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Τροπολογία  75 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5α. καλεί επίσης τις εθνικές αρχές να 

κινήσουν, όπου είναι σκόπιμο, ποινικές 

έρευνες, να κάνουν χρήση νομικών μέσων 

για τη δέσμευση ύποπτων περιουσιακών 

στοιχείων, να υποβάλουν σε έρευνα τα 

διοικητικά συμβούλια που ενέχονται στο 

σκάνδαλο, και να επιβάλουν κατάλληλες 

και αποτρεπτικές ποινές στα 

εμπλεκόμενα μέρη· θεωρεί ότι οι δράστες 

και οι φορείς που διευκόλυναν τη 

διάπραξη των εγκλημάτων αυτών, στους 

οποίους δεν περιλαμβάνονται μόνο 

φοροτεχνικοί αλλά και δικηγόροι, 

λογιστές και τράπεζες, θα πρέπει να 

προσαχθούν στη δικαιοσύνη· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη για τερματισμό της 

ατιμωρησίας του εγκλήματος του 

«άσπρου κολάρου» και για διασφάλιση 

καλύτερης επιβολής των δημοσιονομικών 

κανόνων· 
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Τροπολογία  76 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8α. ενθαρρύνει, τα εθνικά ελεγκτικά 

συνέδρια να διεξαγάγουν, όπου είναι 

σκόπιμο, ελέγχους της διαδικασίας 

απόδοσης φόρου υπεραξίας κεφαλαίου 

όσον αφορά τις συναλλαγές μερισμάτων 

και μετοχών, προκειμένου να διαπιστωθεί 

η πιθανή ζημία από το σκάνδαλο cum-ex 

και να εντοπιστούν τα νομικά κενά που 

υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, 

ακολουθώντας το παράδειγμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου της Αυστρίας 

(ACA)· 
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Τροπολογία  77 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 8 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8β. σημειώνει ότι η γαλλική Γερουσία, 

σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την 

πρακτική του "αρμπιτράζ μερισμάτων", 

κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για 

τον προϋπολογισμό, η οποία θα 

καθιστούσε δυνατή την παρακράτηση 

του 30 % της αξίας της συναλλαγής σε 

έναν αλλοδαπό δικαιούχο, που αναμένεται 

να επιστραφεί εκ των υστέρων, εάν 

αποδειχθεί ότι είναι ο τελικός 

πραγματικός δικαιούχος· καλεί τους 

ευρωπαίους νομοθέτες να αξιολογήσουν 

τη δυνατότητα εφαρμογής του εν λόγω 

μέτρου σε επίπεδο ΕΕ· 

  

Or. en 



 

AM\1170541EL.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Τροπ. 78 

Τροπολογία  78 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11α. ζητεί από την Επιτροπή να 

εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικής 

πρότασης για μια Μονάδα 

Χρηματοοικονομικών  Πληροφοριών της 

ΕΕ, ενός ευρωπαϊκού κόμβου για κοινές 

έρευνες και μηχανισμού έγκαιρης 

προειδοποίησης· 
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Τροπολογία  79 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 11 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

# # 11β. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός κέντρου συνοχής 

και συντονισμού της φορολογικής 

πολιτικής της ΕΕ (EUTPCCC) εντός της 

δομής της Επιτροπής, το οποίο θα 

διασφαλίζει την αποτελεσματική και 

ταχεία συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών και θα διευκολύνει την έγκαιρη 

προειδοποίηση σε περιπτώσεις όπως το 

σκάνδαλο Cum-Ex· παροτρύνει τα κράτη 

μέλη να υποστηρίξουν την έκκληση αυτή, 

και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

νομοθετική πρόταση για έναν τέτοιο 

μηχανισμό· 
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Τροπολογία  80 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 11 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

την αναγκαιότητα ενός ευρωπαϊκού 

πλαισίου για τη φορολόγηση των 

εισοδημάτων κεφαλαίου, το οποίο θα 

μειώνει τα κίνητρα που 

αποσταθεροποιούν τις διασυνοριακές 

χρηματοπιστωτικές ροές, δημιουργούν 

φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των 

κρατών μελών και υπονομεύουν τις 

φορολογικές βάσεις που εγγυώνται τη 

βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών κρατών 

πρόνοιας· 
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Τροπολογία  81 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 13 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13α. προτρέπει τα κράτη μέλη που 

συμμετέχουν στη διαδικασία ενισχυμένης 

συνεργασίας να συμφωνήσουν το 

συντομότερο δυνατό σε έναν φόρο επί 

των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 

(ΦΧΣ)· τονίζει ότι, εάν ο ΦΧΣ είχε ήδη 

τεθεί σε εφαρμογή, αυτό το είδος των 

πρακτικών θα είχε αποθαρρυνθεί και δεν 

θα ήταν τόσο επικερδής για τους 

φοροφυγάδες· 

Or. en 
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Τροπολογία  82 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 13 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13β. υπενθυμίζει ότι η καταβολή 

φόρων αποτελεί αφενός ουσιαστική 

εταιρική συμβολή στην κοινωνία και, 

αφετέρου, εργαλείο χρηστής 

διακυβέρνησης και, ως εκ τούτου, 

αποτελεί προϋπόθεση για μια υπεύθυνη 

επιχειρηματική πρακτική· τονίζει την 

ανάγκη να συμπεριληφθούν οι επιζήμιες 

φορολογικές πρακτικές στο πεδίο 

εφαρμογής της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης (ΕΚΕ)· 

Or. en 
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Τροπολογία  83 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 13 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13γ. υπενθυμίζει ότι τόσο τα πιστωτικά 

ιδρύματα όσο και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς και οι φοροτεχνικοί 

σύμβουλοι, λογιστές και δικηγόροι, 

θεωρούνται «υπόχρεες οντότητες» 

σύμφωνα με την οδηγία για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και δεσμεύονται, ως εκ τούτου, να τηρούν 

σειρά καθηκόντων για την πρόληψη, τον 

εντοπισμό και την καταγγελία 

δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες· 
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Τροπολογία  84 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 13 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13δ. χαιρετίζει την πρόταση της 

Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, 

σχετικά με την τροποποίηση, μεταξύ 

άλλων κανονισμών, του κανονισμού για 

τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Τραπεζών (ΕΑΤ) προκειμένου να 

ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΑΤ όσον αφορά 

την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού 

τομέα στον τομέα της καταπολέμησης 

της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

(COM(2018)0646· τονίζει ότι, σύμφωνα 

με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το 

καθήκον να προβαίνει σε ενέργειες 

έγκαιρης παρέμβασης, όπως προβλέπεται 

στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης· 

είναι της άποψης ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να 

διαδραματίζει ρόλο στην ενημέρωση των 

αρμόδιων εθνικών αρχών και να 

συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν 

υπόνοιες μη συμμόρφωσης με τους 

κανόνες για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες σε εποπτευόμενες 

τράπεζες ή ομίλους· 

 

Or. en 
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