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Alteração  37 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

Citação 1-A (nova) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  – Tendo em conta o Regulamento 

(UE) n.º 1095/2010 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, que cria uma 

Autoridade Europeia de Supervisão 

(Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados), altera a 

Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 

Decisão 2009/77/CE da Comissão1 

(«Regulamento ESMA»), 

Or. en 

                                                 
1 JO L 331 de 15.12.2010, p. 84. 
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Alteração  38 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

Citação 1-B (nova) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  – Tendo em conta o Regulamento 

(UE) n.º 1093/2010 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, que cria uma 

Autoridade Europeia de Supervisão 

(Autoridade Bancária Europeia), altera a 

Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 

Decisão 2009/78/CE da Comissão1 

(«Regulamento ABE»). 

Or. en 

                                                 
1 JO L 331 de 15.12.2010, p. 12. 
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Alteração  39 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

Considerando A 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

A. Considerando que «Cum-ex» 

designa uma prática em que as ações são 

negociadas de modo a ocultar a identidade 

do proprietário efetivo e a permitir que 

ambas as partes envolvidas na transação 

reclamem uma redução fiscal do imposto 

sobre as mais-valias, embora este imposto 

tenha sido pago uma única vez; 

A. Considerando que «Cum-ex» e 

«Cum-Cum» são práticas em que as ações 

são negociadas de modo a ocultar a 

identidade do proprietário efetivo e a 

permitir que ambas as partes envolvidas na 

transação reclamem uma redução fiscal do 

imposto sobre as mais-valias, embora este 

imposto tenha sido pago uma única vez; 

Or. en 
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Alteração  40 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre o escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

Considerando B 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

B. Considerando que o escândalo 

Cum-ex foi revelado ao público através de 

uma investigação resultante da colaboração 

entre uma série de meios de comunicação 

social europeus, envolvendo 38 jornalistas 

e 12 países; 

B. Considerando que o escândalo 

Cum-ex foi revelado ao público através de 

uma investigação resultante da colaboração 

entre 19 meios de comunicação social 

europeus, envolvendo 38 jornalistas e 12 

países; 

Or. en 
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Alteração  41 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

Considerando C 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

C Considerando que, em resultado 

deste esquema, segundo as notícias 

veiculadas, 11 Estados-Membros sofreram 

perdas de receitas fiscais que terão atingido 

um valor de cerca de 55,2 milhões de 

euros; 

C Considerando que, em resultado 

dos esquemas Cum-ex e Cum-cum, 

segundo as notícias veiculadas, 11 

Estados-Membros sofreram perdas de 

receitas fiscais que terão atingido um valor 

de cerca de 55,2 milhões de euros; 

Or. en 
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Alteração  42 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  E-A. Considerando que, em 2016, foi 

revelado que as autoridades fiscais 

dinamarquesas não tinham agido em 

relação a vários avisos de que empresas 

estrangeiras estavam a abusar da 

regulamentação fiscal dinamarquesa e a 

falsificar documentos para solicitar, de 

forma fraudulenta, reembolsos do imposto 

sobre os dividendos, um abuso que se 

estima ter custado às autoridades fiscais 

dinamarquesas mais de 1,5 mil milhões de 

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» (Jogos fiscais: um nivelamento por baixo – 

o papel da Europa no apoio a um sistema fiscal 

mundial injusto), https://eurodad.org/tax-games-

2017 

Or. en 

https://eurodad.org/tax-games-2017
https://eurodad.org/tax-games-2017
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Alteração  43 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

Considerando E-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  E-B. Considerando que o Governo 

alemão tinha, alegadamente, 

conhecimento destas práticas fiscais 

fraudulentas há alguns anos, mas apenas 

informou os outros Estados-Membros em 

2015; considerando que o Ministério das 

Finanças alemão terá declarado que tinha 

conhecimento de 418 casos diferentes de 

fraude fiscal do tipo Cum-ex, com um 

valor combinado de 5,7 mil milhões de 

EUR; 

Or. en 
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Alteração  44 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

Considerando G 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

G. Considerando que os esquemas 

Cum-ex apresentam algumas das 

características próprias da fraude fiscal e 

que é necessário apurar se houve ou não 

violação da legislação nacional ou da UE; 

G. Considerando que os esquemas 

Cum-ex e Cum-cum apresentam algumas 

das características próprias da fraude fiscal 

e que é necessário apurar se houve ou não 

violação da legislação nacional ou da UE; 

Or. en 
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Alteração  45 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

Considerando I  

 

Proposta de resolução comum Alteração 

I. Considerando que o relatório final 

da quarta comissão de inquérito do 

Bundestag concluiu, bem como os 

tribunais alemães, que práticas fiscais 

como as transações Cum-ex envolvendo 

vendas a descoberto são ilegais e que a 

associação dos bancos alemães agravou o 

problema em vez de contribuir para a sua 

resolução; 

I. Considerando que o relatório final 

da quarta comissão de inquérito do 

Bundestag concluiu, bem como os 

tribunais alemães, que práticas fiscais 

como as transações Cum-ex e Cum-cum 

envolvendo vendas a descoberto são ilegais 

e que a associação dos bancos alemães 

agravou o problema em vez de contribuir 

para a sua resolução; 

Or. en 
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Alteração  46 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Escândalo Cum-ex: criminalidade financeira e lacunas do quadro jurídico atual 

Proposta de resolução comum 

N.º 1 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

1. Condena com veemência a fraude 

fiscal revelada que, segundo informações 

divulgadas publicamente, fez com que os 

Estados-Membros sofressem perdas que, 

segundo estimativas de alguns meios de 

comunicação social, ascendem a cerca de 

55,2 mil milhões de euros, o que 

representa um golpe para a economia 

social de mercado europeia; 

1. Condena com veemência a fraude 

fiscal e elisão fiscal reveladas que, 

segundo informações divulgadas 

publicamente, fizeram com que os 

Estados-Membros sofressem perdas que, 

segundo estimativas de alguns meios de 

comunicação social, ascendem a cerca de 

55,2 mil milhões de EUR, o que 

representa um golpe para a economia 

social de mercado europeia; 

Or. en 

 

 


