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Τροπολογία  1 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

Α. 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· 

Α. 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  

παρακρατήσεων επιστροφής φόρου από 

τον φόρο υπεραξίας κεφαλαίων που είχε 

καταβληθεί μόνο μία φορά· 
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Τροπολογία  2 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 Η 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 

αναφερθεί ότι στις εν λόγω εγκληματικές 

πρακτικές εμπλέκονται 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατών 

μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 

πολλών μεγάλων γνωστών εμπορικών 

τραπεζών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

 

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· 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  4 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2 α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι ο Επίτροπος που είναι 

αρμόδιος για τη φορολογία δεν 

αναγνωρίζει την ανάγκη να επεκταθεί το 

υπάρχον σύστημα για την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ εθνικών 

φορολογικών αρχών· 
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Τροπολογία  5 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 3 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Κινητών Αξιών και Αγορών και την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να 

διενεργήσουν έρευνα για τα εμπορικά 

συστήματα αρμπιτράζ μερισμάτων, όπως 

το cum-ex ή το cum-cum, προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι πιθανές απειλές για την 

ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 

αγορών· να διαπιστώσει τη φύση και το 

μέγεθος των παραγόντων στα εν λόγω 

συστήματα· να εκτιμήσει κατά πόσον 

υπήρξαν παραβιάσεις είτε της εθνικής είτε 

της ενωσιακής νομοθεσίας· να αξιολογήσει 

τα μέτρα που λήφθηκαν από τις αρχές 

χρηματοπιστωτικής εποπτείας στα κράτη 

μέλη και να διατυπώσει κατάλληλες 

συστάσεις για μεταρρύθμιση και λήψη 

μέτρων προς τις οικείες αρμόδιες αρχές· 

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Κινητών Αξιών και Αγορών και την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να 

διενεργήσουν έρευνα για εμπορικά 

συστήματα διαιτησίας σε μέρισμα, όπως το 

cum-ex ή το cum-cum, προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι πιθανές απειλές για την 

ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 

αγορών και για τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς· να διαπιστώσει τη 

φύση και το μέγεθος των παραγόντων στα 

εν λόγω συστήματα· να εκτιμήσει κατά 

πόσον υπήρξαν παραβιάσεις είτε της 

εθνικής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας· να 

αξιολογήσει τα μέτρα που λήφθηκαν από 

τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας 

στα κράτη μέλη και να διατυπώσει 

κατάλληλες συστάσεις για μεταρρύθμιση 

και λήψη μέτρων προς τις οικείες αρμόδιες 

αρχές· 
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Τροπολογία  6 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. υπογραμμίζει ότι οι αποκαλύψεις 

αυτές δεν επηρεάζουν τη σταθερότητα 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

Ένωσης· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Markus Ferber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 12 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. επισημαίνει ότι ο υψηλός βαθμός 

χρήσης SPV και SPE σε ροές άμεσων 

ξένων επενδύσεων έχει διαπιστωθεί ότι 

αποτελεί ένδειξη επιθετικού φορολογικού 

σχεδιασμού· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


