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Amendamentul  37 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Referirea 1 a (nouă) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Regulamentul 

(UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 24 

noiembrie 2010 de instituire a Autorității 

europene de supraveghere (Autoritatea 

europeană pentru valori mobiliare și 

piețe), de modificare a Deciziei nr. 

716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 

2009/77/CE a Comisiei1, (Regulamentul 

ESMA), 

  

Or. en 

                                                 
1 JO L 331, 15.12.2010, p. 84. 
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Amendamentul  38 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Referirea 1 b (nouă) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Regulamentul 

(UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 

24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea bancară europeană), de 

modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și 

de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a 

Comisiei1 (Regulamentul ABE), 

Or. en 

                                                 
1 JO L 331, 15.12.2010, p. 12. 
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Amendamentul  39 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât „Cum-Ex” sau sistemele de 

arbitraj al dividendelor denotă practica 

efectuării de operațiuni cu titluri de valoare 

astfel încât se maschează identitatea 

deținătorului real și le permite ambelor sau 

mai multor părți implicate să solicite 

reduceri fiscale pentru impozitul aplicat 

câștigurilor de capital care a fost plătit o 

singură dată; 

A. întrucât „Cum-Ex” și „Cum-Cum” 

- sau sistemele de arbitraj al dividendelor - 

denotă practica efectuării de operațiuni cu 

titluri de valoare astfel încât se maschează 

identitatea deținătorului real și le permite 

ambelor sau mai multor părți implicate să 

solicite reduceri fiscale pentru impozitul 

aplicat câștigurilor de capital care a fost 

plătit o singură dată; 

Or. en 
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Amendamentul  40 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât scandalul Cum-Ex a fost 

dezvăluit publicului în urma unei anchete 

la care au colaborat o serie de organe de 

presă europene din 12 țări și la care au 

participat 38 de reporteri; 

B. întrucât scandalul Cum-Ex a fost 

dezvăluit publicului în urma unei anchete 

la care au colaborat 19 organe de presă 

europene din 12 țări și la care au participat 

38 de reporteri; 

  

Or. en 
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Amendamentul  41 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât, potrivit relatărilor, acest 

sistem a determinat pierderea a până la 

55,2 miliarde EUR sub formă de venituri 

fiscale în 11 state membre; 

C. întrucât, potrivit relatărilor, 

sistemele Cum-Ex și Cum-Cum au 
determinat pierderea a până la 55,2 

miliarde EUR sub formă de venituri fiscale 

în 11 state membre; 

Or. en 
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Amendamentul  42 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât, în 2016, s-a dezvăluit 

faptul că autoritățile fiscale daneze nu au 

reușit să acționeze cu privire la 

numeroase avertismente potrivit cărora 

companii străine abuzau de normele 

fiscale daneze și falsificau documente 

pentru a solicita în mod fraudulos 

restituiri de impozite pe dividende, un 

abuz care, potrivit estimărilor, le-a adus 

autorităților fiscale daneze un prejudiciu 

de peste 1,5 miliarde EUR1; 

______________________________ 

1 European Network on Debt and 

Development, Tax Games: the Race to the 

Bottom – Europe’s role in supporting an 

unjust global tax system, 2017, 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Amendamentul  43 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Eb. întrucât se pare că guvernul 

german avea cunoștință de aceste practici 

fiscale frauduloase de câțiva ani, dar a 

informat alte state membre abia în 2015; 

întrucât se pare că ministerul de finanțe 

german a declarat că știa de 418 cazuri 

diferite de fraudă fiscală Cum-Ex, cu o 

valoare combinată de 5,7 miliarde EUR; 

Or. en 
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Amendamentul  44 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul G (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât schemele Cum-Ex poartă 

unele caracteristici ale fraudei 

fiscale, însă este necesară o evaluare 

pentru a stabili dacă a avut loc o 

încălcare a legislației interne sau a 

celei de la nivelul UE; 

 

G. întrucât schemele Cum-Ex și Cum-

Cum poartă unele caracteristici ale 

fraudei fiscale, însă este necesară o 

evaluare pentru a stabili dacă a avut 

loc o încălcare a legislației interne 

sau a celei de la nivelul UE; 

 

Or. en 
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Amendamentul  45 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul I (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât raportul final al celei de-a 

patra comisii de anchetă a Bundestagului a 

concluzionat, la fel ca și instanțele 

germane, că practicile fiscale cum ar fi 

tranzacțiile Cum-Ex care implică vânzări în 

lipsă sunt ilegale și că Asociația băncilor 

germane a agravat problema în loc să 

contribuie la soluționarea ei; 

I. întrucât raportul final al celei de-a 

patra comisii de anchetă a Bundestagului a 

concluzionat, la fel ca și instanțele 

germane, că practicile fiscale cum ar fi 

tranzacțiile Cum-Ex și Cum-Cum care 

implică vânzări în lipsă sunt ilegale și că 

Asociația băncilor germane a agravat 

problema în loc să contribuie la 

soluționarea ei; 

Or. en 
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Amendamentul  46 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. condamnă ferm frauda fiscală 

dezvăluită care a cauzat pierderile 

aduse la cunoștința publicului, 

suportate de statele membre sub 

formă de pierderi de venituri fiscale 

ce se ridică până la 55,2 miliarde 

EUR, potrivit unor estimări ale mass-

mediei, fapt ce reprezintă o lovitură 

pentru economia socială de piață 

europeană; 

 

1. condamnă ferm frauda fiscală 

dezvăluită și evitarea obligațiilor 

fiscale confirmată care au cauzat 

pierderile aduse la cunoștința 

publicului, suportate de statele 

membre sub formă de pierderi de 

venituri fiscale ce se ridică până la 

55,2 miliarde EUR, potrivit unor 

estimări ale mass-mediei, fapt ce 

reprezintă o lovitură pentru economia 

socială de piață europeană; 

 

Or. en 

 

 


