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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että kaupankäynnin ja 
selvitystoiminnan avoin markkinarakenne, 
joka mahdollistaa todellisen kilpailun 
markkinainfrastruktuurien välillä, on 
keskeisessä asemassa EU:n 
pääomamarkkinoiden häiriönsietokyvyn 
säilyttämisessä ja vahvistamisessa, 
markkinalähtöisiin innovaatioihin 
kannustamisessa ja siten parempien 
tulosten saavuttamisessa eläkeläisten, 
yritysten ja sijoittajien kannalta;

J. katsoo, että kaupankäynnin ja 
selvitystoiminnan avoin markkinarakenne, 
joka mahdollistaa todellisen kilpailun 
markkinainfrastruktuurien välillä, on 
keskeisessä asemassa EU:n 
pääomamarkkinoiden häiriönsietokyvyn 
säilyttämisessä ja vahvistamisessa, 
markkinalähtöisiin innovaatioihin 
kannustamisessa ja siten parempien 
tulosten saavuttamisessa eläkeläisten, 
yritysten ja sijoittajien kannalta; katsoo, 
että avoimen markkinarakenteen tarve on 
tasapainotettava rahoitusvakauteen 
liittyvien näkökohtien kanssa;
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12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee tyytyväisenä merkille 
käyttöön otetut tilapäiset valtiontukipuitteet 
sekä niiden pidentämiseksi ja 
laajentamiseksi tehdyt muutokset, joilla 
reagoidaan ennennäkemättömään covid-
19-kriisiin liittyviin odottamattomiin 
tapahtumiin, jotta jäsenvaltiot voivat tukea 
yrityksiä pandemian aikana; tukee 
poikkeustoimenpiteiden säilyttämistä niin 
kauan kuin elpyminen jatkuu mutta 
korostaa että nämä puitteet ovat tilapäinen 
väline; korostaa, että tehokkaan kilpailun 
palauttaminen keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä on ratkaisevan tärkeää sen 
varmistamiseksi, että elpyminen on nopeaa 
ja johdonmukaista; panee merkille, että 
jäsenvaltiot eroavat toisistaan 
huomattavasti siinä, miten paljon niillä on 
käytettävissään julkisen talouden 
liikkumavaraa valtiontukien myöntämistä 
varten;

12. panee tyytyväisenä merkille 
käyttöön otetut tilapäiset valtiontukipuitteet 
sekä niiden pidentämiseksi ja 
laajentamiseksi tehdyt muutokset, joilla 
reagoidaan ennennäkemättömään covid-
19-kriisiin liittyviin odottamattomiin 
tapahtumiin, jotta jäsenvaltiot voivat tukea 
yrityksiä pandemian aikana; tukee 
poikkeustoimenpiteiden säilyttämistä niin 
kauan kuin se on epidemiatilanteen 
valossa perusteltua mutta korostaa että 
nämä puitteet ovat tilapäinen väline; 
korostaa, että tehokkaan kilpailun 
palauttaminen keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä on ratkaisevan tärkeää sen 
varmistamiseksi, että elpyminen on nopeaa 
ja johdonmukaista; korostaa, että 
tukitoimet olisi kohdennettava paremmin 
elpymisen edetessä; panee merkille, että 
jäsenvaltiot eroavat toisistaan 
huomattavasti siinä, miten paljon niillä on 
käytettävissään julkisen talouden 
liikkumavaraa valtiontukien myöntämistä 
varten;
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Päätöslauselmaesitys
83 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83. toteaa, että verotus kuuluu 
pääasiassa kansalliseen toimivaltaan, on 
riippuvaista hallitusten ja parlamenttien 
poliittisista näkemyksistä ja toimista sekä 
perustuu finanssipolitiikkaan ja julkista 
taloutta koskeviin poliittisiin pyrkimyksiin; 
pitää myönteisenä, että komissio on 
tarkkana valvoessaan valtiontukisääntöjen 
täytäntöönpanoa verotuksen alalla; 
muistuttaa, että valikoiva verotuksellinen 
valtiontuki voi luoda epätasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja 
että aggressiivinen verosuunnittelu ei 
ainoastaan vahingoita reilua kilpailua vaan 
myös heikentää yleisesti 
sosiaalijärjestelmien moitteetonta 
toimintaa; korostaa, että on tärkeää 
uudistaa nykyistä verotusjärjestelmää, jotta 
varmistetaan, että verot maksetaan siellä, 
missä arvoa syntyy; kehottaa komissiota 
tältä osin tarkastelemaan valtiontukea 
koskevia suuntaviivojaan, jotta voidaan 
arvioida, mitkä verotukselliset 
valtiontukitoimet vääristävät kilpailua;

83. toteaa, että verotus kuuluu 
pääasiassa kansalliseen toimivaltaan, on 
riippuvaista hallitusten ja parlamenttien 
poliittisista näkemyksistä ja toimista sekä 
perustuu finanssipolitiikkaan ja julkista 
taloutta koskeviin poliittisiin pyrkimyksiin; 
pitää myönteisenä, että komissio on 
tarkkana valvoessaan valtiontukisääntöjen 
täytäntöönpanoa verotuksen alalla; 
muistuttaa, että valikoiva verotuksellinen 
valtiontuki voi luoda epätasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja 
että aggressiivinen verosuunnittelu ei 
ainoastaan vahingoita reilua kilpailua vaan 
myös heikentää yleisesti 
sosiaalijärjestelmien moitteetonta 
toimintaa; korostaa, että on tärkeää 
uudistaa nykyistä verotusjärjestelmää, jotta 
varmistetaan, että verot maksetaan siellä, 
missä arvoa syntyy; kehottaa komissiota 
tältä osin tarkastelemaan valtiontukea 
koskevia suuntaviivojaan, jotta voidaan 
arvioida, mitkä verotukselliset 
valtiontukitoimet vääristävät kilpailua; 
panee huolestuneena merkille, että 
unionin yleinen tuomioistuin on 
kumonnut verotuksen alalla tehtyjä 
korkean profiilin valtiontukipäätöksiä; 
kehottaa komissiota valmistelemaan 
tällaiset päätökset huolellisemmin, jotta 
ne kestävät tuomioistuimen tarkastelun;
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