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B9-0206/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la o politică globală a Uniunii de 
prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - Planul de acțiune al Comisiei și 
alte evoluții recente
(2020/2686(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 mai 2020 privind un Plan de acțiune 
pentru o politică globală a Uniunii de prevenire a spălării banilor și a finanțării 
terorismului (COM(2020)2800),

– având în vedere răspunsul Comisiei la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-
002805/2019,

– având în vedere răspunsul dat de Comisie în cadrul reuniunii Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare a PE din 5 septembrie 2019, cu privire la examinarea ONG-
urilor în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului,

– având în vedere raportul Comisiei din 24 iulie 2019 privind evaluarea riscurilor privind 
spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de 
activități transfrontaliere (COM(2019)0370),

– având în vedere Recomandarea VIII din iunie 2015 a Grupului de Acțiune Financiară 
Internațională (GAFI) privind combaterea abuzării de organizațiile non-profit,

– având în vedere Raportul anual pe 2017 al comisarului maltez pentru organizațiile de 
voluntariat,

– având în vedere Raportul special 35/2018 din 18 decembrie 2018 al Curții de Conturi 
Europene intitulat „Transparența execuției fondurilor UE de către ONG-uri: sunt 
necesare mai multe eforturi”, care solicită ca UE să elaboreze o definiție juridică a 
ONG-urilor,

– având în vedere Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-78/18: 
Comisia Europeană/Ungaria1,

– având în vedere declarația Consiliului și a Comisiei din 8 iulie 2020 privind o politică 
globală a Uniunii de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - Planul de 
acțiune al Comisiei și alte evoluții recente,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(Europol) și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală 
(Eurojust) consideră că ONG-urile sunt „supuse riscului” în Cadrul de combatere a 

1 Hotărârea Curții de Justiție din 18 iunie 2020, Comisia Europeană/Ungaria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
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spălării banilor (AML), fie ca fațade pentru organizațiile teroriste care colectează și 
transferă fonduri, fie ca întreprinderi legitime care sprijină indirect obiectivele 
organizațiilor teroriste;

B. întrucât Uniunea Europeană a adoptat o legislație solidă pentru a combate spălarea 
banilor și finanțarea terorismului,

1. deplânge faptul că ONG-urile încă nu sunt entități supuse obligațiilor în temeiul celei de 
a cincea directive privind combaterea spălării banilor sau în temeiul standardelor 
internaționale ale GAFI și că acestea sunt doar în mică măsură supuse obligației de 
diligență în calitate de clienți ai băncilor, avocaților și contabililor, în pofida 
constatărilor Europol și Eurojust, care concluzionează că aceste organizații sunt „entități 
cu risc” în Cadrul de combatere a spălării banilor (AML);

2. este îngrijorat de observațiile formulate de Comisie în fața Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare la 5 septembrie 2019, în sensul că „nu dorește să dea impresia că 
aceste organizații sunt implicate în activități ilegale”, ceea ce pare să sugereze că aceste 
organizații beneficiază de un tratament preferențial din partea autorităților de 
reglementare și de supraveghere și că agenții economici care fac deja obiectul 
controlului de către autoritățile de supraveghere în temeiul Cadrului AML sunt, într-o 
oarecare măsură, incriminați; subliniază că o astfel de impresie ar putea fi evitată cu 
ușurință dacă s-ar fi aplicat un regim adecvat de combatere a spălării banilor pentru 
ONG-uri;

3. regretă faptul că, în cauza C-78/18, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că 
cerințele Ungariei privind transparența pentru ONG-uri, care ar fi putut fi un instrument 
util pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, încalcă legislația UE; 
subliniază că libera circulație a capitalurilor prevăzută la articolul 63 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolele 7, 8 și 12 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu ar trebui interpretată astfel încât să 
faciliteze spălarea banilor; este uimit de raționamentul Curții cu privire la interpretarea 
articolului 65 alineatul (1) litera (b) din TFUE, potrivit căruia spălarea banilor și 
finanțarea terorismului nu constituie, ca atare, o amenințare suficient de gravă pentru un 
interes fundamental al societății; regretă că această hotărâre a afirmat că ONG-urile par 
să fie mai presus de lege;

4. reamintește faptul că Raportul anual pe 2017 al comisarului maltez pentru organizațiile 
de voluntariat, susținut de Moneyval, demonstrează în mod clar că organizațiile 
nonprofit sunt predispuse la spălare de bani și la finanțarea terorismului, ceea ce pare să 
contrazică afirmația Comisiei ca răspuns la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-
002805/2019, potrivit căreia nivelurile amenințării reprezentate de spălarea 
banilor/finanțarea terorismului și vulnerabilitatea unor astfel de organizații sunt 
considerate ca fiind „mai puțin semnificative”;

5. îndeamnă Comisia să prezinte o definiție oficială a ONG-urilor, deoarece lipsa unei 
astfel de definiții zădărnicește eforturile de a reglementa cu succes transparența și 
responsabilitatea fiscală a ONG-urilor;

6. salută intenția Comisiei de a analiza dacă actuala gamă de operatori privați care fac 
obiectul normelor privind AML și a finanțării terorismului (CTF) este adecvată și să 
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învețe din experiențele statelor membre; regretă că experiența din Ungaria nu va fi luată 
în considerare; invită Comisia să includă ONG-urile în domeniul de aplicare al definiției 
entităților obligate în temeiul Directivei privind combaterea spălării banilor, să verifice 
în detaliu finanțarea și cheltuielile acestora și să adopte norme ambițioase privind 
transparența;

7. consideră că ONG-urile ar trebui să urmeze recomandările GAFI privind prevenirea 
activităților de finanțare a terorismului și că statele membre trebuie să reexamineze 
caracterul adecvat al legilor și reglementărilor lor privind entitățile care ar putea fi 
utilizate în mod abuziv în scopuri teroriste, inclusiv ONG-urile, după cum a sugerat 
Marco Letizi, expertul Comisiei în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului (AML/CTF);

8. îndeamnă Comisia să nu coopereze, în dezbaterea sau întocmirea normelor AML/CTF, 
cu ONG-urile care nu au fost verificate temeinic și nu și-au declarat proveniența 
fondurilor și cheltuielilor;

9. este îngrijorat de faptul că adoptarea anunțată a unei propuneri legislative privind 
efectuarea la nivelul UE a supravegherii combaterii spălării banilor și a finanțării 
terorismului în primul trimestru al anului 2021 slăbește și mai mult competența 
autorităților naționale de supraveghere; consideră că eșecul unui număr limitat de 
autorități naționale de supraveghere în combaterea spălării banilor nu justifică un 
transfer de competențe la nivelul UE de la nivel național la nivel european; este uimit de 
faptul că, având în vedere actuala criză a datoriilor suverane și criza bancară din UE, 
Comisia prezintă funcționarea Mecanismului unic de supraveghere și a Comitetului unic 
de rezoluție drept bune practici; respinge înființarea unui alt organism de supraveghere 
la nivelul UE; sugerează că orientările privind aplicarea dreptului UE sunt mai bine 
adaptate sarcinii de a alinia aplicarea practică a AML;

10. subliniază lipsa de credibilitate a listei UE a țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care 
au deficiențe strategice în regimurile lor privind combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului și, în acest context, subliniază faptul că mai multe țări care, 
potrivit recomandărilor GAFI, suscită preocupări, nu au fost incluse în această listă, 
probabil în urma unei presiuni politice intense, în timp ce altele care au beneficiat de o 
evaluare pozitivă au fost incluse;

11. constată că, potrivit anchetelor recente, serviciile de transfer de numerar, utilizate 
adesea de către imigranți pentru a trimite bani în țările lor de origine, constituie o 
amenințare gravă, întrucât s-a dovedit că aceste servicii sunt exploatate în scopul 
spălării banilor sau al finanțării terorismului; constată, de asemenea, că surse din cadrul 
organelor de aplicare a legii au sugerat autorităților responsabile de monitorizarea 
rețelelor de transferuri de numerar să adopte o abordare fără caracter obligatoriu, pe 
bază de voluntariat, întrucât aceste întreprinderi sunt în general deținute și utilizate de 
comunitățile de imigranți, iar o abordare mai riguroasă ar fi putut suscita critici legate 
de rasism și discriminare;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului 
European, Consiliului, Comisiei și Grupului de Acțiune Financiară Internațională.


