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Pozměňovací návrh  1 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že strategie cum-

ex – arbitrážní strategie týkající se 

dividend – představuje takové obchodování 

s akciemi, jehož cílem je skrýt totožnost 

skutečného vlastníka a umožnit oběma 

nebo více stranám zapojeným do tohoto 

obchodu požádat o snížení daně 

z kapitálových příjmů, která však byla 

uhrazena pouze jednou; 

A. vzhledem k tomu, že strategie cum-

ex – arbitrážní strategie týkající se 

dividend – představuje takové obchodování 

s akciemi, jehož cílem je skrýt totožnost 

skutečného vlastníka a umožnit oběma 

nebo více stranám zapojeným do tohoto 

obchodu požádat o vrácení srážkové daně 

z kapitálových příjmů, která však byla 

uhrazena pouze jednou; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že podle 

informací se do této zločinecké praxe 

zapojily finanční ústavy členských států 

EU, včetně několika známých velkých 

komerčních bank; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že čtvrtá 

vyšetřovací komise Bundestagu ve své 

závěrečné zprávě dospěla stejně jako 

německé soudy k závěru, že daňová praxe, 

jako je strategie cum-ex založená 

na krátkodobých obchodech, je 

nezákonná a že místo toho, aby Asociace 

německých bank pomohla s řešením 

tohoto problému, jej naopak zhoršila; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

 Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. s politováním konstatuje, že 

komisař odpovědný za daňovou oblast 

neuznává potřebu rozšířit stávající 

systémy výměny informací mezi daňovými 

orgány členských států; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. žádá Evropský orgán pro cenné 

papíry a trhy a Evropský orgán pro 

bankovnictví, aby vyšetřily arbitrážní 

systémy obchodování s dividendami, jako 

jsou systémy „cum-ex“ nebo „cum-cum“, 

s cílem posoudit potenciální hrozby pro 

integritu finančních trhů; aby určily 

povahu a význam aktérů v těchto 

systémech; aby posoudily, zda došlo 

k porušení vnitrostátního nebo unijního 

práva, posoudily opatření přijatá orgány 

finančního dohledu v členských státech 

a vypracovaly vhodná doporučení 

pro reformu a činnost dotčených 

příslušných orgánů; 

3. žádá Evropský orgán pro cenné 

papíry a trhy a Evropský orgán pro 

bankovnictví, aby vyšetřily arbitrážní 

systémy obchodování s dividendami, jako 

jsou systémy „cum-ex“ nebo „cum-cum“, 

s cílem posoudit potenciální hrozby 

pro integritu finančních trhů a rozpočet 

členských států, aby určily povahu 

a význam aktérů v těchto systémech, 

posoudily, zda došlo k porušení 

vnitrostátního nebo unijního práva, 

posoudily opatření přijatá orgány 

finančního dohledu v členských státech 

a vypracovaly vhodná doporučení 

pro reformu a činnost dotčených 

příslušných orgánů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3a. zdůrazňuje, že zveřejněná odhalení 

neohrožují stabilitu finančního systému 

Unie; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Markus Ferber 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 12 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. konstatuje, že vysoký podíl 

využívání těchto zvláštních účelových 

jednotek v přímých tocích zahraničních 

investic lze považovat za známku 

agresivního daňového plánování; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


