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J. arvestades, et kauplemise ja 
kliirimise avatud turuarhitektuur, mis 
võimaldab turutaristute vahelist reaalset 
konkurentsi, on ELi kapitaliturgude 
vastupanuvõime säilitamise ja 
tugevdamise, turupõhise innovatsiooni 
stimuleerimise ning seeläbi pensionäridele, 
ettevõtetele ja investoritele paremate 
tulemuste pakkumise alus;

J. arvestades, et kauplemise ja 
kliirimise avatud turuarhitektuur, mis 
võimaldab turutaristute vahelist reaalset 
konkurentsi, on ELi kapitaliturgude 
vastupanuvõime säilitamise ja 
tugevdamise, turupõhise innovatsiooni 
stimuleerimise ning seeläbi pensionäridele, 
ettevõtetele ja investoritele paremate 
tulemuste pakkumise alus; arvestades, et 
vajadust avatud turustruktuuri järele 
tuleb tasakaalustada finantsstabiilsuse 
kaalutlustega;

Or. en



AM\1233123ET.docx PE692.569v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

2.6.2021 A9-0168/3

Muudatusettepanek 3
Markus Ferber
fraktsiooni PPE nimel

Raport A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Konkurentsipoliitika 2020. aasta aruanne
(2020/2223(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kiidab heaks enneolematu COVID-
19 kriisiga seotud arengutele 
reageerimiseks koostatud riigiabi meetmete 
ajutise raamistiku ja seda laiendavate ning 
selle kestust pikendavate muudatuste 
vastuvõtmise, et võimaldada 
liikmesriikidel pandeemia ajal ettevõtteid 
toetada; toetab erakorraliste meetmete 
säilitamist seni, kuni kriisist taastumine 
kestab, kuid toonitab, et raamistik on 
ajutine abivahend; rõhutab, et tulemusliku 
konkurentsi taastamine keskpikas kuni 
pikas perspektiivis on tähtis kiire ja 
järjepidava taastumise tagamiseks; märgib, 
et liikmesriikide eelarvepoliitiline 
manööverdamisruum riigiabi andmiseks on 
väga erinev;

12. kiidab heaks enneolematu COVID-
19 kriisiga seotud arengutele 
reageerimiseks koostatud riigiabi meetmete 
ajutise raamistiku ja seda laiendavate ning 
selle kestust pikendavate muudatuste 
vastuvõtmise, et võimaldada 
liikmesriikidel pandeemia ajal ettevõtteid 
toetada; toetab erakorraliste meetmete 
säilitamist seni, kuni epidemioloogiline 
olukord seda nõuab, kuid toonitab, et 
raamistik on ajutine abivahend; rõhutab, et 
tulemusliku konkurentsi taastamine 
keskpikas kuni pikas perspektiivis on tähtis 
kiire ja järjepidava taastumise tagamiseks; 
rõhutab, et majanduse elavnedes peaksid 
toetusmeetmed muutuma sihipärasemaks; 
märgib, et liikmesriikide eelarvepoliitiline 
manööverdamisruum riigiabi andmiseks on 
väga erinev;
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83. märgib, et maksustamine kuulub 
valdavalt liikmesriikide pädevusse 
olenevalt nende valitsuste ja parlamentide 
poliitilistest vaadetest ja tegevusest, ning 
selle aluseks on eelarvepoliitika ja 
riigirahandusega seotud poliitilised 
püüdlused; tunneb heameelt komisjoni 
valvsuse üle riigiabi eeskirjade jõustamisel 
maksustamise valdkonnas; kinnitab, et 
valikuline maksualane riigiabi võib luua 
siseturul ebavõrdsed tingimused ning et 
agressiivne maksuplaneerimine kahjustab 
mitte üksnes ausat konkurentsi, vaid ka 
sotsiaalsüsteemide nõuetekohast toimimist 
üldiselt; juhib tähelepanu praeguse 
maksustamissüsteemi reformimise 
tähtsusele selle tagamisel, et makse 
makstaks seal, kus väärtust luuakse; palub 
sellega seoses komisjonil vaadata läbi oma 
riigiabisuunised ja hinnata, millised 
maksualased riigiabimeetmed moonutavad 
konkurentsi;

83. märgib, et maksustamine kuulub 
valdavalt liikmesriikide pädevusse 
olenevalt nende valitsuste ja parlamentide 
poliitilistest vaadetest ja tegevusest, ning 
selle aluseks on eelarvepoliitika ja 
riigirahandusega seotud poliitilised 
püüdlused; tunneb heameelt komisjoni 
valvsuse üle riigiabi eeskirjade jõustamisel 
maksustamise valdkonnas; kinnitab, et 
valikuline maksualane riigiabi võib luua 
siseturul ebavõrdsed tingimused ning et 
agressiivne maksuplaneerimine kahjustab 
mitte üksnes ausat konkurentsi, vaid ka 
sotsiaalsüsteemide nõuetekohast toimimist 
üldiselt; juhib tähelepanu praeguse 
maksustamissüsteemi reformimise 
tähtsusele selle tagamisel, et makse 
makstaks seal, kus väärtust luuakse; palub 
sellega seoses komisjonil vaadata läbi oma 
riigiabisuunised ja hinnata, millised 
maksualased riigiabimeetmed moonutavad 
konkurentsi; märgib murelikult, et 
Üldkohus tühistas maksustamise 
valdkonnas tehtud kõrgetasemelised 
riigiabi otsused; palub komisjonil selliseid 
otsuseid hoolikamalt ette valmistama, et 
neid oleks võimalik kohtus kaitsta;
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