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20.3.2019 A8-0170/3

Amendamentul 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Referirea 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva a 23 state membre pentru că nu 
au transpus sau au transpus doar parțial 
DCSB4 în legislația națională,

– având în vedere procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
inițiate de Comisie împotriva a 28 de state 
membre pentru că nu au transpus corect 
DCSB4 în legislația națională,
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20.3.2019 A8-0170/4

Amendamentul 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Referirea 25 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 – având în vedere Rezoluția sa din 
14 martie 2019 referitoare la caracterul 
urgent al întocmirii unei liste negre a UE 
cuprinzând țări terțe în conformitate cu 
Directiva privind combaterea spălării 
banilor1a;
_________________
1a Texte adoptate, P8_TA(2019)0216.
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20.3.2019 A8-0170/5

Amendamentul 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. ia act de faptul că planul de acțiune 
în 15 puncte al G20/OCDE privind BEPS, 
care viza abordarea într-un mod coordonat 
a cauzelor și a circumstanțelor care creează 
practicile BEPS, este pus în aplicare și 
monitorizat și că au loc discuții 
suplimentare, într-un context mai larg 
decât doar țările inițiale participante, prin 
intermediul Cadrului cuprinzător; invită, 
prin urmare, statele membre să sprijine 
reforma mandatului și a funcționării 
Cadrului cuprinzător, pentru a se asigura că 
lacunele fiscale rămase și chestiunile 
fiscale nerezolvate, cum ar fi alocarea 
drepturilor de impozitare între țări, sunt 
acoperite de actualul cadru internațional de 
combatere a practicilor BEPS;

39. ia act de faptul că planul de acțiune 
în 15 puncte al G20/OCDE privind BEPS, 
care viza abordarea într-un mod coordonat 
a cauzelor și a circumstanțelor care creează 
practicile BEPS, este pus în aplicare și 
monitorizat și că au loc discuții 
suplimentare, într-un context mai larg 
decât doar țările inițiale participante, prin 
intermediul Cadrului cuprinzător; invită, 
prin urmare, statele membre să sprijine 
reforma mandatului și a funcționării 
Cadrului cuprinzător, pentru a se asigura că 
lacunele fiscale rămase și chestiunile 
fiscale nerezolvate sunt acoperite de 
actualul cadru internațional; salută 
inițiativa Cadrului cuprinzător pentru a 
discuta despre o mai bună alocare a 
drepturilor de impozitare între țări și a 
găsi un consens global în acest sens;
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20.3.2019 A8-0170/6

Amendamentul 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. salută pachetul privind fiscalitatea 
digitală, adoptat de Comisie la 21 martie 
2018; regretă, cu toate acestea, lipsa de 
progrese la Consiliu52 și incapacitatea sa 
de a ajunge la un acord cu privire la acest 
pachet al Comisiei; este preocupat de 
faptul că, în schimb, Consiliul ia în 
considerare o propunere mult mai puțin 
ambițioasă decât propunerea inițială și 
poziția ulterioară a Parlamentului 
adoptată la 13 decembrie 201853; invită 
Consiliul să adopte rapid aceste 
propuneri;

69. salută pachetul privind fiscalitatea 
digitală, adoptat de Comisie la 21 martie 
2018; regretă, însă, faptul că Danemarca, 
Finlanda, Irlanda și Suedia și-au 
menținut, în cadrul reuniunii ECOFIN 
din 12 martie 20191a, rezervele sau 
opoziția fundamentală față de pachetul 
privind impozitarea serviciilor digitale;

_________________ _________________
1a Concluziile Consiliului Afaceri 
Economice și Financiare, 12 martie 2019.

52 Concluziile Consiliului Afaceri 
Economice și Financiare, 4 decembrie 
2018.
53 Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European din 13 decembrie 2018 
referitoare la propunerea de directivă a 
Consiliului privind un sistem comun de 
impozitare a serviciilor digitale pentru 
veniturile rezultate din furnizarea 
anumitor servicii digitale, Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0523. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2018/12/04
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20.3.2019 A8-0170/7

Amendamentul 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. invită statele membre care doresc să 
ia în considerare introducerea unei taxe 
digitale să facă acest lucru în cadrul 
cooperării consolidate, în cazul în care 
Consiliul nu poate ajunge la un acord cu 
privire la impozitul pe serviciile digitale;

71. invită statele membre care doresc să 
ia în considerare introducerea unei taxe 
digitale să facă acest lucru în cadrul 
cooperării consolidate, pentru a evita o 
fragmentare și mai mare a pieței unice, 
așa cum se întâmplă deja datorită faptului 
că unele state membre au în vedere 
introducerea unor soluții naționale;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Amendamentul 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. ia act de declarația ministrului de 
finanțe francez cu ocazia reuniunii 
Comisiei speciale TAX3, din 23 octombrie 
2018, privind necesitatea de a discuta 
conceptul de „impozitare minimă”; salută 
disponibilitatea Franței de a include 
dezbaterea privind impozitarea minimă ca 
una dintre prioritățile președinției sale la 
G7 din 2019;

81. ia act de declarația ministrului de 
finanțe francez cu ocazia reuniunii 
Comisiei speciale TAX3, din 23 octombrie 
2018, privind necesitatea de a discuta 
conceptul de „impozitare minimă”; salută 
disponibilitatea Franței de a include 
dezbaterea privind impozitarea minimă ca 
una dintre prioritățile președinției sale la 
G7 din 2019, astfel cum a fost reafirmată 
în timpul reuniunii ECOFIN din 12 
martie 2019;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Amendamentul 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 211

Propunerea de rezoluție Amendamentul

211. regretă faptul că un număr mare de 
state membre nu au transpus integral sau 
parțial DCSB4 în legislația lor internă până 
la termenul stabilit și că, din acest motiv, 
Comisia a trebuit să inițieze proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva lor, inclusiv sesizări în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene117; 
invită aceste state membre să remedieze 
rapid această situație; îndeamnă statele 
membre, în special, să își îndeplinească 
obligația legală de a respecta termenul de 
10 ianuarie 2020 pentru transpunerea 
DCSB5 în legislația lor internă; subliniază 
și salută concluziile Consiliului din 23 
noiembrie 2018 prin care statele membre 
sunt invitate să transpună DCSB5 în 
legislația lor internă înainte de termenul 
limită stabilit pentru 2020; invită Comisia 
să utilizeze pe deplin instrumentele 
disponibile pentru a oferi sprijin și a se 
asigura că statele membre transpun și pun 
în aplicare în mod corespunzător DCSB5 
cât mai curând posibil;

211. regretă faptul că unele state 
membre nu au transpus integral sau parțial 
DCSB4 în legislația lor internă până la 
termenul stabilit și că, din acest motiv, 
Comisia a trebuit să inițieze proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva lor, inclusiv sesizări în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene117; 
invită aceste state membre să remedieze 
rapid această situație; îndeamnă statele 
membre, în special, să își îndeplinească 
obligația legală de a respecta termenul de 
10 ianuarie 2020 pentru transpunerea 
DCSB5 în legislația lor internă; subliniază 
și salută concluziile Consiliului din 23 
noiembrie 2018 prin care statele membre 
sunt invitate să transpună DCSB5 în 
legislația lor internă înainte de termenul 
limită stabilit pentru 2020; invită Comisia 
să utilizeze pe deplin instrumentele 
disponibile pentru a oferi sprijin și a se 
asigura că statele membre transpun și pun 
în aplicare în mod corespunzător DCSB5 
cât mai curând posibil;

_________________ _________________
117 La 19 iulie 2018, Comisia a sesizat 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu 
privire la faptul că Grecia și România nu 

117 La 19 iulie 2018, Comisia a sesizat 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu 
privire la faptul că Grecia și România nu 
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au transpus în dreptul lor intern cea de-a 
patra Directivă privind combaterea spălării 
banilor. Irlanda a transpus doar o parte 
foarte limitată a normelor și împotriva 
acestei țări s-a deschis, de asemenea, o 
acțiune la Curtea de Justiție.

au transpus în dreptul lor intern cea de-a 
patra Directivă privind combaterea spălării 
banilor. Irlanda a transpus doar o parte 
foarte limitată a normelor și împotriva 
acestei țări s-a deschis, de asemenea, o 
acțiune la Curtea de Justiție.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Amendamentul 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 223 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 223a. constată cu îngrijorare că așa-
numitul caz „spălătoria Troika” („Troika 
Laundromat”) a dezvăluit în mod public 
modul în care 4,6 miliarde USD din Rusia 
și alte locuri au trecut prin bănci și 
societăți europene; subliniază că în 
centrul scandalului se află Troika Dialog, 
care a fost una dintre cele mai mari bănci 
private de investiții din Rusia, și rețeaua 
care ar fi permis elitei ruse la putere să 
utilizeze în mod secret venituri obținute în 
mod ilicit pentru a dobândi acțiuni în 
întreprinderi de stat, a achiziționa bunuri 
imobiliare în Rusia și în străinătate și a 
cumpăra articole de lux; deplânge, în 
plus, faptul că mai multe bănci europene 
se pare că ar fi fost implicate în aceste 
tranzacții suspecte, și anume Danske 
Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, 
ING Groep NV, Credit Agricole SA, 
Deutsche Bank AG, KBC Group NV, 
Raiffeisen Bank International AG, ABN 
Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank 
U.A. și sucursala olandeză a Turkiye 
Garanti Bankasi A.S.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Amendamentul 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 281

Propunerea de rezoluție Amendamentul

281. consideră că, deși ar trebui să se 
țină seama de lucrările desfășurate la nivel 
internațional pentru identificarea țărilor 
terțe cu un grad ridicat de risc în scopul 
combaterii spălării banilor și a finanțării 
terorismului, în special cele desfășurate de 
GAFI, este esențial ca Uniunea să dețină o 
listă autonomă a țărilor terțe cu un grad 
ridicat de risc; salută, în acest sens, 
Regulamentul delegat al Comisiei din 31 
ianuarie 2019 de completare a Directivei 
(UE) 2015/849 a Parlamentului European 
și a Consiliului în ceea ce privește 
standardele tehnice de reglementare care 
stabilesc acțiunile minime și tipul de 
măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia 
instituțiile de credit și financiare pentru a 
diminua riscul de spălare a banilor și de 
finanțare a terorismului în anumite țări 
terțe136;

281. consideră că, deși ar trebui să se 
țină seama de lucrările desfășurate la nivel 
internațional pentru identificarea țărilor 
terțe cu un grad ridicat de risc în scopul 
combaterii spălării banilor și a finanțării 
terorismului, în special cele desfășurate de 
GAFI, este esențial ca Uniunea să dețină o 
listă autonomă a țărilor terțe cu un grad 
ridicat de risc; salută, în acest sens, 
Regulamentul delegat al Comisiei din 13 
februarie 2019 de completare a Directivei 
(UE) 2015/849 a Parlamentului European 
și a Consiliului prin identificarea țărilor 
terțe cu grad înalt de risc care au 
deficiențe strategice (C(2019)1326), și 
regretă faptul că Consiliul a respins actul 
delegat în cauză; salută, în plus, 
Regulamentul delegat al Comisiei din 31 
ianuarie 2019 de completare a Directivei 
(UE) 2015/849 a Parlamentului European 
și a Consiliului în ceea ce privește 
standardele tehnice de reglementare care 
stabilesc acțiunile minime și tipul de 
măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia 
instituțiile de credit și financiare pentru a 
diminua riscul de spălare a banilor și de 
finanțare a terorismului în anumite țări 
terțe136;
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_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.
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20.3.2019 A8-0170/12

Amendamentul 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 298

Propunerea de rezoluție Amendamentul

298. salută adoptarea de către Consiliu a 
primei liste UE la 5 decembrie 2017 și 
monitorizarea continuă a angajamentelor 
pe care și le-au asumat țările terțe; ia act de 
faptul că lista a fost actualizată de mai 
multe ori pe baza evaluării acestor 
angajamente și, drept urmare, mai multe 
țări au fost eliminate de pe listă; constată 
că, la 9 noiembrie 2018, lista cuprindea 
doar cinci jurisdicții fiscale: Samoa 
Americană, Guam, Samoa, Trinidad și 
Tobago și Insulele Virgine Americane;

298. salută adoptarea de către Consiliu a 
primei liste UE la 5 decembrie 2017 și 
monitorizarea continuă a angajamentelor 
pe care și le-au asumat țările terțe; ia act de 
faptul că lista a fost actualizată de mai 
multe ori pe baza evaluării acestor 
angajamente și, drept urmare, mai multe 
țări au fost eliminate de pe listă; constată 
că, în urma revizuirii din 12 martie 2019, 
lista include acum următoarele jurisdicții 
fiscale: Aruba, Barbados, Belize, 
Bermuda, Dominica, Emiratele Arabe 
Unite, Fiji, Guam, Insulele Marshall, 
Insulele Virgine Americane, Oman, 
Samoa, Samoa Americană, Trinidad și 
Tobago și Vanuatu;

Or. en


