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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkamisesta: erityisesti pk-yritysten 
pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien 
osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen”
(2020/2036(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon korkean tason Next CMU -työryhmän lokakuussa 2019 antaman 
raportin,

– ottaa huomioon pääomamarkkinaunionia käsitelleen korkean tason foorumin 
10. kesäkuuta 2020 julkaiseman raportin,

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
”Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten” (COM(2020)0103),

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Valmiina 
muutoksiin. Tiedonanto valmistautumisesta siirtymäkauden päättymiseen Euroopan 
unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä” (COM(2020)0324),

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”FinTech-
toimintasuunnitelma Euroopan rahoitusalan kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden 
parantamiseksi” (COM(2018)0109),

– ottaa huomioon komission 24. heinäkuuta 2020 ehdottaman pääomamarkkinoiden 
elpymispaketin,

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman 
pääomamarkkinaunionin muodostamisesta1,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Saavutukset 
ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla: vaikutukset ja 
eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EU:n puitteita rahoituspalvelujen 
sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille”2,

– ottaa huomioon yritysten rahoituksen saatavuutta koskevan säännöllisen EKP:n 
tutkimuksen tulokset,

– ottaa huomioon komission kesän 2020 talousennusteen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0155/2020),

1 EUVL C 265, 11.8.2017, s. 76.
2 EUVL C 11, 12.1.2018, s. 24.
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A. katsoo, että kaikkien pääomamarkkinaunionin luomiseksi toteutettujen toimien 
keskeisinä tavoitteina olisi oltava yrityksille ja kansalaisille tarjottavien 
houkuttelevampien, vakaampien ja kestävämpien rahoitusvaihtoehtojen valikoiman 
parantaminen samalla kun turvataan talouden vakaus, minimoidaan rahoitusriskit ja 
suojellaan asianmukaisesti vähittäissijoittajien, eläkeläisten ja kuluttajien etuja, jotta 
kannustetaan taloudelliseen osallistumiseen ja muutetaan säästäjät sijoittajiksi; ottaa 
huomioon, että pk-yritysten, yrittäjien ja yhteisötalouden oman pääoman ehtoisesta 
rahoituksesta on tullut entistäkin ratkaisevampi covid-19-pandemiasta elpymisen 
kannalta; 

B. ottaa huomioon, että EU:n sisämarkkinoille on ominaista avoin kilpailu, sääntelykehys, 
riippuvuus kansainvälisistä normeista ja valvontayhteistyö; katsoo, että 
pääomamarkkinaunionistrategian olisi sen vuoksi perustuttava samoihin periaatteisiin;

C. ottaa huomioon, että EU:n talouden elpymiseen tarvittavan rahoituksen taso luo 
välttämättömän tarpeen investoida viisaasti ja kestävästi tuleviin sukupolviin; katsoo, 
että pääomamarkkinaunionin olisi oltava keskeinen tekijä siirryttäessä EU:n vihreän 
kehityksen ohjelman mukaisesti kohti kestävää, kilpailukykyistä ja häiriönsietokykyistä 
taloutta ja sen olisi täydennettävä julkisia investointeja; ottaa huomioon, että parhaillaan 
laaditaan kehystä kestävien investointien helpottamiseksi; ottaa huomioon, että tämä 
kehys on olennainen osa EU:n pyrkimyksiä osana pääomamarkkinaunionia yhdistää 
rahoitus talouden tarpeisiin ja unionin kestävän kehityksen ohjelmaan;

D. ottaa huomioon, että EU:n pääomamarkkinat voisivat palvella taloutta ja kipeästi 
kaivattua talouden elpymistä parhaiten, kun ne ovat avoimet, kilpailukykyiset, 
häiriönsietokykyiset ja keskitetysti selvitetyt ja niitä tuetaan oikeudenmukaisella 
sääntelyllä;

E. ottaa huomioon, että joillakin sijoittajilla on muita suurempi riskinsietokyky ja että 
kaikilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta saada pääomamarkkinarahoitusta ja hyötyä 
siitä;

F. ottaa huomioon, että euroalueen turvallisten omaisuuserien luominen on ratkaisevan 
tärkeää taloudellisen yhdentymisen ja pääomamarkkinaunionin kehittämisen kannalta; 
ottaa huomioon, että EU:ssa tarvitaan turvallisia omaisuuseriä, jotta voidaan luoda 
yhdennetyt, syvät ja likvidit eurooppalaiset joukkolainamarkkinat 
pääomamarkkinaunionin keskeiseksi osaksi, joka voisi toimia euroalueen hinnoittelun 
vertailuarvona joukkovelkakirjojen, osakkeiden ja muiden omaisuuserien arvostukselle 
sekä vakuuksina koko euroalueella;

G. toteaa, että toistaiseksi toteutetut toimet pääomamarkkinaunionin aikaansaamiseksi ovat 
olleet oikeansuuntaisia siitä huolimatta, että useita tavoitteita ei ole saavutettu, ja 
pankkien lainanannon merkitys osakkeisiin verrattuna on itse asiassa lisääntynyt viime 
vuosina; toteaa, että hyväksyttyjen toimenpiteiden yhdenmukaistamisen, tarkkuuden, 
tehokkuuden ja yksinkertaistamisen osalta on vielä paljon tehtävää; katsoo, että 
kunnianhimoinen visio pääomamarkkinaunionihankkeesta on olennaisen tärkeä 
kansallisten herkkien kysymysten ratkaisemiseksi ja pääomamarkkinaunionin 
loppuunsaattamisen vauhdittamiseksi, jotta EU:sta tulee houkutteleva ulkomaisten 
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pääomasijoitusten markkina-alue ja jotta voidaan lisätä sen kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla;

H. toteaa, että pääomamarkkinaunionin kehittämisen olisi tapahduttava yhdessä talous- ja 
rahaliiton syventämisen ja erityisesti pankkiunionin loppuunsaattamisen kanssa; ottaa 
huomioon, että 26. helmikuuta 2020 antamassaan päätöslauselmassa ”Pankkiunioni – 
Vuosikertomus 2019”3 parlamentti kehotti saattamaan pankkiunionin loppuun siten, että 
kehitetään ja pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön eurooppalainen 
talletussuojajärjestelmä; toteaa, että pankkiunioni on myös epätäydellinen niin kauan 
kuin siltä puuttuu uskottava varautumisjärjestely yhteistä kriisinratkaisurahastoa varten; 
kehottaa lisäksi harkitsemaan tarvetta perustaa ja luoda koko euroaluetta koskeva 
julkisen talouden vakauttamismekanismi; katsoo, että pääomamarkkinaunionia on 
täydennettävä suhdanteita tasoittavilla politiikkatoimilla, jotta voidaan varmistaa 
rahoituksen ja investointimahdollisuuksien yhtäläinen saatavuus kaikkialla EU:ssa;

I. ottaa huomioon, että rahoitussäännöksiä, erityisesti pankki- ja tilintarkastusalalla, on 
äskettäin muutettu covid-19:n johdosta; ottaa huomioon, että pääomamarkkinarahoitusta 
tarvitaan, jotta voidaan lisätä kokonaisrahoituskapasiteettia ja vähentää riippuvuutta 
pankkien luotonannosta EU:ssa; ottaa huomioon, että hyvin pääomitetulla 
pankkisektorilla on jatkossakin tärkeä rooli yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
rahoittamisessa;

J. katsoo, että sellaisen keskitetyn mekanismin puuttuminen, joka sisältäisi helposti 
saatavilla olevaa, luotettavaa, ymmärrettävää ja vertailukelpoista julkista tietoa, on yksi 
syy siihen, että yritysten on vaikea löytää sijoittajia; katsoo, että sijoittajien on vaikea 
arvioida pieniä ja nuoria yrityksiä, joilla on ollut liiketoimintaa vain vähän aikaa, mikä 
vaikeuttaa erityisesti nuorten yrittäjien innovatiivisen yritystoiminnan käynnistämistä;

K. ottaa huomioon, että suuren taantuman kokemusten perusteella on päästy 
yhteisymmärrykseen siitä, että euroalueen institutionaalista rakennetta on uudistettava 
sen valmiuksien parantamiseksi torjua merkittäviä taloudellisia häiriöitä; ottaa 
huomioon, että talouskirjallisuudessa todetaan yleisesti, että parempi häiriöiden 
sietokyky Yhdysvalloissa johtuu pääasiassa tehokkaammasta yksityisestä riskinjaosta 
luotto- ja pääomamarkkinoiden kautta;

L. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus kaikista yrityksistä EU28:n finanssialan 
ulkopuolisella yrityssektorilla oli 99,8 prosenttia ja että niiden osuus sektorin 
arvonlisäyksestä oli 56,4 prosenttia ja työllisyydestä 66,6 prosenttia; ottaa huomioon, 
että mikroyritysten osuus sektorilla oli 93 prosenttia, pienten pk-yritysten 5,9 prosenttia 
ja keskisuurten pk-yritysten osuus vain 0,9 prosenttia4;

M. ottaa huomioon, että covid-19:n aiheuttama sosiaalinen ja taloudellinen kriisi ja 
sulkutoimet vaikuttavat erityisen kielteisesti pk-yrityksiin ja voivat vaikuttaa myös 
vähittäissäästäjiin; katsoo, että Euroopan elpymissuunnitelman kautta annettavalla EU:n 
vastauksella covid-19-kriisiin olisi tarjottava suuri pääomanlisäys ja sitä olisi 
täydennettävä kannustimilla, joilla edistetään markkinapohjaista rahoitusta ja 
vähennetään riippuvuutta pankkien luotonannosta, jotta parannetaan eurooppalaisten 

3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0165.
4 Euroopan komission vuotuinen kertomus Euroopan pk-yrityksistä 2018/2019.
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yritysten rahoituksen saantia ja rakennetaan häiriönsietokykyinen EU:n talous sekä 
säilytetään työpaikat ja jäsenvaltioiden tuotantokapasiteetti;

N. ottaa huomioon, että saksalaisen maksupalveluntarjoajan, DAX30-yrityksen 
Wirecardin, joka haki maksukyvyttömyysmenettelyyn 24. kesäkuuta 2020, aiheuttama 
skandaali paljasti puutteita EU:n sääntelykehyksessä, ja toteaa, että skandaalin 
monimutkaisuus edellyttää huolellista arviointia sen selvittämiseksi, mikä meni pieleen, 
kun valtavan mittava petollinen toiminta jäi huomaamatta niin pitkään; katsoo, että 
rahoitusalan raportointia, rahoitusalan innovointia ja maksuja sekä näihin liittyviä aloja, 
kuten tilintarkastusta ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa, koskevan 
eurooppalaisen valvontarakenteen mukauttamista on jälleen korostettu kiireellisenä 
välttämättömyytenä tämän viimeisimmän skandaalin valossa;

O. katsoo, että pääomamarkkinaunionin on saatava liikkeelle vähittäiskysyntä; katsoo, että 
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi vähittäissijoittajien on koettava muutos 
sijoituskulttuurissa; ottaa huomioon, että tällainen muutos tapahtuu vain, mikäli 
vähittäissijoittajat vakuuttuvat siitä, että investoinnit pääomamarkkinoihin ovat 
toivottavia ja niihin kohdistuu hyväksyttäviä ja selkeästi määriteltyjä riskejä; ottaa 
huomioon, että komission olisi tutkittava lisää mahdollisuuksia viestiä 
pääomamarkkinaunionihankkeen hyödyistä, esimerkiksi nimenmuutoksella, jossa 
korostetaan EU:n kansalaisten säästöjen ja investointien suoraa yhteyttä talouskasvuun 
ja covid-19-pandemian jälkeiseen elpymiseen, kuten korkean tason Next CMU -
työryhmä on ehdottanut;

P. ottaa huomioon, että tuoreiden raporttien ja kuluttajapohjaisten kyselyjen5 mukaan 
useimmat eurooppalaiset vähittäissijoittajat haluavat suosia kestävyyttä ja ottaa 
huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät ja riskit 
sijoituspäätöksissään, mutta heille tarjotaan harvoin soveltuvia tuotteita;

Q. ottaa huomioon, että covid-19-pandemiasta johtuvat markkinoiden liikkeet ovat 
toimineet tosielämän stressitestinä koko rahoitusekosysteemin vakaudelle ja että 
seurantatoimena olisi tehtävä yksityiskohtainen arviointi rahoitusvakautta ja 
rahoitusvalvontaa koskevan EU:n nykyisen säännöstön eduista ja puutteista;

R. katsoo, että EKP:n nollakorkopolitiikka tuo säästäjille negatiivisen reaalikoron, joka 
pakottaa sijoittajat ottamaan suurempia riskejä myös pääomamarkkinoilla ja voi pitkällä 
aikavälillä johtaa finanssikuplaan;

S. ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista 
aiheuttaa rakenteellisia muutoksia EU:n rahoitusjärjestelmään; ottaa huomioon, että 
brexitin jälkeiset EU:n pääomamarkkinat ovat luonteeltaan monikeskuksisia ja että 
niihin liittyy suurempi eriytymisriski EU:ssa; korostaa, että on tärkeää edistää 
politiikkoja ja toimenpiteitä, kuten vankkaa lähestymistapaa suhteessa kolmansien 
maiden pääsyyn EU:n markkinoille ja vastaavuusjärjestelmien dynaamista 
seurantajärjestelmää, joilla varmistetaan EU:n rahoitusmarkkinoiden häiriönsietokyky, 
yhteenliitettävyys ja kilpailukyky sekä niiden vakaus ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset; ottaa huomioon, että tasapuolisten toimintaedellytysten 

5 Ks. esimerkiksi: https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Large-Majority-of-Retail-
Clients-Want-to-Invest-Sustainably.pdf
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varmistamiseksi vastaavuus voidaan myöntää vain, jos kyseisen kolmannen maan 
sääntely- ja valvontajärjestelmän ja -normien katsotaan vastaavan täysin EU:n 
lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia;

T. ottaa huomioon, että rahoitusteknologialla on mahdollisuus vastata tiettyihin pk-
yritysten ja vähittäissijoittajien tarpeisiin mahdollistamalla hajautetut toimintatavat ja 
tehokkuuden parantamisen;

Rahoitustoiminta

1. kehottaa tarvittaessa poistamaan esteet ja byrokratian, mihin kuuluu lainsäädännön 
yksinkertaistaminen ja oikeasuhteisempi lainsäädännön soveltaminen silloin, kun se on 
tarpeen ja se edistää rahoitusvakautta, jotta voidaan monipuolistaa eurooppalaisten 
yritysten rahoituslähteitä keskittyen erityisesti pk-yrityksiin, myös startup- ja midcap-
yrityksiin, ja edistää niiden mahdollisuuksia päästä pääomamarkkinoille ja saada 
monipuolisempia ja kilpailukykyisempiä pidemmän aikavälin 
investointimahdollisuuksia vähittäis- ja suursijoittajille; korostaa tarvetta vähentää 
nykyistä velanoton suosimista; huomauttaa, että nykyinen tilanne tekee eurooppalaisista 
yrityksistä ja erityisesti pk-yrityksistä heikompia ja haavoittuvampia; kehottaa ottamaan 
käyttöön pk-yritystestin kunkin pääomamarkkinaunionia koskevan aloitteen 
vaikutustenarvioinnissa;

2. toteaa, että välttämättömiä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että startup-, pk- ja 
midcap-yritykset pääsevät rahoitusmarkkinoille, ovat muun muassa 
investointitutkimuksen helpottaminen, pk-yritysten määritelmän yhtenäistäminen 
asiaankuuluvassa EU:n lainsäädännössä ja liikkeeseenlaskuvaatimusten helpottaminen; 
kehottaa jäsenvaltioita tasapainottamaan velkarahoituksen ja oman pääomarahoituksen 
erilaista verokohtelua; kannattaa rahoitusmarkkinadirektiivi II:n (MiFID II) 
tarkistamista siinä säädetyn pk-yritysten investointitutkimusta koskevan 
kannustinjärjestelmän osalta;

3. kehottaa komissiota laatimaan ”eurooppalaisia vakuudellisia velkasitoumuksia” (ESN) 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen pankkien uutena kaksitahoisena rahoitusvälineenä, 
joka voisi auttaa parantamaan pk-yritysten rahoituksen saantia kaikkialla EU:ssa; 
muistuttaa, että ESN:t voitaisiin kohdentaa erityisiin tavoitteisiin, kuten pk-yritysten 
tukemiseen siirtymisessä kilpailukykyisempään ja kestävämpään talouteen ja 
reaalitalouteen suunnatun rahoituksen kanavointiin;

4. kehottaa komissiota vahvistamaan pankkien pakollista palautetta, kun ne hylkäävät pk-
yritysten luottohakemuksia, koska kattavampi palaute voisi tarjota kielteisen vastauksen 
saaneille pk-yrityksille mahdollisuuden mukauttaa liiketoimintamalliaan ja oppia;

5. kehottaa lisäämään Euroopan pääomamarkkinoiden yhdentymistä ja edelleen 
parantamaan niitä, jotta ne olisivat mahdollisimman houkuttelevat, kilpailukykyiset ja 
häiriönsietokykyiset, erityisesti myös Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vuoksi;

6. korostaa euroalueen riskinsietokyvyn parantamisen keskeistä merkitystä;

7. korostaa, että euroalueen maat voivat parantaa sisäisiä valmiuksiaan torjua 
makrotaloudellisia häiriöitä erityisesti vähentämällä tehokkaasti talouksiensa, 
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pankkisektoriensa ja julkisten talouksiensa haavoittuvuuksia; katsoo lisäksi, että 
talouden häiriönsietokykyä on parannettava rakenneuudistuksilla, joilla tuetaan 
mahdollista kasvua ja lisätään joustavuutta;

8. korostaa, että tehokkaat ja yhdentyneet rahoitusmarkkinat ovat euroalueen tehokkaan 
yksityisen riskinjaon keskeinen edellytys; katsoo, että aito pääomamarkkinaunioni voisi 
auttaa merkittävästi monipuolistamisessa ja riskien vähentämisessä;

9. panee merkille listautumisannin markkinoiden heikentymisen EU:ssa, mikä kuvastaa 
niiden vähäistä houkuttelevuutta erityisesti pienemmille yrityksille; korostaa tässä 
yhteydessä, että pk-yrityksille aiheutuu suhteetonta hallinnollista rasitetta ja 
kustannuksia listautumisvaatimusten noudattamisesta; katsoo, että 
rahoitusmarkkinoiden tehokkuutta ja vakautta olisi parannettava ja yritysten 
listautumista olisi helpotettava; kannustaa perustamaan ja priorisoimaan suuren 
yksityisen yleiseurooppalaisen rahaston, listautumisantirahaston, pk-yritysten 
rahoittamisen tukemiseksi; toteaa, että pk-yrityksille on varmistettava houkutteleva 
ympäristö ennen listautumisantia ja sen jälkeen;

10. suhtautuu myönteisesti ajatukseen korkean tason foorumista, joka perustaisi 
eurooppalaisen keskitetyn yhteyspisteen kokoamaan yhteen tietoja yrityksistä EU:ssa 
yhdistämällä olemassa olevia kansallisia ja EU:n rekistereitä ja yritysten tietokantoja, 
jotta voitaisiin auttaa yrityksiä erityisesti pienissä jäsenvaltioissa houkuttelemaan 
sijoittajia; korostaa, että yritysten olisi voitava valvoa tietojensa saatavuutta 
yhteyspisteessä; kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian 
lainsäädäntöehdotuksen listattujen ja listaamattomien EU:n yritysten taloudellisia ja 
muita kuin taloudellisia tietoja käsitteleväksi eurooppalaiseksi keskitetyksi 
yhteyspisteeksi noudattaen tarvittaessa myös suhteellisuusperiaatetta; kehottaa 
komissiota yhtenäistämään muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta annetun 
direktiivin avoimuusvaatimuksia luokitusjärjestelmäasetuksen ja kestävään rahoitukseen 
liittyvien tietojen antamista koskevan asetuksen kanssa;

11. kehottaa tarkastelemaan, voiko tytäryritysten vähemmistöosuuksien kohtelu 
vakavaraisuusasetuksen mukaisesti vähentää listautumista osakemarkkinoille, kun 
otetaan huomioon rahoitusvakauteen liittyvät huolenaiheet ja mahdollinen lisäarvo 
reaalitalouden rahoitukselle;

12. kehottaa nopeuttamaan EU:n riskipääomamarkkinoiden ja yksityisen pääoman 
markkinoiden kehitystä eurooppalaisten riskipääomarahastojen yhteisen ja avoimen 
kehyksen6 yhteydessä lisäämällä rahoituksen saatavuutta riskipääomasijoituksia varten 
ja kehittämällä suurempia varhais- ja myöhäisvaiheen riskipääomarahastoja, 
riskipääomasijoituksia ja bisnesenkeleiden sijoituksia koskevia 
verokannustinjärjestelmiä sekä aktiivisia listautumisantimarkkinoita riskipääomaa 
saaneille yrityksille; korostaa, että nämä verokannustinjärjestelmät olisi suunniteltava 
siten, että ne ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti kannattavia ja vastuullisia ja että niihin 
sovelletaan järjestelmällistä seurantaa ja arviointia;

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013 eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL 
L 115, 25.4.2013, s. 1).
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13. huomauttaa, että Euroopan riskipääomamarkkinoilla on lisättävä avoimuutta ja 
vähennettävä hajanaisuutta; korostaa tarvetta vahvistaa eurooppalaisia 
pitkäaikaissijoitusrahastoja (ELTIF), eurooppalaisia riskipääomarahastoja (EuVECA) ja 
eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja (EuSEF), jotta 
kehitetään yleiseurooppalaisia yksityistä pääomaa edistäviä välineitä; kannattaa 
eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/7607 
tarkistamista, mukaan lukien analyysi mahdollisista kohdennetuista mukautuksista 
asiaan liittyviin vakavaraisuuskalibrointeihin pankki- ja vakuutusalan 
sääntelykehyksissä siten, että samalla turvataan rahoitusvakaus, jotta vähittäissijoittajat 
voivat osallistua listaamattomien yhtiöiden pitkäaikaiseen rahoitukseen, 
infrastruktuurihankkeisiin ja kestäviin sijoituksiin eurooppalaisten 
pitkäaikaissijoitusrahastojen koko potentiaalin hyödyntämiseksi;

14. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä arvopaperistamismarkkinoiden elvyttämiseksi 
Euroopassa tekemällä niistä houkuttelevat liikkeeseenlaskijoille ja sijoittajille; pyytää 
Euroopan valvontaviranomaisia ja komissiota viimeistelemään kaikki tekniset 
sääntelystandardit; kehottaa yksinkertaistamaan ja virtaviivaistamaan julkistamista 
koskevia sääntelyvaatimuksia, yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua (YLS) 
arvopaperistamista koskevia kriteerejä, YLS-kriteerien noudattamisen tarkastamista ja 
tarjoamaan yksinkertaisia ja riskiherkkiä parametreja merkittävän riskinsiirron 
arviointia varten;

15. panee merkille pääomamarkkinoiden elvytyspaketissa 24. heinäkuuta 2020 esitetyt 
arvopaperistamista koskevat ehdotukset; pyytää komissiota arvioimaan, miten 
kohdennetuilla muutoksilla arvopaperistamisasetukseen voitaisiin vapauttaa 
rahoituskapasiteettia, jotta voidaan välttää eurooppalaisten pankkien luotonannon 
väheneminen ja samalla puuttua rahoitusvakautta koskeviin huolenaiheisiin, kun otetaan 
huomioon, että joidenkin synteettisten arvopaperistamisten luonne voi aiheuttaa erityisiä 
vakavaraisuus- ja järjestelmäriskejä; katsoo, että tällaiset kohdennetut arvioinnit 
voisivat sisältää käteisvaroihin perustuvan ja taseen synteettisten arvopaperistamisten 
kohtelun sekä lakisääteisen pääoman ja likviditeetin kohtelun mukauttamisen katettujen 
joukkolainojen ja lainojen kohteluun sekä kolmannen osapuolen arvopaperistamista, 
katettuja joukkolainoja sekä yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua 
arvopaperistamista koskevien julkistamis- ja huolellisuusvaatimusten tarkistamisen;

16. kehottaa komissiota arvioimaan mahdollisten kohdennettujen toimenpiteiden vaikutusta 
rahoitusvakauteen, yhdenmukaistamaan ja yksinkertaistamaan 
arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, helpottamaan nopeaa elpymistä covid-19-kriisin 
jälkeen, helpottamaan investointeja reaalitalouteen, erityisesti pk-yrityksiin, ja sallimaan 
uusien tulokkaiden ja tuotteiden tulon markkinoille, säilyttämään kuluttajansuojan ja 
markkinoiden luotettavuuden sekä kannustamaan rajat ylittäviin pääomasijoituksiin ja 
kauppaan; kehottaa lisäksi komissiota arvioimaan, onko tarpeen tarkastella uudelleen 
rahoitusmarkkina-asetusta (MiFIR), osakkeiden ja johdannaisten 
kaupankäyntivelvollisuus mukaan lukien, jotta voidaan poistaa mahdolliset kitkat, jotka 
voivat vaikuttaa EU:n yritysten kykyyn hankkia pääomaa tällä hetkellä, erityisesti EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen siirtymäkauden päättyessä;

7 EUVL L 123, 7.6.2014, s. 98.
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17. pitää valitettavana EU:n joukkorahoitusmarkkinoiden alikehittyneisyyttä muihin suuriin 
talouksiin verrattuna; panee tyytyväisenä merkille EU:n laajuisia sääntöjä koskevat 
uudet yhdenmukaiset kriteerit, joista sovittiin joulukuussa 2019 (2018/0048(COD) ja 
joilla pyritään ratkaisemaan tämä tilanne ja edistämään rajatylittävää yritysrahoitusta; 
pyytää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista (ESMA) ja komissiota seuraamaan 
tiiviisti uusien sääntöjen täytäntöönpanoa reagoidakseen ja ehdottaakseen muutoksia, 
jos joukkorahoituksessa pk-yritysten rahoituksen vaihtoehtona ei havaita merkittäviä 
parannuksia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan aktiivisesti pk-
yrityksille niiden käytettävissä olevista vaihtoehtoisista rahoitusvälineistä;

18. kehottaa komissiota tutkimaan aloitteita työntekijöiden omistuksen kannustamiseksi, 
jotta edistetään vähittäissäästäjien suoraa osallistumista talouden rahoittamiseen, ja 
myös välineenä, jolla parannetaan yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja tuetaan 
pääomakulttuurin kehittämistä;

19. kehottaa komissiota edistämään vähittäissäästäjien suoraa osallistumista talouden 
rahoittamiseen ottaen huomioon vähittäissijoittajien sijoitusten mahdolliset tuotot;

20. kehottaa komissiota tarkistamaan toimituskuria koskevaa järjestelmää 
arvopaperikeskusasetuksen puitteissa covid-19-kriisin ja brexitin vuoksi;

Pitkäaikaisten ja rajatylittävien sijoitusten ja rahoitustuotteiden edistäminen

21. pyytää jäsenvaltioita muuttamaan kansallisia verokehyksiään, jotta vähennetään rajat 
ylittävien investointien veroesteitä, mukaan lukien menettelyt osinkojen lähdeveron 
rajat ylittävien palautusten maksamiseksi sijoittajille, myös vähittäissijoittajille, jos 
kyseessä on kaksinkertainen verotus; katsoo, että tällaiset menettelyt olisi selvitettävä 
läpinäkyvästi yleiseurooppalaisella digitaalisella foorumilla ja että niiden avulla 
vähittäissijoittajien olisi voitava määrittää tuotto sijoitetulle pääomalleen 
reaaliaikaisesti; kehottaa jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä OECD:n ja sen 
verohuojennusta ja sääntöjen noudattamista edistävän TRACE-hankkeen (Tax Relief 
and Compliance Enhancement) kanssa, jotta voidaan tasapainottaa pääoman ja velan 
välistä erilaista kohtelua, joka rankaisee yksityisten investointien kautta tapahtuvasta 
innovoinnin rahoituksesta, ja luoda kannustimia sijoittajien pitkän aikavälin 
investointimahdollisuuksille, jotta EU:n kansalaiset saisivat parempaa tuottoa pitkän 
aikavälin säästöistään;

22. katsoo, että kansallisten verokehysten muuttaminen yksipuolisesti EU:ssa rajat 
ylittävien investointien veroesteiden vähentämiseksi lisää entisestään eroavaisuuksia 
verosäännöissä, joita yritysten on noudatettava rajat ylittävässä toiminnassa lukuisin 
kustannuksin, ja tarjoaa lisää mahdollisuuksia veronkiertoon; kehottaa jälleen 
jäsenvaltioita sopimaan yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa (CCCTB) koskevien 
ehdotusten hyväksymisestä samanaikaisesti ottaen huomioon parlamentin kannan, joka 
sisältää jo virtuaalisen kiinteän toimipaikan käsitteen ja jakokaavat; kehottaa 
jäsenvaltioita sovittamaan yhteen yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevat 
eriävät kantansa, sillä tämä väline on tärkeä sellaisen kehyksen luomisessa, joka edistää 
varmuutta, ehkäisee kaksinkertaista verotusta, vähentää hallinnollisia kustannuksia ja 
lisää siten rajat ylittäviä investointeja;
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23. korostaa, että on tärkeää lisätä rajatylittävien investointien oikeusvarmuutta tekemällä 
kansallisista maksukyvyttömyysmenettelyistä tehokkaampia ja tuloksellisempia ja 
yhdenmukaistamalla edelleen yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevia 
sääntöjä, mukaan lukien osakkeenomistajan yhteinen määritelmä, jotta helpotetaan 
osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä ja sitoutumista sijoituspalveluyrityksiin 
kaikkialla EU:ssa; korostaa, että on tärkeää varmistaa vakaa oikeussuojakehys rajat 
ylittäville investoinneille EU:ssa EU:n sisäisten kahdenvälisten investointisopimusten 
päättymisen jälkeen; kehottaa komissiota tilanteen mukaan ehdottamaan 
lainsäädäntöaloitteita ja/tai antamaan jäsenvaltioille suosituksia;

24. korostaa finanssimarkkinoiden toimijoiden pitkän aikavälin pääomasijoitusten 
merkitystä riippumattomien eurooppalaisten yritysten tukemisessa unionissa, vahvoilla 
ja kestävällä strategisilla aloilla, kestävässä talouskasvussa ja vauraudessa EU:n 
kansalaisten eduksi;

25. korostaa, että rahoituspalveluja sisämarkkinoilla koskevan aidosti yhteisen sääntökirjan 
täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvonnassa on edettävä pidemmälle, myös 
kestävää rahoitusta koskevien yhteisten määritelmien ja standardien osalta; kehottaa 
komissiota ja Euroopan valvontaviranomaisia keskittymään valvonnan 
lähentymisvälineiden käyttöön ja parantamaan niiden tehokkuutta;

26. korostaa, että verotus on edelleen keskeinen globaalien pääomavirtojen vauhdittaja; 
korostaa siksi, että on tärkeää arvioida huolellisesti rahoitusliiketoimien veron 
vaikutusta EU:n tavoitteisiin kehittää vahvat, maailmanlaajuisesti houkuttelevat, 
kestävät, syvät ja likvidit pääomamarkkinat;

27. korostaa tarvetta edistää eläketarjontaa erityisesti toisen ja kolmannen pilarin eläkkeiden 
osalta, kun otetaan huomioon unionia odottavat valtavat väestörakenteen muutokset; 
suhtautuu myönteisesti yleiseurooppalaiseen yksilölliseen eläketuotteeseen (PEPP); 
toteaa, että PEPP on täydentävä ja vapaaehtoinen eläketuote kansallisten julkisten 
eläkejärjestelmien rinnalla; muistuttaa, että verokohtelu on keskeisessä asemassa 
tulevien PEPP-tuotteiden menekin suhteen; palauttaa mieliin 26. kesäkuuta 2017 
annetun komission suosituksen, jossa jäsenvaltioita kehotetaan varmistamaan, että 
PEPP-tuotteisiin sovelletaan samaa verokohtelua kuin kansallisiin eläketuotteisiin, jotta 
niistä tulee säästäjille todellinen vaihtoehto; vaatii perusteellista näyttöön perustuvaa 
arviointia PEPP-markkinoista, myös tasapuolisten toimintaedellytysten osalta, ennen 
PEPP-asetuksen seuraavaa lainsäädäntötarkistusta;

28. kannustaa jäsenvaltioita edistämään rahastoivia eläkejärjestelmiä keinona kasvattaa 
pitkällä aikavälillä investoitavissa olevien eurooppalaisten pääomavarantojen määrää 
sekä parantaa markkinadynamiikkaa ja sijoituskannustimia; katsoo, että eläkkeiden 
rahastointia olisi elvytettävä ja siitä olisi tehtävä houkuttelevampaa; kehottaa 
toteuttamaan toimia julkisten ja yksityisten eläkejärjestelmien rinnakkaisen 
olemassaolon esteiden poistamiseksi; kehottaa harjoittamaan verokannustinpolitiikkaa, 
joka on suunniteltu tuottamaan taloudellista ja sosiaalista hyötyä, ja luomaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset eri palveluntarjoajien ja tuotetyyppien välille, jotta 
sijoittajia kannustetaan osallistumaan pitkäaikaisiin tuotteisiin;
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29. kannustaa komissiota harkitsemaan EU:n ”de minimis” -tukea koskevan järjestelmän tai 
vapautusjärjestelmän käyttöönottoa ammattimaisille ja/tai puoliksi ammattimaisille 
sijoittajille yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin (UCITS) yhteydessä;

30. muistuttaa, että Solvenssi II -direktiiviä on tarkasteltava uudelleen vuoden 2020 
loppuun mennessä ja että Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) antaa 
komissiolle teknisiä neuvoja, myös covid-19-pandemiasta saaduista kokemuksista 
erityisesti pandemiaan liittyvien riskien kattamisesta, kuultuaan ensin eri sidosryhmiä; 
pyytää komissiota ja EIOPAa arvioimaan kohdennetun vaikutustenarvioinnin 
perusteella oman pääoman ehtoiseen pääomaan ja yksityiseen velkaan, erityisesti 
pk-yrityksiin, tehtäviä sijoituksia koskevien pääomavaatimusten mukauttamisen 
mahdollisia hyötyjä ja vakavaraisuuteen liittyviä perusteita, mahdollisesti myös 
sisäisten mallien avulla, jotta varmistetaan, että vakuutuksenantajia ja eläkerahastoja 
koskevat pääomavaatimukset eivät estä pitkäaikaisia sijoituksia; kannustaa poistamaan 
asteittain kansalliset vapautukset ja vähentämään ylisääntelyä Solvenssi II:n 
kansallisessa täytäntöönpanossa;

31. korostaa tarvetta kehittää ja edistää sopivien kestävien varojen saatavuutta; kannustaa 
komissiota laatimaan lainsäädäntöaloitteen EU:n vihreitä joukkovelkakirjoja koskevasta 
standardista; kehottaa jatkamaan keskusteluja sellaisen eurooppalaisen turvallisen 
omaisuuserän luomisesta, joka perustuu komission arvioon valtion 
joukkovelkakirjalainoja koskevasta ehdotuksesta ja mahdollisesta kehityksestä, jotta 
voidaan vahvistaa euron kansainvälistä roolia, vakauttaa rahoitusmarkkinoita ja antaa 
pankeille mahdollisuus monipuolistaa salkkujaan;

32. korostaa, että riittävät vakavaraisuussäännöt, joissa otetaan huomioon 
tappionkattamiskyky, ovat olennaisen tärkeitä rahoitusvakauden säilyttämiseksi ja että 
on pyrittävä tasapainoon sen varmistamiseksi, että parannetaan niin rahoituslaitosten 
valmiuksia investoida reaalitalouteen ja lainoittaa sitä kuin EU:n maailmanlaajuista 
kilpailukykyä; kehottaa komissiota kiinnittämään lopullisten Basel III -standardien 
täytäntöönpanon yhteydessä asianmukaista huomiota riskipainotuksiin, joita sovelletaan 
pankkien investointeihin omaan pääomaan, erityisesti pk-yritysten pitkäaikaiseen 
pääomaan;

33. korostaa, että pääomamarkkinaunionin olisi oltava johdonmukainen ja yhdenmukainen 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja erityisesti Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelman sekä EU:n kestävien toimintojen luokitusjärjestelmän kanssa; 
katsoo, että yhteisymmärryspöytäkirjalla olisi pyrittävä suuntaamaan investointeja 
ympäristöystävällisiin ja kilpailukykyisiin hankkeisiin ja siten edistämään EU:n 
kestävyysagendaa;

Markkinarakenne

34. korostaa, että eurooppalaisten ja kansallisten valvontaviranomaisten on tehtävä 
tehokasta ja tuloksekasta yhteistyötä, jotta ne voivat päästä eroon erimielisyyksistään ja 
pystyvät aidosti lähentämään valvontaa ja jotta voidaan edistää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjauksella yhteistä eurooppalaista 
valvonnan ja täytäntöönpanon mallia, jolla vähennetään rajat ylittävän 
rahoitustoiminnan nykyisiä esteitä; panee merkille ESMAn, EIOPAn ja Euroopan 
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pankkiviranomaisen (EPV) merkityksen tässä prosessissa ja panee samalla merkille 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten roolin sellaisena kuin se määriteltiin 
Euroopan finanssivalvontajärjestelmän (ESFS) hiljattain hyväksytyssä 
uudelleentarkastelussa; muistuttaa lisäksi tarpeesta uudistaa Euroopan 
valvontaviranomaisten hallintorakennetta, jotta ne olisivat riippumattomampia 
kansallisista valvontaviranomaisista;

35. kehottaa komissiota harkitsemaan mahdollisten tehokkuusetujen vuoksi, että EAMV:lle 
annettaisiin asteittain suorat valvontavaltuudet, mukaan luettuna tiettyjen 
markkinasegmenttien, kuten EU:n keskusvastapuolet ja arvopaperikeskukset sekä 
eurooppalainen keskitetty yhteyspiste, suora valvonta, sekä aiempaa laajemmat 
valtuudet puuttua tuotteisiin; korostaa myös tarvetta nimittää yhdessä asianomaisten 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa yhteinen eurooppalainen valvoja, joka 
valvoo yhteisen sääntökirjan perusteella kryptovaroihin liittyviä ja merkittäviä 
rajatylittäviä osa-alueita sisältäviä toimia EU:ssa ja jolla on valtuudet puuttua 
tuotteisiin;

36. on huolissaan saksalaisen rahoitusteknologiayhtiön Wirecardin äskettäisestä 
skandaalista; pyytää tässä yhteydessä komissiota ja EU:n toimivaltaisia viranomaisia 
arvioimaan, missä määrin tämän skandaalin voidaan katsoa johtuvan tilintarkastusta ja 
valvontaa koskevan EU:n sääntelykehyksen puutteista ja onko kansallisilla ja EU:n 
valvontaviranomaisilla riittävät valmiudet valvoa tehokkaasti suuria rajatylittäviä 
rahoituslaitoksia, joilla on monimutkaisia liiketoimintamalleja, joihin liittyy eri 
kolmansien maiden lainkäyttöalueita sekä useita yritystasoja; kehottaa tekemään tästä 
tapauksesta johtopäätöksiä Euroopan sääntely- ja valvontakehyksen kehittämiseksi 
edelleen erityisesti pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelman osalta; katsoo, että 
näissä päätelmissä olisi käsiteltävä sitä, olisiko tämä epäonnistuminen voitu estää 
suoralla Euroopan tason valvonnalla tietyillä aloilla ja olisiko aiheellista uudistaa 
kunnianhimoisesti Euroopan valvontaviranomaisten hallintoa siten, että niillä olisi 
vahvempi rooli rajatylittävän rahoitustoiminnan nykyisten esteiden poistamisessa; 
toistaa erityisesti kehotuksensa komissiolle selvittää, miten kirjanpitoalan toimintaa 
voitaisiin parantaa, myös yhteisillä tarkastuksilla; 

37. korostaa, että EU:n laajuinen kilpailu, valikoima ja pääsy markkinainfrastruktuureihin 
ovat pääomamarkkinaunionin kaupankäyntimekanismien moninaisuuden 
perusperiaatteita, paitsi jos tällainen pääsy vaarantaisi rahoitusvakauden; panee 
huolestuneena merkille, että viime vuosina yhä suurempi osuus kauppavirroista on 
siirtynyt kauppapaikkoihin, joilla on rajalliset avoimuusvaatimukset, ja huomauttaa, että 
tällainen kaupankäynti ei edistä merkityksellisesti hinnanmuodostusta; toteaa, että 
kahdenvälisen kauppapaikan ulkopuolella tehtävän kaupankäynnin taso on edelleen 
korkea; kannattaa todellista siirtymistä kilpailuun ja vaihtoon perustuvaan 
kaupankäyntiin Euroopan pääoma- ja johdannaismarkkinoilla, kunhan varmistetaan, että 
eri kauppapaikkojen välillä on tasapuoliset toimintaedellytykset;

38. kehottaa komissiota varmistamaan rahoituspalvelujen alalla toimivien 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja kuluttajien edustajien asianmukaisen rahoituksen, 
sillä he tarjoavat poliittisille päättäjille ja sääntelyviranomaisille arvokkaita näkemyksiä 
ja riippumatonta arviointia;
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39. korostaa, että kansallisten vaihtoehtojen ja harkintavallan soveltamisesta johtuvan 
hajanaisuusriskin vähentämiseksi on tarpeen edistää yhteisiä eurooppalaisia standardeja;

40. toteaa, että rahoituspalvelujen sääntely on hyvin monimutkainen hanke, jota viedään 
eteenpäin kansainvälisellä, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla; kannustaa kaikkia 
asiaankuuluvia toimijoita puuttumaan tähän monimutkaisuuteen, jotta voidaan 
varmistaa rahoitusalan sääntelyn oikeasuhteisuus, ja poistamaan tarpeettomat 
hallinnolliset rasitteet; toteaa myös, että rahoitussääntelyn oikeasuhteisuus voi joskus 
lisätä monimutkaisuutta, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan 
merkittäviin ponnisteluihin nykyisten ja tulevien sääntöjen virtaviivaistamiseksi ja 
yhdenmukaistamiseksi poistamalla tarvittaessa asteittain kansalliset poikkeukset ja 
estämällä EU:n lainsäädäntöä pidemmälle menevän kansallisen sääntelyn; korostaa, että 
asetukset, joilla on selkeät määräajat nykyisten järjestelmien siirtymiselle ja 
vaiheittaiselle lakkauttamiselle, voivat luoda sujuvan ja vakaan tien sääntelyn 
lähentymiselle;

41. palauttaa mieliin 19. tammikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa ”Saavutukset ja 
haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla” komissiolle esittämänsä 
kehotuksen, jonka mukaan komission olisi suoritettava joka viides vuosi yhdessä 
Euroopan valvontaviranomaisten, yhteisen valvontamekanismin ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa kattava laadullinen ja määrällinen arvio 
rahoituspalveluja koskevien EU:n säädösten kumulatiivista vaikutuksista 
rahoitusmarkkinoihin ja niiden osapuoliin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla puutteiden ja 
porsaanreikien löytämiseksi, rahoitusalan sääntelyn tuloksellisuuden, tehokkuuden ja 
toimivuuden arvioimiseksi sekä sen varmistamiseksi, että sääntely ei estä reilua 
kilpailua eikä talouden kehitystä, ja raportoitava tuloksista Euroopan parlamentille; 
pitää valitettavana, että tällaista arviointia ei ole tähän mennessä tehty;

42. kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman 
rahoitusekosysteemin kestävyyden vahvistamiseksi hyödyntäen kokemuksia covid-19-
kriisin aikana havaituista rahoitusvakautta ja rahoitusvalvontaa koskevan EU:n 
nykyisen säännöstön eduista ja puutteista; panee merkille EJRK:n hiljattain antamat 
suositukset, jotka koskevat erityisesti vakuusmaksuista aiheutuvia likviditeettiriskejä ja 
sijoitusrahastojen likviditeettiriskejä;

Vähittäissijoittajat

43. korostaa, että ei ole olemassa vakaita markkinoita ilman laajaa sijoittajapohjaa; on 
huolissaan siitä, että vähittäissijoittajien osallistuminen rahoitusmarkkinoille on 
edelleen vähäistä; toteaa, että vähittäissijoittajilla tarkoitettuja sopivia 
sijoitusvaihtoehtoja on lisättävä; kehottaa toteuttamaan toimia, joilla edistetään 
vähittäissijoituksia, kun otetaan huomioon EU:n demografiset haasteet, ja katsoo, että 
tämä voitaisiin tehdä lisäämällä vähittäissijoittajien osallistumista pääomamarkkinoille 
houkuttelevammilla, avoimemmilla ja soveltuvammilla yksilöllisillä eläketuotteilla; 
pyytää esittämään aloitteita, jotka kohdistuvat erityisesti vähittäissijoittajiin, mukaan 
luettuna riippumattomien verkkopohjaisten EU:n vertailuvälineiden kehittämisen 
helpottaminen, jotta autetaan vähittäissijoittajia määrittämään sopivimmat tuotteet 
heidän nimenomaisia tarpeitaan ja mieltymyksiään vastaavien riskien, investointien 
tuoton ja arvon perusteella, sekä edistämään kannustimia kilpailukykyisille ympäristön, 
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yhteiskunnan ja hallintotavan huomioon ottaville tuotteille ja tuotteille, jotka 
tyypillisesti liitetään parempaan vastineeseen rahalle;

44. pitää valitettavana ja huolestuttavana, että kuluttajan- ja sijoittajansuojaa koskevat 
säännökset useissa EU:n rahoituspalveluja koskevan lainsäädännön alakohtaisissa 
kohdissa ovat huonosti yhdenmukaistetut, mikä johtaa kohtuuttomaan 
monimutkaisuuteen rahoituksen välittäjille ja yksityisasiakkaille; kehottaa komissiota 
omaksumaan aiempaa laaja-alaisemman ja yhdenmukaisemman lähestymistavan 
kuluttajien ja sijoittajien suojaan rahoituspalveluja koskevassa EU:n lainsäädännössä, 
katsoo, että sen olisi oltava on mukautettu vihreään ja digitaaliseen siirtymään, jotta 
voidaan varmistaa tehokas ja yhdenmukainen suojan taso kaikkien rahoitustuotteiden ja 
-tarjoajien osalta;

45. korostaa, että on tärkeää lisätä sijoittajien luottamusta pääomamarkkinoihin ja sitä 
tukevat moitteeton sijoittajansuoja ja markkinatoimijoiden finanssiosaaminen;

46. korostaa, että rahoituspalveluyritysten ja digitaaliteknologiayritysten välillä on oltava 
tasapuoliset toimintaedellytykset, jos niihin ei sovelleta ”yhden koon” lähestymistapaa; 
korostaa, että kaikilla yrityksillä olisi oltava mahdollisuus päästä rahoitusmarkkinoille 
”sama liiketoiminta, samat säännöt” -periaatteen mukaisesti; toteaa, että tämä periaate 
on erityisen merkityksellinen rahoitusteknologian ja rahoitusalan innovointialueilla ja 
että rahoitustietojen vastavuoroinen saatavuus olisi sovitettava yhteen sen tarpeen 
kanssa, että kaikilla palveluntarjoajilla ja tuotetyypeillä on oltava tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

47. korostaa, että vähittäisrahoituspalvelujen sisämarkkinat ovat hyvin kehittymättömät; 
toteaa, että vähittäisrahoituspalvelujen tuotteiden, kuten asuntolainojen tai 
vakuutustuotteiden, hankkiminen toisesta maasta on hyvin harvinaista ja siihen liittyy 
esteitä; katsoo, että vähittäismarkkinoiden toimijoiden olisi voitava helposti hyödyntää 
täysimääräisesti sisämarkkinoita, niin että vähittäisrahoituspalvelujen tuotteet ovat 
heidän saatavillaan rajat ylittävästi, jotta saataisiin enemmän valinnanvaraa ja parempia 
tuotteita; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön uuden vähittäisrahoituspalveluja 
koskevan toimintasuunnitelman, jossa esitetään kunnianhimoinen strategia rajat 
ylittävien vähittäisrahoituspalvelujen esteiden poistamiseksi ja tällaisten palvelujen 
tarpeettomien ja liiallisten maksujen poistamiseksi;

48. kehottaa parantamaan vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevassa lainsäädännössä 
keskeisten tietojen julkistamista ja vertailtavuutta ja poistamaan harhaanjohtavia tietoja, 
ja katsoo, että näihin kysymyksiin olisi puututtava seuraavassa uudelleentarkastelussa; 
odottaa, että PRIIP-tuotteisiin liittyvässä avaintietoasiakirjaa koskevassa II tason 
lainsäädännössä noudatetaan I tasoa erityisesti tarkkojen, oikeudenmukaisten, selkeiden 
ja harhaanjohtamattomien sopimusten tekoa edeltävien tietojen toimittamisen sekä 
tuottonäkymien menetelmien osalta ja että siinä varmistetaan eri sijoitustuotteiden 
vertailukelpoisuus; panee merkille, että on tärkeää varmistaa, että sijoittajien saatavilla 
on aikaisempaa tuottoa koskevia tietoja ja että aikaisempaa tuottoa ei voida käyttää 
indikaattorina ennustettaessa tulevia tuottoja; pitää valitettavana PRIIP-tuotteita 
koskevan II tason lainsäädännön hyväksymisen viivästymistä, joka osuu päällekkäin 
PRIIP-asetuksen ensimmäisen uudelleentarkastelun kanssa ja lisää oikeudellista 
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epävarmuutta ja kustannuksia sidosryhmille; vaatii, että tulevassa 
uudelleentarkastelussa olisi säädettävä tietojen antamista koskevista asiakirjoista, jotka 
ovat standardoituja ja koneellisesti luettavia, ja näin mahdollistettava vertailtavuus 
digitaalisesti; kehottaa komissiota ja Euroopan valvontaviranomaisia koordinoimaan 
ehdotuksiaan, jotka koskevat niiden muutoksia I tasoon ja II tasoon siten, että taataan 
korkea ennustettavuus sekä välittäjille että vähittäisasiakkaille;

49. kehottaa komissiota tekemään selväksi ammattimaisten sijoittajien ja 
vähittäissijoittajien välisen eron kaikilla MiFID-direktiivin tasoilla, jotta asiakkaiden 
kohtelu voidaan räätälöidä heidän markkinoita koskevan tietämyksensä ja 
kokemuksensa mukaan; katsoo, että on tärkeää mahdollistaa se, että vähittäissijoittajia 
voidaan pyynnöstä pitää ammattimaisina sijoittajina selkeiden kriteerien nojalla; pyytää 
komissiota harkitsemaan, vastaisiko puoliammattimaisten sijoittajien luokan 
käyttöönotto paremmin rahoitusmarkkinoille osallistumisen todellisuutta ja arvioimaan 
havaintojensa perusteella, tarvitaanko tällaisen luokan käyttöönottoa; pyytää 
vaihtoehtoisesti komissiota harkitsemaan joustavuuden lisäämistä asiakkaiden 
luokittelussa, toisin sanoen tiettyjä velvoitteita ja tiettyjä asiakkaita koskevien 
valinnaisten vaihtoehtojen avulla tai tehostamalla ammatillisia sijoittajia koskevia 
nykyisiä kriteereitä;

50. on saanut tietää, että MiFID II -direktiivin ja Euroopan markkinarakenneasetuksen 
(EMIR) mukainen nykyinen raportointikehys on erittäin kallis ja monimutkainen, mikä 
haittaa järjestelmän tehokkuutta; katsoo, että sen yksinkertaistamista olisi harkittava 
ottaen samalla täysimääräisesti huomioon nykyiset kokemukset ja tarkastellen tarvetta 
yhtenäistää lainsäädäntöä sekä varmistaen, että tämä ei millään tavoin heikennä MIFID 
II -direktiiville ja EMIR-asetukselle asetettuja tavoitteita ja että se ei estä markkinoiden 
eheyttä, avoimuutta, kuluttajansuojaa ja rahoitusvakautta koskevia sääntöjä;

51. kehottaa muuttamaan lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että rahoituksen välittäjät 
saavat riippumatonta neuvontaa ilman, että ”sisäisesti” valmistettuja rahoitustuotteita 
mainostetaan epäasianmukaisesti, ja että eri valmistajien tuotteet arvioidaan 
perusteellisesti, sekä rahoitustuotteiden oikeudenmukaisen ja avoimen markkinoinnin 
varmistamiseksi; panee merkille, että arvopaperimarkkinaviranomainen on omaksunut 
nyanssoidun näkemyksen mahdollisesta kannustinkiellosta, ja kehottaa komissiota 
tutkimaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja, joilla on samanlaisia vaikutuksia etujen 
yhdenmukaistamiseen koko jakeluketjussa; on samaa mieltä siitä, että kannustimien 
roolia välittämisessä ja jakelussa olisi tarkasteltava edelleen sen varmistamiseksi, että 
eturistiriitoja ei synny ja että rahoitusneuvontaa tarjotaan sijoittajille tasapuolisesti, 
avoimesti ja asianmukaisesti;

52. korostaa, että haamuasiointi tärkeä valvontaväline, jolla voidaan merkittävästi parantaa 
kuluttajansuojan yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta kaikkialla EU:ssa; kehottaa ESMAa 
hyödyntämään täysimääräisesti uusia koordinointivaltuuksiaan edistämällä 
haamuasiointeja kaikkialla EU:ssa, jotta voidaan tunnistaa myynti väärin perustein ja 
varmistaa, että kuluttajansuojaa ja liiketoimintaa koskevien sääntöjen noudattamatta 
jättämistä koskevia havaintoja seuraavat asianmukaiset lainvalvontatoimet;

53. ehdottaa, että komissio tutkii mahdollisuutta ottaa käyttöön kansallisia järjestelmiä 
täydentävä EU-tason yksityinen säästötili, jolla voitaisiin päästä eroon kansallisten 
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markkinoiden hajanaisuudesta toimimalla yhtenäisesti ja heterogeenisillä markkinoilla 
ja varmistaa säästöjen siirrettävyys ja turvallisuus;

54. vaatii, että vähittäissijoittajien on oltava erottamaton osa kestävän rahoituksen ohjelmaa 
ja EU:n kestävän kehityksen ohjelmaa; kehottaa komissiota varmistamaan, että 
luokitusjärjestelmämerkintämenetelmä on selkeä ja vähittäissijoittajat ymmärtävät sen;

Talousvalistuksen antaminen

55. panee merkille, että finanssiosaamisen puute ja rahoitusmarkkinoita koskevan 
laajalevikkisen julkisen tiedon saatavuuden heikkous ovat syitä, jotka selittävät 
pääomakulttuurin puutetta EU:ssa; korostaa, että talousvalistus on tarpeen, jotta 
kuluttajat voivat tuntea oikeutensa ja ymmärtää rahoitusmarkkinoille osallistumiseen 
liittyvät riskit ja jotta voidaan nopeuttaa vähittäissijoittajien osallistumista 
rahoitusmarkkinoille lisääntyneen tietämyksen, luottamuksen ja riskitietoisuuden 
pohjalta; kehottaa komissiota käynnistämään ja tukemaan jäsenvaltioissa ohjelmia 
finanssiosaamisen ja digitaalisen lukutaidon edistämiseksi erilaisten välineiden, kuten 
digitaalisen ja sosiaalisen median avulla, yhteyksien luomiseksi kansalaisiin ja 
yrityksiin erityisesti tätä varten perustettujen julkisten virastojen kautta; kehottaa 
rahoituspalvelujen tarjoajia edistämään tehokkaammin vähittäissijoittajien 
osallistumista pääomamarkkinoille ja tukemaan vähittäissijoittajien luopumista 
säästämisen suosimisesta luomalla näiden riskiprofiilin mukaisen pääomakulttuurin ; 

56. korostaa, että talousvalistus on keskipitkän aikavälin väline, jonka vaikutukset ovat 
rajallisia väistämättömien kognitiivisten ennakkoluulojen sekä rahoitusmarkkinoiden 
muutosnopeuden ja monimutkaisuuden vuoksi; korostaa, että talousvalistus ei voi 
korvata luotettavan ja puolueettoman ammattimaisen rahoitusneuvonnan saatavuutta; 
toteaa, että työntekijöiden omistusohjelmat ovat yksi tehokkaimmista keinoista lisätä 
aikuisten EU-kansalaisten rahoitusalan tietämystä ja osaamista;

57. katsoo, että kansalaisten paremmat tiedot ja koulutus talousasioissa hyödyttää 
demokraattisia järjestelmiä, edistää rahoitusjärjestelmien vakautta ja edistää 
rahoituslaitosten avoimuutta ja tiedotusvelvollisuuksia; kehottaa komissiota 
ehdottamaan elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevan neuvoston suosituksen 
tarkistamista, jotta finanssiosaaminen otettaisiin erilliseksi avaintaidoksi; kannustaa 
lisäksi rahoituslaitoksia kehittämään ja panemaan täytäntöön ohjelmia, joilla pyritään 
laajentamaan finanssiosaamista ja rahoitusalan valmiuksia sekä luomaan 
mahdollisuuksia kaikkien kansalaisten taloudelliseen osallisuudelle;

58. kehottaa jäsenvaltioita ja tarvittaessa toimivaltaisia alueellisia, paikallisia tai muita 
viranomaisia harkitsemaan finanssiosaamisen sisällyttämistä kaikkiin 
opetussuunnitelmiin tai sen opetuksen laajentamista kaikissa opetussuunnitelmissa 
kouluista yliopistoon siten, että kehittyvät ohjelmat mukautetaan koululaisten ja 
opiskelijoiden ja tarpeisiin ja että opetussuunnitelmilla pyritään kehittämään 
riippumattomuutta rahoitusasioissa; ehdottaa, että tällaisiin ohjelmiin olisi sisällytettävä 
ainakin rahoitusalan peruskäsitteet, kuten koronkorot, tuotot ja elinkorot, sekä 
joukkovelkakirjojen ja osakkeiden välinen ero; ehdottaa, että finanssiosaaminen 
sisällytetään kansainvälisen oppimistulosten arviointiohjelman (PISA) tutkimukseen;

Digitalisaatio ja data
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59. katsoo, että rahoituspalvelujen digitalisointi voi toimia katalysaattorina pääoman 
liikkeellepanolle ja auttaa poistamaan rahoitusmarkkinoiden hajanaisuutta EU:ssa ja 
samalla vähentää esteitä ja lisätä valvonnan tehokkuutta; korostaa, että digitalisaatio ei 
saisi johtaa eri maiden sääntelyerojen hyväksikäyttöön, asiakkaiden suojan tai 
turvallisuuden heikkenemiseen taikka rahoitusvakauteen liittyviin riskeihin; korostaa, 
että EU:n kehys, jossa kyberturvallisuus on korkealla tasolla, myös yksityisyyden 
suojan ja tietosuojan osalta, voisi edistää pääomamarkkinaunionia; huomauttaa, että 
digitaalisessa rahoituksessa on pääomavirrat liikkuvat runsaasti, mikä houkuttelee 
rajatylittäviä investointeja; toteaa, että tällaisen EU:n kehyksen olisi sovelluttava 
ensisijaisesti digitaaliselle aikakaudelle ja oltava teknologianeutraali;

60. kehottaa komissiota pyrkimään digitaalista rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan parantaa rahoituspalvelujen saatavuutta, laajentaa 
valinnanvaraa ja tehostaa operaatioita;

61. kehottaa komissiota hyödyntämään rahoituspalveluja koskevien asetusten tulevia 
uudelleentarkasteluja sijoittajien ja osakkeenomistajien osallistumisen edistämiseksi 
digitaalisilla välineillä;

62. korostaa, että Euroopan markkinoiden on voitava kilpailla maailmanlaajuisesti; kehottaa 
komissiota luomaan suotuisan ympäristön innovatiivisille ja kilpailukykyisille EU:n 
rahoitustuotteille, joilla on maailmanlaajuinen ulottuvuus, jotta voidaan houkutella 
ulkomaisia pääomia ja investointeja ja edistää EU:n kilpailukykyä maailmanlaajuisilla 
markkinoilla säilyttäen samalla vakavaraisuuden sääntelyn ja rahoitusvakauden korkea 
taso; muistuttaa, että EU:n edustusta monenvälisissä organisaatioissa ja elimissä on 
yksinkertaistettava ja se on kodifioitava Euroopan parlamentin EU:n roolista 
kansainvälisten rahoitus-, raha- ja sääntelyelinten ja -elinten puitteissa 12. huhtikuuta 
2016 antaman päätöslauselman8 mukaisesti;

63. korostaa, että kryptovaroista on tulossa ei-perinteinen rahoituskanava pk-yrityksille, 
erityisesti kun on kyse uusien kryptovaluuttojen liikkeeseenlaskuista, joilla voidaan 
rahoittaa innovatiivisia uusia yrityksiä ja nopeasti kasvavia yrityksiä; painottaa tässä 
yhteydessä, että tarvitaan selkeitä ja yhdenmukaisia EU-tason ohjeita olemassa olevien 
sääntely- ja vakavaraisuusprosessien sovellettavuudesta EU:n lainsäädännössä 
rahoitusvälineiksi luokiteltaviin kryptovaroihin, jotta varmistetaan sääntelyvarmuus ja 
vältetään tasapuolisten toimintaedellytysten puuttuminen, oikeuspaikkakeinottelu ja eri 
maiden sääntelyerojen hyväksikäyttö sisämarkkinoilla;

64. toteaa, että rahoituspalvelujen alalla on kehittynyt joitakin oligopolistisia rakenteita ja 
että joistakin suurista teknologiayrityksistä on tullut merkittäviä toimijoita 
rahoituspalvelumarkkinoilla; kehottaa komissiota seuraamaan ja tutkimaan sitä, miten 
näille toimijoille ominaiset kilpailuedut voivat vääristää kilpailua markkinoilla sekä 
vahingoittaa kuluttajien etuja ja innovointia; korostaa, että markkinatietojen 
toimittamiselle ei pitäisi luoda esteitä alun alkaenkaan ja että kaikkien 
markkinaosapuolten markkinatietojen kustannukset ja saatavuus olisi arvioitava 
perusteellisesti;

8 EUVL C 58, 15.2.2018, s. 76.
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65. korostaa, että virtuaaliset testausympäristöt voivat olla asianmukainen väline 
rahoituspalvelualan innovoinnin ja kilpailukyvyn lisäämiseksi; painottaa, että kaikissa 
testausympäristöissä, myös yleiseurooppalaisessa testausympäristössä, olisi pyrittävä 
löytämään tasapaino innovoinnin edistämistä koskevan tavoitteen ja rahoitusvakauden 
sekä sijoittajien ja kuluttajien suojelun välillä ottaen samalla huomioon yritysten koko, 
merkitys järjestelmän kannalta ja rajatylittävä toiminta; pyytää komissiota 
hyödyntämään Euroopan innovoinnin edistäjien foorumista (European Forum for 
Innovation Facilitators, EFIF) saatuja kokemuksia sen arvioimiseksi, tarjoaisiko 
rahoituspalvelujen yleiseurooppalaista testausympäristöä koskeva yhteinen EU:n kehys 
lisäetuja rahoitusinnovoinnille;

66. kehottaa toteuttamaan toimia, joissa keskitytään säilyttämään tasapuoliset 
toimintaedellytykset rajatylittävän tiedonsaannin pohjalta, ja kuluttajien tietosuojan ja 
yksityisyydensuojan korkea taso, ja tekemään EU:sta kehyksen, jossa 
kyberturvallisuuden taso on korkea, mikä edistäisi pääomamarkkinaunionia;

EU:n rooli maailmanmarkkinoilla

67. huomauttaa, että Eurooppa kilpailee pääomasta globaaleilla markkinoilla ja että 
syvemmät, yhdentyneemmät, asianmukaisesti säännellyt, vakaat, tehokkaat ja häiriöitä 
sietävät eurooppalaiset pääomamarkkinat ovat siksi ratkaisevan tärkeät, jotta voidaan 
suojella Euroopan taloudellista itsemääräämisoikeutta, edistää euroa käyttöä 
kolmansissa maissa ja houkutella ulkomaisia sijoittajia; katsoo, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroaminen EU:sta tekee tästä tavoitteesta entistäkin tärkeämmän ja että 
siihen olisi pyrittävä avoimin sääntöihin perustuvin perustein eikä tapauskohtaisesti;

68. muistuttaa, että EU:n lainsäädännössä säädetään mahdollisuudesta pitää kolmannen 
maan sääntöjä vastaavina teknisen, suhteellisen ja riskiperusteisen analyysin pohjalta ja 
että tällaiset päätökset olisi tehtävä delegoidulla säädöksellä; muistuttaa, että EU voi 
yksipuolisesti peruuttaa vastaavuuspäätökset ja että mahdollisia eroavaisuuksia EU:n 
sääntelynormeista olisi seurattava tiiviisti; kehottaa komissiota perustamaan 
yhteistyössä Euroopan valvontaviranomaisten ja tarvittaessa kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa vastaavuusjärjestelmiä koskevan dynaamisen seurantajärjestelmän 
kolmansien maiden sääntely- ja valvontaeroista, jotka voivat aiheuttaa EU:lle 
mahdollisia riskejä rahoitusvakauden, markkinoiden avoimuuden, markkinoiden 
luotettavuuden, sijoittajien ja kuluttajien suojelun ja tasapuolisten toimintaedellytysten 
osalta; korostaa, että komissiolla olisi oltava käytössään kiireelliset menettelyt 
vastaavuuspäätösten peruuttamiseksi, jos on tarpeen toimia nopeasti, ottaen huomioon 
vastaavuuspäätöksen kiireellisen peruuttamisen mahdolliset seuraukset; korostaa 
tarvetta varmistaa, että EU:n valvontaviranomaisilla on välitön valvontavalta, jos 
tiettyjen EU:n vastaavuuskehyksen mukaisesti tunnustettujen kolmansien maiden 
yritysten toiminta voi vaikuttaa rahoitusvakauteen, markkinajärjestykseen tai 
sijoittajansuojaan;

69. muistuttaa, että on varmistettava EU:n sääntelykehyksen yhteentoimivuus Baselin 
pankkivalvontakomitean ja rahoitusvakauslautakunnan kansainvälisesti sovittujen 
periaatteiden kanssa;
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70. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla vahvistetaan euron kansainvälistä asemaa ja käyttöä 
saattamalla päätökseen talous- ja rahaliitto, pääomamarkkinaunioni ja pankkiunioni, 
tukemalla euromääräisten viitearvojen kehittämistä hyödykemarkkinoita varten ja 
vahvistamalla euron asemaa viitevaluuttana;

71. katsoo, että tulevissa suhteissa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa olisi taattava 
tasapuoliset toimintaedellytykset siirtymäkauden jälkeen, sillä tämä edistää EU:n 
rahoitusmarkkinoiden vakautta;

°

° °

72. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan valvontaviranomaisille ja Euroopan keskuspankille.



RR\1213541FI.docx 21/22 PE648.524v02-00

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ 
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 10.9.2020

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

37
10
10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea, Stefan Berger, Francesca 
Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances 
Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven 
Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, 
Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy 
Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra 
Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, 
Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, 
Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie 
Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, 
Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, 
Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van 
Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Eva Kaili, Chris 
MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane 
Séjourné



PE648.524v02-00 22/22 RR\1213541FI.docx

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ 
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37 +
ECR Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Christian Doleschal, Frances Fitzgerald, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva 
Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese 
Vaidere

Renew Engin Eroglu, Luis Garicano, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Margarida Marques, Csaba Molnár, Pina 
Picierno, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

10 -
GUE/NGL José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

ID Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

10 0
ECR Derk Jan Eppink

NI Piernicola Pedicini

Renew Billy Kelleher

S&D Aurore Lalucq

Verts/ALE Damien Carême, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

Symbolien selitykset:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


