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Amendamentul  28 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 8a. solicită includerea în 

recomandările specifice fiecărei țări în 

cadrul semestrului european a unei 

secțiuni referitoare la eforturile legislative 

depuse de statele membre pentru a reduce 

efectele negative ale practicilor de arbitraj 

al dividendelor; 

Or. en 
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Amendamentul  29 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 9a. solicită Comisiei să includă în 

Codul său de conduită privind impozitul 

reținut la sursă recomandări cu privire la 

modul în care administrațiile fiscale pot 

asigura tragerea la răspundere a 

intermediarilor pentru responsabilitățile 

care le revin atunci când aplică sisteme de 

scutire de impozit cu reținere la sursă, 

pentru a combate frauda caracterizată 

prin cererea unor rambursări multiple 

pentru aceeași creanță subiacentă; 

Or. en 
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Amendamentul  30 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 9b. ia act de faptul că Senatul francez, 

în efortul de a combate practica 

arbitrajului dividendelor, a depus un 

amendament la proiectul de lege a 

bugetului care ar permite reținerea a 

30 % din valoarea tranzacției către un 

beneficiar străin, sumă care va fi 

rambursată a posteriori în cazul în care 

dovedește că este beneficiarul real; 

solicită legiuitorilor Uniunii să evalueze 

posibilitatea de a pune în aplicare această 

măsură la nivelul UE; 

Or. en 
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Amendamentul  31 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 10a. își repetă solicitarea de a se 

înființa, în cadrul Comisiei1, un Centru 

pentru coerența și coordonarea politicilor 

fiscale la nivelul UE (EUTPCCC), care să 

asigure o cooperare eficace și rapidă între 

statele membre și să faciliteze lansarea 

din timp a unor semnale de alarmă în 

cazuri similare scandalului Cum-Ex; 

invită insistent statele membre să sprijine 

această inițiativă, iar Comisia să prezinte 

o propunere legislativă privind un astfel 

de mecanism; 

________________________ 

1 A se vedea Rezoluția Parlamentului 

European din 6 iulie 2016 referitoare la 

deciziile fiscale și alte măsuri similare sau 

cu efecte similare (JO C 101, 16.3.2018, p. 

79). 

Or. en 
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Amendamentul  32 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 10b. solicită Comisiei să ia în 

considerare necesitatea unui cadru 

european pentru impozitarea veniturilor 

din capital care să reducă stimulentele 

care destabilizează fluxurile financiare 

transfrontaliere, generează concurență 

fiscală între statele membre și subminează 

bazele fiscale care garantează 

sustenabilitatea statelor sociale europene; 

Or. en 
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Amendamentul  33 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 c (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 10c. invită insistent statele membre 

care participă la procedura cooperării 

consolidate să cadă de acord cât mai 

curând posibil cu privire la instituirea 

unei taxe pe tranzacțiile financiare 

(TTF); subliniază că, dacă s-ar fi aplicat 

deja o TTF, ea ar fi descurajat astfel de 

practici, care nu ar fi fost atât de 

profitabile pentru infractorii fiscali; 

Or. en 
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Amendamentul  34 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 13a. ia act de faptul că criza politicilor 

de austeritate este cea care a provocat 

reducerile generalizate de resurse și de 

personal în administrațiile fiscale și în 

FIU, slăbind capacitățile autorităților 

naționale de a soluționa o problemă care 

nu doar că reduce veniturile publice, ci și 

provoacă o scurgere de capital din 

bugetele statelor membre; 

Or. en 
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Amendamentul  35 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 13b. subliniază necesitatea de a proteja 

avertizorii de integritate care divulgă 

informații, de exemplu cu privire la 

frauda fiscală și la evaziunea fiscală care 

se petrece la nivel național și la nivelul 

UE; invită orice persoană care deține 

informații de valoare pentru interesul 

public să le raporteze, fie pe plan intern, 

fie pe plan extern autorităților naționale, 

sau, dacă este necesar, publicului; solicită 

ca propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului 

privind protecția persoanelor care 

raportează încălcări ale dreptului Uniunii 

să fie adoptată rapid, ținând seama de 

avizele adoptate de diversele comisii 

relevante ale Parlamentului European; 

Or. en 
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Amendamentul  36 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 c (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 13c. salută propunerea Comisiei din 12 

septembrie 2018 de modificare, printre 

alte regulamente, a regulamentului de 

instituire a ABE, în vederea consolidării 

rolului ABE în ceea ce privește 

supravegherea activităților de combatere 

a spălării banilor din sectorul financiar 

(COM(2018)0646); subliniază că, în 

conformitate cu mecanismul unic de 

supraveghere, BCE îi revine sarcina de a 

efectua acțiuni de intervenție timpurie, 

astfel cum se prevede în legislația 

aplicabilă a Uniunii; consideră că și BCE 

ar trebui să aibă rolul de a avertiza 

autoritățile naționale competente și ar 

trebui să coordoneze toate acțiunile în caz 

de suspectare a nerespectării normelor 

privind combaterea spălării banilor de 

către băncile sau grupurile supuse 

supravegherii; 

Or. en 

 

 


