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CONCLUZII 

Considerentele AC și AD se citesc după cum urmează: 

AC. întrucât Comisia a făcut trimitere la unele estimări potrivit cărora pierderile anuale de 

venituri din cauza evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale se ridică la cel puțin 1 mie 

de miliarde EUR numai în cadrul Uniunii Europene1; întrucât această situație afectează în 

mod direct bugetele naționale și bugetul UE;  

AD. întrucât suma totală a „pierderilor de finanțare a dezvoltării” din țările în curs de 

dezvoltare (adică veniturile fiscale pierdute și câștigurile reinvestite care sunt pierdute ca 

profit) se ridică la aproximativ 250 de miliarde de euro pe an; 

(Sfârșit de paragraf inserat) 

(Privește toate versiunile lingvistice) 

Punctul 52 se citește după cum urmează: 

52. constată că în multe cazuri nu s-au efectuat anchete, sau acestea au fost superficiale, 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en 
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pentru a identifica beneficiarii reali ai entităților offshore; subliniază că, prin urmare, nu 

au putut fi determinați proprietarii entității și nici structura sa de control și/sau nici nu 

au putut fi obținute informații privind scopul și caracterul preconizat al raporturilor 

comerciale34; subliniază că documentele publice din dosarul „Panama Papers” arată că 

Mossack Fonseca era conștientă de faptul că verificările CDD nu au fost realizate 

întotdeauna în mod corespunzător de către unii dintre clienții săi sau de unele dintre 

filialele sale1; subliniază că Mossack Fonseca a recunoscut că, în unele cazuri, nu știa 

cine erau beneficiarii reali ai entităților înregistrate2; 

(Simbolul de notă de subsol „34” eliminat) 

(Privește versiunea în limba română) 

Punctele 78 și 79 se citesc după cum urmează: 

78. conchide că, întrucât nu au reacționat în mod adecvat la aceste deficiențe, statele 

membre nu au aplicat efectiv AMLD III; este profund îngrijorat că, prin neacordarea 

FIU a competenței de a coopera, astfel cum se prevede în AMLD III, statele membre au 

încălcat articolul 4 din TFUE privind cooperarea loială3; de asemenea, atrage atenția 

asupra faptului că și Comisia poate fi acuzată de neaplicarea acestor dispoziții, deoarece 

nu a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;  

79. constată că unele state membre au recurs frecvent la amnistii fiscale pentru regularizarea 

activelor nedeclarate deținute offshore, ceea ce a mușamalizat posibile active dobândite 

ilegal și a împiedicat desfășurarea unor investigații adecvate privind spălarea de bani în 

jurisdicțiile lor; 

(Sfârșit de paragraf inserat) 

(Privește versiunea în limba română) 

PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR PE PERIOADA MANDATULUI 

Ultimul paragraf din Secțiunea II „Committee meetings and missions” se citește după 

cum urmează: 

 

The PANA Committee held 8 fact-findings missions from February 2017 until December 

2017: 

                                                 
1 Într-un e-mail din 24 septembrie 2010, Jürgen Mossack a declarat: „Se pare că Mossfon UK nu efectuează 

verificările de precauție privind clientela în mod corespunzător (sau poate deloc) și probabil că de acum încolo 

vom efectua de sine stătător aceste verificări ale tuturor clienților înregistrați la noi de Mossfon UK, în prezent și 

în viitor!” 
2 Într-un e-mail referitor la un schimb de mesaje dintre Mossack Fonseca și UBS, reprezentantul Mossack 

Fonseca a afirmat: „A explicat că UBS nu a fost niciodată unul dintre partenerii noștri contractuali. Nu am fost 

de acord în această privință și am adăugat că, în unele cazuri, nici măcar nu știm cine este beneficiarul real. (...) 

Am răspuns că, în trecut, la cererea UBS și a altor bănci, identitatea beneficiarului real nu ne-a fost transmisă în 

mod intenționat.” 
3 „Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units” (Combaterea infracțiunilor fiscale — 

cooperarea dintre unitățile de informații financiare), Dr. Amandine Scherrer și Dr. Anthony Amicelle, Serviciul 

de Cercetare al Parlamentului European (EPRS), martie 2017. 
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 9-10 February - Mission to United Kingdom 

 20 February - Mission to Malta 

 2-3 March - Mission to Luxembourg 

 21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware) 

 22-23 June - Mission to Portugal 

 7 July - Mission to Cyprus 

 14-15 September - Mission to Switzerland 

 30 November - 1st December - PANA/LIBE Ad-hoc Mission to Malta 

 

(Adăugare a ultimei misiuni ad-hoc în Malta) 

(Privește toate versiunile lingvistice) 

 

În Secțiunea III „Activities of the Committee”, subsecțiunea 1 „Programme of hearings 

and missions”, se adaugă în tabel următoarea misiune ad-hoc: 

 

 

Thursday, 30 November 

Friday, 1st December 2017 

Mission 

PANA-LIBE Ad-hoc mission to Malta 

 

(Privește toate versiunile lingvistice) 

 

În Secțiunea III „Activities of the Committee”, subsecțiunea 2 „List of speakers 

(hearings and missions)”, ultimul rând din tabel ar trebui să fie rândul referitor la 

audierea privind „The Paradise Papers - What are they about and why are they 

relevant” din 28 noiembrie 2017 cu participarea Comisarului Pierre Moscovici 

(Următorul rând privind audierea cu participarea Comisarului Vera Jourová pe aceeași temă 

ar trebui eliminat, întrucât audierea nu a avut loc) 

(Privește toate versiunile lingvistice) 

 


