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Τροπολογία  57 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. 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· 

Or. en 
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Τροπολογία  58 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. 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· 

Or. en 
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Τροπολογία  59 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η κρίση του 2008 

οδήγησε σε γενικευμένες μειώσεις πόρων 

και προσωπικού στις φορολογικές 

διοικήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 

επενδύσουν και να εκσυγχρονίσουν τα 

μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

φορολογικές αρχές και να διαθέσουν τους 

αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, με στόχο 

τη βελτίωση της επιτήρησης και τη μείωση 

του χρονικού και πληροφοριακού 

χάσματος· 

13. σημειώνει ότι η κρίση του 2008 

οδήγησε σε γενικευμένες μειώσεις πόρων 

και προσωπικού στις φορολογικές 

διοικήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 

επενδύσουν και να εκσυγχρονίσουν τα 

μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι 

φορολογικές αρχές και να διαθέσουν τους 

αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, με στόχο 

τη βελτίωση της επιτήρησης και τη μείωση 

του χρονικού και πληροφοριακού 

χάσματος· καλεί τα κράτη μέλη να 

βελτιώσουν τις ικανότητες και τις 

δυνατότητες των οικονομικών τους 

αρχών ώστε να διασφαλίσουν ότι είναι 

πλήρως λειτουργικές για την ανίχνευση 

της φορολογικής απάτης· 

Or. en 
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Τροπολογία  60 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. 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  61 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. 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 ΕΚΤ 

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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Τροπολογία  62 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. ζητά τη θέσπιση μιας ισχυρής 

πανευρωπαϊκής νομοθεσίας για την 

προστασία των καταγγελτών 

δυσλειτουργιών, καθώς και των 

δημοσιογράφων, ή / και μια πρόταση της 

Επιτροπής για νομοθεσία της ΕΕ για την 

προστασία των δημοσιογράφων, 

συμπεριλαμβανομένων νόμων που 

απαγορεύουν τις στρατηγικές μηνύσεων 

κατά δημόσιας συμμετοχής· 

Or. en 
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Τροπολογία  63 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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. ζητεί να δοθούν πρόσθετες 

εξουσίες σε υπηρεσίες επιβολής του 

νόμου σε επίπεδο ΕΕ (Ευρωπόλ και 

Ιντερπόλ) με σκοπό την δημιουργία ενός 

οικονομικού FBI, ιδίως εάν οι 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν επιθυμούν 

να αντιμετωπίσουν αυτά τα εγκλήματα· 

Or. en 

 

 


