii i do podpowiadania Radzie dalszych działań w momencie 
przyjmowania nowych standardów lub zaleceń międzynarodowych.
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Zalecenie 4 – usprawnianie prowadzonych działań
Jeśli chodzi o sektor organizacji nienastawionych na zysk i realizację zalecenia specjalnego nr VIII FATF, 
wzywa się Komisję do przedstawienia na początku 2009 roku wyników dwóch analiz na temat organizacji 
niedochodowych jako podstawy możliwego wspólnego podejścia UE do zmniejszania podatności takich 
organizacji na kryminalną infiltrację. Takie podejście mogłoby zawierać opracowanie obejmujących całą 
Europę wytycznych dla organizacji nienastawionych na zysk, współpracę w ramach UE w zakresie 
zapobiegania nadużyciom i badania przypadków nadużyć, obejmujące całą Europę programy informacyjne 
dotyczące organizacji nienastawionych na zysk oraz ustanowienie platformy, która umożliwiałaby 
ekspertom z sektora publicznego i sektora organizacji nienastawionych na zysk z państw członkowskich 
wymieniać najlepsze praktyki.

Ukierunkowane sankcje (finansowe), które zmniejszyły możliwości terrorystów i organizacji 
terrorystycznych w zakresie niewłaściwego wykorzystywania sektora finansowego i utrudniły im 
gromadzenie i przemieszczanie środków. Skuteczne zamrażanie zasobów będzie nadal wymagało działań 
dochodzeniowych wszystkich państw członkowskich i współpracy z państwami trzecimi, co ma 
doprowadzić do wskazywania mienia do zamrażania na podstawie wystarczających informacji 
i z zachowaniem stosownych kryteriów takich działań. Rada usprawniła procedury wskazywania zasobów 
do zamrażania zgodnie z wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji.

UE powinna nadal monitorować realizację procedury zamrażania zasobów, tak by poprawić jej 
skuteczność. Należy dalej prowadzić i pogłębiać dialog i współpracę z sektorem prywatnych instytucji 
finansowych i właściwymi podmiotami gospodarczymi na szczeblu UE i na szczeblu krajowym.

Zalecenie 5 – jednostki wywiadu finansowego (FIU) i współpraca między nimi
Konieczne są zwiększone wysiłki zmierzające do usprawnienia wymiany informacji między jednostkami 
wywiadu finansowego i między nimi a innymi właściwymi organami. Pozwoli to jednostkom wywiadu 
finansowego i innym właściwym organom przekazywać instytucjom finansowym więcej informacji 
zwrotnych o właściwych celach, które powinny się stać przedmiotem sprawozdań dotyczących 
podejrzanych i niezwykłych transakcji. Informacje zwrotne są koniecznym warunkiem dobrego 
funkcjonowania systemu zwalczania finansowania terroryzmu. Z tego względu należy odpowiednio 
omówić z ekspertami z państw członkowskich, także z przedstawicielami instytucji finansowych i innymi 
podmiotami składającymi sprawozdania, wyniki prowadzonej obecnie na szczeblu UE oceny 
zainicjowanej przez Komisję i dotyczącej struktur informowania zwrotnego w jednostkach wywiadu 
finansowego, co ma prowadzić do wskazania najlepszych praktyk. Należy przeanalizować sposoby 
dostępu jednostek wywiadu finansowego i innych właściwych organów, w tym organów celnych do 
stosownych danych (finansowych, z zakresu egzekwowania prawa i wywiadowczych), z uwzględnieniem 
kwestii odpowiedniej ochrony danych i innych podstawowych interesów, np. bezpieczeństwa 
narodowego.
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Do połowy 2009 roku wszystkie państwa członkowskie powinny się stać pełnoprawnymi członkami 
FIU.NET.

Sprawozdanie Komisji z wdrażania decyzji Rady dotyczącej współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu 
finansowego z listopada 2000 roku pokazuje, że należy zwiększyć współpracę operacyjną, co obejmuje 
zapewnienie szeroko zakrojonej wymiany wszystkich koniecznych informacji finansowych i z zakresu 
egzekwowania prawa. Wzywa się Komisję do realizacji wniosków z tego sprawozdania w ramach 
(nieformalnej) platformy jednostek wywiadu finansowego i na innych właściwych forach UE. Należy 
dalej analizować możliwości usprawnienia wymiany informacji na poziomie krajowym 
i międzynarodowym oraz niezależnie od charakteru krajowej jednostki wywiadu finansowego. Wytyczne 
UE mogłyby ułatwić wymianę informacji na szczeblu UE.

Zalecenie 6 – współpraca z sektorem prywatnym
Wzywa się Komisję i państwa członkowskie do nasilenia dialogu i współpracy z sektorem 
prywatnym we właściwych obszarach zwalczania finansowania terroryzmu, w szczególności 
dialogu i współpracy na rzecz praktycznej realizacji instrumentów UE. 

Na poziomie krajowym państwa członkowskie mogłyby rozważyć utworzenie wspólnej grupy 
roboczej, w której pracach uczestniczyliby eksperci z sektora finansowego, rządowego, organów 
egzekwowania prawa i agencji wywiadowczych, aby dokonać analizy działań, jakie należy podjąć 
w celu zwiększenia skuteczności współpracy publiczno-prywatnej w dziedzinie przeciwdziałania 
finansowaniu terroryzmu. Prace takiej grupy roboczej mogłyby się skupiać między innymi na 
nowych metodach informowania o zagrożeniach związanych z finansowaniem terroryzmu, 
skutecznych ukierunkowanych wnioskach składanych przez organy egzekwowania prawa oraz 
ograniczeniach w wymianie informacji wywiadowczych. 

Zalecenie 7 – wywiad finansowy i dochodzenia finansowe

Same informacje finansowe nie wystarczą do skutecznego zwalczania terroryzmu. Jednak 
informacje finansowe połączone z danymi wywiadu antyterrorystycznego mogą zwiększyć 
możliwości wykrywania i udaremniania działań terrorystycznych. Gromadzenie i wymiana 
informacji finansowych powinny być traktowane priorytetowo. Wzywa się państwa członkowskie 
do uczynienia z prowadzenia dochodzeń finansowych i wymiany informacji przydatnych do 
zwalczania terroryzmu kluczowych priorytetów ich polityki.

Wzywa się państwa członkowskie, by uczyniły z dochodzeń finansowych podstawowy składnik 
wszelkich dochodzeń związanych ze zwalczaniem terroryzmu. Wzywa się państwa członkowskie, 
Komisję i Europol do przyspieszenia prac nad minimalnymi normami szkoleń i do włączenia 
w dalszej perspektywie Eurojustu w ten proces.



11778/1/08 REV 1 mb/PPA/kak 18
DG H 2B PL

Zalecenie 8 – współpraca międzynarodowa

UE powinna nadal pracować nad zapewnieniem, by jak najwięcej państw przystąpiło do 

właściwych konwencji międzynarodowych i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz by w pełni 

je wdrożyło. Temat ten powinien być stale obecny w dialogach politycznych na wszystkich 

szczeblach z tymi państwami, które nie ratyfikowały lub nie wdrożyły w pełni tych instrumentów. 

Rada będzie przekazywać istotne przesłania w sprawie finansowania terroryzmu podczas 

właściwych dialogów politycznych na temat finansowania terroryzmu, w szczególności 

z priorytetowymi państwami wskazanymi przez grupę roboczą WPZiB ds. terroryzmu (COTER).

Ponadto wspieranie wysiłków państw trzecich zmierzających do przygotowania aktów prawnych 
i narzędzi w celu zapobiegania terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczania obu tych zjawisk 
powinno pozostać kluczowym elementem polityki UE na rzecz zwalczania terroryzmu. Należy zwiększyć 
pomoc techniczną na rzecz wspierania zdolności kluczowych krajów, w szczególności krajów 
priorytetowych, w zakresie zwalczania terroryzmu. Wzywa się państwa członkowskie i Komisję, by we 
współpracy z innymi darczyńcami, przeznaczyły większe środki na zwiększenie zdolności w zakresie 
zwalczania finansowania terroryzmu.

Wzywa się państwa członkowskie do przeanalizowania możliwości finansowania przez Wspólnotę 
projektów obejmujących właściwe państwa trzecie i dotyczących budowania zdolności w sektorze 
organizacji nienastawionych na zysk, co mogłoby pomóc chronić działające międzynarodowo organizacje 
dobroczynne przed wykorzystaniem ich przez osoby finansujące terroryzm.

UE powinna nadal blisko współpracować z FATF we wszystkich kwestiach dotyczących 40 zaleceń 
FATF, a w szczególności 9 zaleceń specjalnych, odnoszących się do finansowania terroryzmu, także 
w przypadku nowych wydarzeń. Wzywa się Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia w ramach 
tej grupy skoordynowanego podejścia UE do wszystkich kwestii finansowania terroryzmu. Z uwagi na 
fakt, że nie wszystkie państwa członkowskie są członkami FATF, koordynacja ma ogromne znaczenie. 
Należy rozważyć mechanizm koordynacji, który obejmowałby wszystkie aspekty (prawne, 
egzekwowania prawa, finansowe) 40 zaleceń FATF i 9 zaleceń specjalnych FATF, uwzględniając 
istniejące mechanizmy (takie jak Komitet ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu 
Terroryzmu).

UE powinna nadal prowadzić konstruktywny dialog z kluczowymi partnerami, w szczególności ze 
Stanami Zjednoczonymi i Radą Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej. Wzywa się Radę do 
wystąpienia z propozycjami formatu dialogu UE–USA w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu 
i sankcji finansowych oraz do podania tematów, które powinny zostać omówione.
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Zalecenie 9

W odniesieniu do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, Rada powinna w odpowiednim 
czasie usprawnić swoje przygotowania oraz sposoby działania.

Zalecenie 10
Koordynator UE ds. Zwalczania Terroryzmu powinien, we współpracy z Komisją, zapewnić prowadzenie 
działań wynikających z uaktualnionej strategii w sposób obejmujący różne filary, i co sześć miesięcy 
składać sprawozdania COREPER-owi. Pierwsze sprawozdanie powinien przedstawić COREPER-owi do 
końca grudnia 2008 roku.

Treść tych sprawozdań i zaleceń będzie odzwierciedlać wyniki obrad w ramach odpowiednich organów 
roboczych.

_______________


