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Predlog spremembe  37 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Uredbe (EU) 

št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 24. novembra 2010 o 

ustanovitvi Evropskega nadzornega 

organa (Evropski organ za vrednostne 

papirje in trge) in o spremembi Sklepa 

št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 

Komisije 2009/77/ES1 (uredba o ESMA), 

Or. en 
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Predlog spremembe  38 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Uredbe (EU) 

št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 24. novembra 2010 o 

ustanovitvi Evropskega nadzornega 

organa (Evropski bančni organ) in o 

spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter 

razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES1 

(uredba o EBA), 

Or. en 

                                                 
1 UL L 331, 15.12.2010, str. 12. 
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Predlog spremembe  39 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker se sistem cum ex – oziroma 

sistem trgovanja z dividendno arbitražo – 

nanaša na prakso trgovanja z delnicami, 

ko se prikrije identiteta dejanskega lastnika 

in omogoči obema ali več udeleženim 

stranem, da zahtevajo vračilo davka na 

kapitalski dobiček, ki pa je bil plačan samo 

enkrat; 

A. ker se sistema cum ex in cum cum 

– oziroma sistema trgovanja z dividendno 

arbitražo – nanašata na prakso trgovanja z 

delnicami, ko se prikrije identiteta 

dejanskega lastnika in omogoči obema ali 

več udeleženim stranem, da zahtevajo 

vračilo davka na kapitalski dobiček, ki pa 

je bil plačan samo enkrat; 

Or. en 
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Predlog spremembe  40 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je bila afera Cum Ex razkrita 

javnosti zaradi skupne preiskave v 

12 državah, v kateri je sodelovalo več 

evropskih medijskih hiš in 38 novinarjev; 

B. ker je bila afera Cum Ex razkrita 

javnosti zaradi skupne preiskave v 

12 državah, v kateri je sodelovalo 19 

evropskih medijskih hiš in 38 novinarjev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  41 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker se poroča, da je 11 držav članic 

zaradi tega sistema izgubilo do 

55,2 milijarde EUR davčnih prihodkov; 

C. ker se poroča, da je 11 držav članic 

zaradi sistemov cum ex in cum cum 

izgubilo do 55,2 milijarde EUR davčnih 

prihodkov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  42 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker je bilo leta 2016 odkrito, da 

danski davčni organi niso ukrepali v zvezi 

s številnimi opozorili, da so tuja podjetja 

zlorabljala danske davčne predpise in 

ponarejala dokumente, da bi z namenom 

goljufije zahtevala vračilo davka na 

dividende, kar je zloraba, ki je danske 

davčne organe po ocenah oškodovala za 

več kot 1,5 milijarde 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 

(Evropska mreža za dolg in razvoj, Davčne igre: 

tekmovanje v zniževanju standardov – vloga 

Evrope pri podpiranju nepravičnega svetovnega 

davčnega sistema), 2017, https://eurodad.org/tax-

games-2017 

Or. en 
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Predlog spremembe  43 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 Eb. ker naj bi bila nemška vlada nekaj 

let seznanjena s temi goljufivimi davčnimi 

praksami, vendar je druge države članice 

obvestila šele leta 2015; ker naj bi nemško 

ministrstvo za finance izjavilo, da je bilo 

seznanjeno s 418 različnimi primeri 

davčne goljufije cum ex v skupni 

vrednosti 5,7 milijarde EUR; 

Or. en 
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Predlog spremembe  44 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava G (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker imajo sistemi cum ex nekatere 

značilnosti davčnih goljufij in je 

treba oceniti, ali gre za kršitev 

nacionalnega prava ali prava EU; 

 

G. ker imajo sistemi cum ex in cum cum 

nekatere značilnosti davčnih goljufij 

in je treba oceniti, ali gre za kršitev 

nacionalnega prava ali prava EU; 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  45 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava I (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je sklep končnega poročila 

četrtega preiskovalnega odbora nemškega 

zveznega parlamenta ter nemških sodišč, 

da so davčne prakse, kot so posli cum ex, ki 

vključujejo prodajo na kratko, nezakonite 

in da je združenje nemških bank to težavo 

le še poslabšalo, namesto da bi pripomoglo 

k njeni rešitvi; 

I. ker je sklep končnega poročila 

četrtega preiskovalnega odbora nemškega 

zveznega parlamenta ter nemških sodišč, 

da so davčne prakse, kot so posli cum ex in 

cum cum, ki vključujejo prodajo na kratko, 

nezakonite in da je združenje nemških 

bank to težavo le še poslabšalo, namesto da 

bi pripomoglo k njeni rešitvi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  46 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ostro obsoja razkrite davčne 

goljufije, ki so povzročile poročane 

izgube pri davčnih prihodkih držav 

članic, ki po ocenah nekaterih 

medijev znašajo kar 55,2 milijarde 

EUR, kar je hud udarec za evropsko 

socialno tržno gospodarstvo; 

 

1. ostro obsoja razkrite davčne goljufije 

in izogibanje davkom, ki so 

povzročili poročane izgube pri 

davčnih prihodkih držav članic, ki po 

ocenah nekaterih medijev znašajo kar 

55,2 milijarde EUR, kar je hud 

udarec za evropsko socialno tržno 

gospodarstvo; 

 

Or. en 

 

 


