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Τροπολογία  37 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη 

σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης 

αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση 

της απόφασης 2009/77/ΕΚ1 (οδηγία 

ESMA), 

  

Or. en 

                                                 
1 ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 84. 
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Τροπολογία  38 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη 

σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την 

τροποποίηση της απόφασης 

αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση 

της απόφασης 2009/78/ΕΚ1 της 

Επιτροπής («κανονισμός ΕΑΤ»), 

Or. en 

                                                 
1 ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12. 
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Τροπολογία  39 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος 

«cum-ex» - ή εμπορικά συστήματα 

αρμπιτράζ μερισμάτων - αναφέρεται στην 

πρακτική αγοραπωλησίας μετοχών κατά 

τρόπο που αποκρύπτει την ταυτότητα του 

πραγματικού ιδιοκτήτη και επιτρέπει και 

στα δύο ή τα περισσότερα των δύο 

εμπλεκόμενα μέρη να ζητούν επιστροφές 

φόρου από τον φόρο υπεραξίας κεφαλαίων 

που είχε καταβληθεί μόνο μία φορά· 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος 

«cum-ex» και «cum-cum» - ή εμπορικά 

συστήματα αρμπιτράζ μερισμάτων - 

αναφέρεται στην πρακτική αγοραπωλησίας 

μετοχών κατά τρόπο που αποκρύπτει την 

ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη και 

επιτρέπει και στα δύο ή τα περισσότερα 

των δύο εμπλεκόμενα μέρη να ζητούν 

επιστροφές φόρου από τον φόρο υπεραξίας 

κεφαλαίων που είχε καταβληθεί μόνο μία 

φορά· 

Or. en 
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Τροπολογία  40 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο cum-ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

σκάνδαλο cum-ex αποκαλύφθηκε στο 

κοινό μέσω μιας συνεργατικής έρευνας 

μεταξύ διάφορων ευρωπαϊκών 

ειδησεογραφικών μέσων από 12 χώρες και 

38 δημοσιογράφους· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

σκάνδαλο cum-ex αποκαλύφθηκε στο 

κοινό μέσω μιας συνεργατικής έρευνας 

μεταξύ 19 ευρωπαϊκών ειδησεογραφικών 

μέσων από 12 χώρες και 38 

δημοσιογράφους· 

  

Or. en 
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Τροπολογία  41 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 

με πληροφορίες 11 κράτη μέλη έχουν 

χάσει φορολογικά έσοδα ύψους έως και 

55,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας του 

εν λόγω συστήματος· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 

με πληροφορίες 11 κράτη μέλη έχουν 

χάσει φορολογικά έσοδα ύψους έως και 

55,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας των 

συστημάτων cum-ex και cum-cum· 

Or. en 
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Τροπολογία  42 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 

αποκαλύφθηκε ότι οι φορολογικές αρχές 

της Δανίας δεν είχαν αναλάβει δράση, 

παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις 

ότι ξένες εταιρείες παραβίαζαν τους 

φορολογικούς κανόνες της Δανίας και 

πλαστογραφούσαν έγγραφα προκειμένου 

να αιτηθούν δολίως επιστροφή φόρου 

μερισμάτων, κατάχρηση η οποία 

εκτιμήθηκε ότι κόστισε στις φορολογικές 

αρχές της Δανίας περισσότερα από 1,5 

δισεκατομμύρια ευρώ· 

______________________________ 

1 Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Χρέος και την 

Ανάπτυξη, Φορολογικά παιχνίδια: 

ανταγωνισμός προς τα κάτω - ο ρόλος 

της Ευρώπης στην υποστήριξη ενός 

άδικου παγκόσμιου φορολογικού 

συστήματος, 2017, https://eurodad.org/tax-

games-2017 

Or. en 
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Τροπολογία  43 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με 

πληροφορίες, είχε γνώση για τις εν λόγω 

δόλιες φορολογικές πρακτικές για αριθμό 

ετών, αλλά ενημέρωσε τα κράτη μέλη 

μόλις το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

Γερμανός υπουργός οικονομικών, 

σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι 

είχε γνώση για 418 διαφορετικές 

περιπτώσεις φορολογικής απάτης μέσω 

του συστήματος cum-ex, συνολικής αξίας 

5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ· 

Or. en 
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Τροπολογία  44 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

συστήματα cum-ex φέρουν ορισμένα 

από τα διακριτικά της φορολογικής 

απάτης και πρέπει να εκτιμηθεί το 

κατά πόσον έχει υπάρξει παραβίαση 

είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής 

νομοθεσίας· 

 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

συστήματα cum-ex και cum-

cumφέρουν ορισμένα από τα 

διακριτικά της φορολογικής απάτης 

και πρέπει να εκτιμηθεί το κατά 

πόσον έχει υπάρξει παραβίαση είτε 

της εθνικής είτε της ενωσιακής 

νομοθεσίας· 

 

Or. en 
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Τροπολογία  45 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική 

έκθεση της 4ης Εξεταστικής Επιτροπής της 

Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, όπως 

και τα δικαστήρια της Γερμανίας, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

φορολογικές πρακτικές όπως οι 

συναλλαγές cum-ex που αφορούν ανοικτές 

πωλήσεις είναι παράνομες και ότι η Ένωση 

Γερμανικών Τραπεζών επέτεινε το 

πρόβλημα αντί να βοηθήσει στην επίλυσή 

του· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική 

έκθεση της 4ης Εξεταστικής Επιτροπής της 

Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, όπως 

και τα δικαστήρια της Γερμανίας, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

φορολογικές πρακτικές όπως οι 

συναλλαγές cum-ex και cum-cumπου 

αφορούν ανοικτές πωλήσεις είναι 

παράνομες και ότι η Ένωση Γερμανικών 

Τραπεζών επέτεινε το πρόβλημα αντί να 

βοηθήσει στην επίλυσή του· 

Or. en 
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Τροπολογία  46 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. καταδικάζει απερίφραστα τη 

φορολογική απάτη που 

αποκαλύφθηκε, η οποία οδήγησε σε 

δημοσιοποιημένες απώλειες 

φορολογικών εσόδων των κρατών 

μελών που, σύμφωνα με εκτιμήσεις 

ορισμένων μέσων ενημέρωσης, 

ανέρχονται έως και σε 55,2 

δισεκατομμύρια ευρώ, συνιστώντας 

πλήγμα για την ευρωπαϊκή 

κοινωνική οικονομία της αγοράς· 

 

1. καταδικάζει απερίφραστα τη 

φορολογική απάτη και τη 

φοροαποφυγή που αποκαλύφθηκε, η 

οποία οδήγησε σε δημοσιοποιημένες 

απώλειες φορολογικών εσόδων των 

κρατών μελών που, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις ορισμένων μέσων 

ενημέρωσης, ανέρχονται έως και σε 

55,2 δισεκατομμύρια ευρώ, 

συνιστώντας πλήγμα για την 

ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της 

αγοράς 

 

Or. en 

 

 


