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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman pk-yritysten 

rahoituksen saannin parantamisesta1, 

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2014 antamansa päätöslauselman komission 

vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja pk-yritystestin roolista2, 

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Euroopan 

investointipankin vuosikertomuksesta 20143, 

– ottaa huomioon 25. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Euroopan 

keskuspankin vuosikertomuksesta 20144, 

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman 

pääomamarkkinaunionin muodostamisesta5, 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman veropäätöksistä ja 

muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä6, 

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n 

kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta7, 

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman ”Saavutukset ja 

haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla: vaikutukset ja 
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eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EU:n puitteita rahoituspalvelujen 

sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille”1, 

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman perheyrityksistä 

Euroopassa2, 

– ottaa huomioon keskustelun, joka käytiin 13. huhtikuuta 2016 PPE-, S&D-, ECR-, 

ALDE- ja GUE/NGL-ryhmien puolesta esitettyjen suullisten kysymysten pohjalta pk-

yritysten tukikertoimen tarkistamisesta3, 

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2011 annetun komission tiedonannon 

”Toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi” 

(COM(2011)0870), 

– ottaa huomioon 30. syyskuuta 2015 annetun komission tiedonannon 

”Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma” (COM(2015)0468), 

– ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden 

päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille” (COM(2015)0550), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Suuntaviivat valtiontuesta 

riskirahoitussijoitusten edistämiseksi”4, 

– ottaa huomioon kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 

16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2011/7/EU5, 

– ottaa huomioon yritysten rahoituksensaantimahdollisuuksista joulukuussa 2015 tehdyn 

Euroopan keskuspankin kyselytutkimuksen ”Survey on the Access to Finance of 

Enterprises in the euro area – April to September 2015”, 

– ottaa huomioon Baselin pankkivalvontakomitean joulukuussa 2015 julkaiseman toisen 

kuulemisasiakirjan luottoriskin standardimenetelmän tarkistamisesta, 

– ottaa huomioon komission 18. kesäkuuta 2015 esittämän kertomuksen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19. heinäkuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 

1606/2002 arvioinnista (COM(2015)0301, 

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Crowdfunding in the EU 

Capital Markets Union" (SWD(2016)0154), 

– ottaa huomioon komission 6. toukokuuta 2003 mikroyritysten sekä pienten ja 

keskisuurten yritysten määritelmästä antaman suosituksen 2003/361/EY6, 
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– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin heinäkuussa 2014 julkaistun 

kuukausikatsauksen1, 

– ottaa huomioon 28. tammikuuta 2016 annetun komission tiedonannon "Verojen 

kiertämisen estämistä koskeva paketti: Seuraavat toimet tehokkaan verotuksen ja 

paremman verotuksen avoimuuden toteuttamiseksi EU:ssa" (COM(2016)0023), 

– ottaa huomioon komission 30. marraskuuta 2015 antaman ehdotuksen asetukseksi 

arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä 

julkistettavasta esitteestä (COM(2015)0583), 

– ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) raportin pk-yrityksistä ja pk-

tukikertoimesta2, 

– ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Työtä ja kasvua 

Euroopan tulevaisuuden hyväksi: kansallisten keskuspankkien rooli Euroopan 

investointiohjelman tukemisessa” (COM(2015)0361), 

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2015 annetun komission vuoden 2016 kertomuksen 

varoitusmekanismista (COM(2015)0691), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä 

budjettivaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 

lausunnot (A8-0222/2016), 

A. ottaa huomioon, että mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset ja markkina-

arvoltaan keskisuuret yritykset (mid cap -yritykset) ovat työllisyyden ja kasvun kannalta 

merkittäviä tekijöitä Euroopan taloudessa, koska pk-yritysten osuus on 67 prosenttia 

kokonaistyöllisyydestä, 71,4 prosenttia työllisyyden lisääntymisestä ja 58 prosenttia 

muiden kuin rahoitusalan yritysten lisäarvosta EU:ssa vuonna 20143; 

B. ottaa huomioon, että lukuun ottamatta tilinpäätösdirektiivin luokittelua ”pieniin 

yrityksiin” ja ”keskisuuriin yrityksiin” unionin lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly 

yhtenäistä ja täsmällistä pk-yritysten määritelmää; 

C. ottaa huomioon, että eurooppalaisten pk-yritysten joukko koostuu hyvin erilaisista 

yrityksistä ja perinteisillä aloilla toimivia mikroyrityksiä on paljon, ja toteaa, että 

toimintaansa käynnistävien yritysten ja nopeasti kasvavien innovatiivisten yritysten 

määrä on kasvussa; toteaa, että näiden liiketoimintamallien ongelmat ovat erilaisia, 

joten niiden rahoitustarpeetkin vaihtelevat; 

D. ottaa huomioon, että suurin osa eurooppalaisista pk-yrityksistä toimii ensisijaisesti 

kotimaassa; ottaa huomioon, että itse asiassa suhteellisen harva pk-yritys toimii EU:ssa 

rajojen yli, ja niistä vain pieni vähemmistö harjoittaa EU:n ulkopuolelle suuntautuvaa 

vientiä; 
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E. ottaa huomioon, että 77 prosenttia pk-yritysten lainakannasta on pankkien tarjoamaa1; 

F. katsoo, että pk-yritysten rahoituksella tulisi olla mahdollisimman laaja pohja, jotta 

varmistetaan pk-yritysten optimaalinen rahoituksen saanti yrityksen jokaisessa 

kehittämisvaiheessa; katsoo, että tähän kuuluu asianmukainen sääntely-ympäristö 

kaikille rahoituskanaville, joita ovat esimerkiksi pankkirahoitus, 

pääomamarkkinarahoitus, velkakirjalainat, leasing, joukkorahoitus, 

pääomasijoittaminen ja vertaislainaus; 

G. ottaa huomioon, että institutionaalisilla sijoittajilla, kuten vakuutusyhtiöillä, on tärkeä 

osa pk-yritysten rahoituksessa riskien siirtämisen ja muuttamisen myötä; 

H. ottaa huomioon, että EPV totesi pk-yrityksiä ja pk-tukikerrointa koskevassa raportissaan 

maaliskuussa 2016, että pk-tukikertoimen ei ole osoitettu lisänneen pk-yritysten 

lainoittamista suuriin yrityksiin nähden; panee merkille sen toteamuksen, että voi olla 

liian aikaista tehdä selviä johtopäätöksiä, kun otetaan huomioon arvion ja erityisesti 

saatavissa olevien tietojen rajoittuneisuus ja pk-yritysten tukikertoimen melko tuore 

käyttöönotto sekä se, että samanaikainen kehitys on saattanut vaikeuttaa pk-yritysten 

tukikertoimen vaikutusten tunnistamista, samoin kuin suuryritysten käyttäminen 

vertailuryhmänä; toteaa EPV:n havainneen sen sijaan, että yleensä paremmin 

pääomitetut pankit antavat pk-yrityksille enemmän lainaa ja että pienillä ja nuorilla 

yrityksillä on todennäköisemmin luottorajoituksia kuin suurilla ja vanhemmilla 

yrityksillä; toteaa, että lainsäätäjä otti pk-yritysten tukikertoimen käyttöön varotoimena 

tarkoituksena estää pk-yritysten lainansaannin vaarantuminen; 

I. ottaa huomioon, että huolimatta tilanteen hiljattain todetusta jonkinasteisesta 

paranemisesta mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus kärsi 

talouskriisistä enemmän kuin suurten yritysten rahoitus ja että euroalueen pk-yritykset 

ovat kärsineet pankkien kiristyneistä vakuusvaatimuksista, joista ne edelleen kärsivät 

jossain määrin2; 

J. ottaa huomioon, että ensimmäisestä pk-yritysten rahoituksen saatavuutta koskeneesta 

kyselykierroksesta (SAFE) alkaen ”asiakkaiden löytäminen” on ollut euroalueen pk-

yritysten pääasiallinen huolenaihe, kun taas ”rahoituksen saatavuus” on mainittu 

ongelmana harvemmin; toteaa, että uusimman, joulukuussa 2015 julkaistun tutkimuksen 

mukaan pk-yritysten mahdollisuudet saada ulkoista rahoitusta vaihtelevat merkittävästi 

euroalueen eri maissa; toteaa, että rahoituksen saanti oli edelleen suurempi ongelma pk-

yrityksille kuin suurille yrityksille; 

K. ottaa huomioon, että kansallisilla/alueellisilla kehityspankeilla on merkittävä tehtävä 

pitkäaikaisen rahoituksen edistämisessä; ottaa huomioon, että ne ovat tehostaneet 

toimiaan ja pyrkivät toimimaan vastapainona kaupallisen pankkisektorin 

välttämättömälle velkaantumisen vähentämiselle; ottaa huomioon, että niillä on myös 

merkittävä tehtävä EU:n rahoitusvälineiden täytäntöönpanossa Euroopan strategisten 

investointien rahastoa laajemmin; 
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L. ottaa huomioon, että pk-yritysten rahoituksen saatavuuden parantaminen ei saa johtaa 

tilinpäätösstandardien ja sääntelyn rapautumiseen; 

M. ottaa huomioon, että sveitsiläinen WIR-pankki tarjoaa täydentävää valuuttajärjestelmää, 

josta hyötyvät pääasiassa matkailu- ja majoitusalan, rakennusalan, 

valmistusteollisuuden, vähittäiskaupan ja asiantuntija-alan pk-yritykset; ottaa 

huomioon, että WIR tarjoaa tilien tarkastamis- ja hyväksymisjärjestelmää, jossa 

yritykset voivat ostaa toisiltaan käyttämättä Sveitsin frangia; ottaa kuitenkin huomioon, 

että WIR-palvelua käytetään usein Sveitsin frangin kanssa kahden valuutan 

transaktioissa; ottaa huomioon, että WIR-palvelun osuus on 1–2 prosenttia Sveitsin 

BKT:sta; ottaa huomioon, että WIR-palvelu on osoittautunut suhdanteita tasoittavaksi 

BKT:n osalta ja varsinkin työttömien määrän osalta; 

N. ottaa huomioon, että vuoden 2015 huhtikuussa vuoden 2011 maksuviivästysdirektiivi 

oli raportoitu asianmukaisesti sisällytetyksi kansalliseen lainsäädäntöön vain 21:ssä 

28 jäsenvaltiosta, vaikka määräajasta oli tuolloin jo kulunut kaksi vuotta; 

O. ottaa huomioon, että varoitusmekanismista annetussa vuoden 2016 kertomuksessaan 

komissio varoittaa, että ”kasvu on tullut riippuvaisemmaksi kotimaisesta kysynnästä, 

erityisesti investointien voimakkaammasta elpymisestä” ja toisaalta, että ”vaikka 

kulutus on viime aikoina vahvistunut, kotimainen kysyntä on edelleen vaimeaa, mikä 

osittain johtuu merkittävistä velan vähentämispaineista monissa jäsenvaltioissa”; 

P. ottaa huomioon, että neuvoston direktiivissä 2004/113/EY kielletään sukupuoleen 

perustuva syrjintä tavaroiden ja palveluiden saatavuuden alalla, myös 

rahoituspalveluissa; ottaa huomioon, että rahoituksen saatavuuden on havaittu olevan 

yksi naisyrittäjien suurimmista esteistä; ottaa huomioon, että naisyrittäjät aloittavat 

usein pienemmällä pääomalla, ottavat vähemmän lainaa ja turvautuvat pikemminkin 

perheeseen kuin velkaan tai oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen; 

Pk-yritykset ovat erilaisia ja tarvitsevat erilaisia rahoitusmuotoja 

1. on tietoinen, että jäsenvaltioissa on paljon erilaisia pk-, mikro- ja Mid Cap -yrityksiä, 

jotka poikkeavat toisistaan liiketoiminnaltaan, kooltaan, maantieteelliseltä sijainniltaan, 

sosioekonomiselta ympäristöltään, kehitysvaiheeltaan, rahoitusrakenteeltaan, 

yhtiömuodoltaan ja yrittäjyysvalmiuksiltaan; 

2. panee merkille pk-yritysten kohtaamat haasteet, jotka ovat seurausta siitä, että 

jäsenvaltioiden pk-yritysten rahoitusehdoissa ja erityisesti käytettävissä olevan 

rahoituksen määrässä ja kustannuksissa on eroja, jotka johtuvat pk-yrityksille 

ominaisista piirteistä sekä yritysten asettautumismaan ja -alueen erityistekijöistä, 

mukaan lukien talouden heilahtelut, hidas kasvu ja rahoitustilanteen haavoittuvuus; 

panee myös merkille muut pk-yritysten haasteet, kuten asiakkaiden saannin; painottaa, 

että pääomamarkkinat ovat pirstoutuneet ja eri tavoin säännellyt eri puolilla unionia ja 

että osa jo aikaansaadusta yhdentymisestä on menetetty talouskriisin aikana; 

3. korostaa, että pk-yrityksille on oltava tarjolla erilaisia ja entistä parempia yksityisiä ja 

julkisia rahoitusvaihtoehtoja paitsi yritysten alkuvaiheessa, niin myös jatkuvasti koko 

niiden elinkaaren ajan, ja kiinnittää huomiota siihen, että yrityksen rahoituksen 

varmistaminen edellyttää pitkän tähtäimen strategista lähestymistapaa; muistuttaa, että 

rahoituksen saanti on tärkeää myös yrityksiä luovutettaessa; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita avustamaan pk-yrityksiä kyseisessä prosessissa myös kolmen 



ensimmäisen toimintavuoden aikana; toteaa, että tarvitaan sääntelyyn ja tuettaviin 

aloitteisiin liittyvää monimuotoista ja räätälöityä lähestymistapaa; toteaa, ettei ole 

olemassa yhtä kaikille sopivaa rahoitustapaa, ja kehottaa komissiota tukemaan laajan 

räätälöityjen ohjelmien, välineiden ja aloitteiden valikoiman kehittämistä, jotta yrityksiä 

voidaan tukea niiden alkuvaiheessa sekä niiden kasvun ja luovutuksen yhdessä ottaen 

huomioon niiden koko, liikevaihto ja rahoitustarpeet; toteaa, että naisten yritykset ovat 

miesten yrityksiä useammin palvelualalla ja ne perustuvat useammin aineettomiin 

resursseihin; toteaa, että pk-yrittäjänaisten vähäinen osuus on osittain seurausta 

rahoituksen vaikeammasta saatavuudesta; pitää valitettavana, että eurooppalaisen 

Progress-mikrorahoitusjärjestelyn, jonka tavoitteena on edistää naisten ja miesten 

yhtäläisiä mahdollisuuksia, vuonna 2013 myöntämien mikrolainojen jakautumisen 

suhdeluku miesten ja naisten kesken oli 60:40; kehottaa tämän vuoksi komissiota 

varmistamaan, että sen ohjelmissa, joilla pyritään helpottamaan pk-yritysten rahoituksen 

saantia, ei syrjitä naisyrittäjiä; 

4. kehottaa komissiota arvioimaan yhteiskunnan muiden haavoittuvien ryhmien 

perustamien pk-yritysten kohtaamaa syrjintää; 

5. katsoo, että pk-yritysten todellisten rahoitustarpeiden ja reaalitalouden kannalta paras on 

monipuolinen, hyvin säännelty ja vakaa rahoituspalveluala, joka tarjoaa useita erilaisia 

kustannustehokkaita ja räätälöityjä rahoitusvaihtoehtoja ja mahdollistaa kestävän 

kehityksen pitkällä aikavälillä; painottaa perinteisten pankkitoiminnan mallien, myös 

pienten alueellisten pankkien, säästöosuuskuntien ja julkisten laitosten merkitystä tässä; 

toteaa tämän osalta, että on tarpeen varmistaa, että panostetaan yhtä lailla myös 

mikroyritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien rahoituksen saantiin; 

6. kannustaa pk-yrityksiä laajentamaan kotimarkkinansa koko EU:n alueelle ja käyttämään 

sisämarkkinoiden potentiaalia rahoitusta tarvitessaan; panee tyytyväisenä merkille 

komission aloitteet, joilla tuetaan pk-yrityksiä ja uusyrityksiä päivitetyillä 

sisämarkkinoilla, ja kehottaa komissiota jatkamaan pk-yritysten tarpeisiin sovitettujen 

ehdotusten laatimista; katsoo, että Startup Europe -aloitteella olisi autettava pieniä 

innovoivia yrityksiä tukemalla niitä, kunnes niiden toiminta käynnistyy; korostaa tässä 

yhteydessä sääntöjen ja menettelyjen lähentymisen merkitystä kaikkialla unionissa ja 

eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen täytäntöönpanon 

tärkeydestä; kehottaa komissiota ryhtymään Small Business Act -aloitteen jatkotoimiin, 

joilla yrityksiä autettaisiin edelleen selviytymään fyysisistä ja sääntelyyn perustuvista 

esteistä; toteaa tässä yhteydessä, että innovointi on keskeinen kestävän kasvun ja 

työllisyyden edistäjä EU:ssa ja että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä innovoiviin pk-

yrityksiin; korostaa EU:n koheesiopolitiikan ja EU:n aluerahastojen potentiaalia pk-

yritysten rahoituslähteenä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan pk-yrityksiä 

tukevien erilaisten EU:n välineiden ja ohjelmien, kuten Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen, koordinoinnin, johdonmukaisuuden ja yhteisvaikutuksen; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota edistämään kokonaisvaltaista lähestymistapaa 

tiedon levittämiseen ja neuvonnan antamiseen kaikista EU:n tarjoamista 

rahoitusmahdollisuuksista; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota etenemään 

huomattavasti yksinkertaistamisen alalla, jotta rahoituksesta saadaan houkuttelevampaa 

pk-yritysten kannalta; 

7. muistuttaa, että kaupallisten transaktioiden oikea-aikaista maksua tukeva entistä 

yhdenmukaisempi oikeudellinen kehys ja liiketoimintaympäristö on ratkaisevan tärkeä 

rahoituksen saamiselle; painottaa tässä yhteydessä suurten yritysten, julkisten laitosten 

ja viranomaisten viivästyneistä maksuista johtuvia pk-yritysten rahoitusvaikeuksia ja 



toimittajien kokemaa epävarmuutta tilannetta; kehottaa komissiota arvioimaan 

maksuviivästysdirektiivin tarkistamisen yhteydessä mahdollisuutta ottaa käyttöön 

toimenpiteitä pk-yritysten tilanteen helpottamiseksi maksujen osalta; kehottaa 

komissiota julkistamaan maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoa koskevan 

kertomuksensa, joka sen on määrä antaa 16. maaliskuuta 2016, ja tarvittaessa 

esittämään uusia ehdotuksia rajat ylittäviin maksuihin liittyvän riskin ja kassavirran 

häiriöiden minimoimiseksi yleisesti; 

8. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio aikoo käynnistää uudelleen työt 

vähittäisrahoituspalvelujen todellisten eurooppalaisten markkinoiden toteuttamiseksi 

julkaisemalla vihreän kirjan vähittäisrahoituspalveluista (2015); pyytää komissiota 

kiinnittämään erityishuomiota pk-yritysten erityisominaisuuksiin ja takaamaan, että 

vähittäisrahoituspalvelujen alan rajatylittävillä toimilla parannetaan pk-yritysten 

rahoituksen saatavuutta; 

9. toteaa, että uusyrityksillä ja erityisesti mikroyrityksillä on vaikeuksia saada 

asianmukaista rahoitusta ja selvittää rahoitusta koskevat lakisääteiset vaatimukset sekä 

täyttää ne erityisesti kehittämisvaiheessa; panee merkille pk-yritysten perustamista 

koskevan kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamisen puutteen; kannustaa tämän 

vuoksi jäsenvaltioita jatkamaan ponnistelujaan hallinnollisten esteiden vähentämiseksi 

ja perustamaan keskitettyjä asiointipisteitä, joissa yrittäjät voivat hoitaa kaikki 

lakisääteisten vaatimusten mukaiset asiat; kehottaa jäsenvaltioita, EIP:tä ja kansallisia 

kehityspankkeja antamaan tässä yhteydessä tietoja rahoitusvaihtoehdoista ja 

lainatakuujärjestelmistä; 

10. pitää myönteisinä komission aloitetta selvittää, millaisia perusteettomia rajoituksia ja 

esteitä rahoitusalalla on rahoitettaessa reaalitaloutta ja erityisesti pk-yrityksiä ja 

mikroyrityksiä; korostaa, että hyvin toimivien eurooppalaisten pääomamarkkinoiden 

aikaansaaminen on yksi tärkeimmistä rahoitusalaa koskevista aloitteista; korostaa, että 

on tärkeää yksinkertaistaa tai muuttaa sääntöjä, jotka ovat aiheuttaneet tahattomia 

seurauksia pk-yrityksille tai haitanneet niiden kehitystä; painottaa, että tämän on 

mahdollistettava lainsäädännön yksinkertaistaminen, mutta se ei saa johtaa rahoitusalan 

sääntelynormien tarpeettoman heikentymiseen; korostaa myös, etteivät komissio uudet 

ehdotukset saa johtaa entistä monimutkaisempaan sääntelyyn, jotka voivat vaikuttaa 

investointeihin kielteisesti; katsoo, että rahoituspalvelujen sääntelyä ja 

pääomamarkkinaunionia koskevassa eurooppalaisessa lähestymistavassa olisi otettava 

kansainvälinen kehitys asianmukaisesti huomioon, jotta vältetään tarpeettomat erot ja 

päällekkäisyydet lainsäädännössä ja jotta Eurooppa pysyy houkuttelevana kohteena 

kansainvälisille sijoittajille; painottaa, että Euroopan talouden on oltava suoria 

ulkomaisia investointeja houkutteleva suorat ulkomaiset greenfield-investoinnit mukaan 

lukien, koska tästä on etua sekä pääomamarkkinoille että yksityisille 

pääomamarkkinoille ja riskipääomalle sekä eurooppalaiseen teollisuuteen tehtäville 

investoinneille; katsoo lisäksi, että komission ja jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä pk-

yritysten rahoituksen tukemista koskeva strateginen suunnitelma, jolla edistetään näiden 

yritysten kansainvälistymistä; 

11. muistuttaa, että julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevien sääntöjen 

tarkistaminen ei saisi vaikeuttaa pk-yritysten ja mikroyritysten pääsyä 

hankintamarkkinoille; 

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa kiinnittämään enemmän huomiota pk-yritysten 

kysyntää koskeviin huoliin ja ottamaan ne entistä kattavammin huomioon euroalueen 



talouspolitiikkaa koskevissa suosituksissa, maakohtaisissa suosituksissa ja 

jäsenvaltioiden suositusten noudattamista koskevassa jälkikäteen tehtävässä 

arvioinnissa; 

Pankkien pk-yrityksille myöntämät lainat 

13. toteaa, että pankkilainoitus on aina ollut pk-yritysten tärkein ulkopuolinen rahoituslähde 

unionissa, sillä pankkirahoituksen osuus muodostaa yli kolme neljäsosaa unionin pk-

yritysten rahoituksesta, kun sen osuus Yhdysvalloissa on alle puolet, mikä tekee pk-

yrityksistä erityisen haavoittuvia pankkien luotonannon kiristämiselle; toteaa, että 

rahoituskriisi edisti pankkien rahoitus- ja lainanantoehtojen jakautuneisuutta; pitää 

valitettavina nykyisiä, joskin vähitellen pieneneviä, eroja euroalueen eri maissa 

sijaitsevien pk-yritysten lainaehtojen välillä, mikä heijastaa myös eroja riskien 

käsittämisessä ja taloudellisissa olosuhteissa; panee merkille pankkiunionin panoksen 

tämän jakautuneisuuden käsittelyssä; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti 

täytäntöön direktiivin 2004/113/EY sekä tekemään yhteistyötä rahoitusalan kanssa 

täyttääkseen velvoitteensa varmistaa pk-yritysten mahdollisuudet saada pankkilainoja 

täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti; korostaa pankkien tärkeää ja hyvin kehittynyttä 

asemaa, sillä niillä alueellista ja paikallista erityistietämystä rahoituksen myöntämisestä 

pk-yrityksille niiden toimittua pitkään tällaisten yritysten kanssa; painottaa, että hyvin 

kehittyneet paikalliset pankit ovat osoittautuneet tehokkaiksi pk-yritysten luotottajiksi ja 

tappioiden välttäjiksi; painottaa tämän vuoksi, että on tärkeää kehittää paikallisia 

pankkeja; 

14. painottaa, että digitalisoinnin edistyessä ja sen myötä uusien rahoituslähteiden syntyessä 

perinteisten luottolaitosten läsnäolo erityisesti saarilla ja saarialueilla maaseudulla, 

etäisillä sekä kaikkein syrjäisimmillä alueilla on edelleen keskeistä pk-yritysten 

rahoituksen saannille; 

15. kannustaa pankkeja suhtautumaan koko EU:hun omina kotimarkkinoinaan ja 

hyödyntämään yhtenäismarkkinoiden mahdollisuuksia tarjota rahoitusta pk-yrityksille, 

mukaan lukien pk-yritykset, jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon kuin 

kyseessä oleva pankki; 

16. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön ”rahoitusta 

lainoihin” -ohjelmia, joiden avulla EKP:n rahat olisivat pankkien saatavilla 

nimenomaan pk-yritysten luotottamista varten; kehottaa komissiota arvioimaan 

mahdollisuuksia kehittää uusia aloitteita sijoitusten houkuttelemiseksi; 

17. painottaa kansallisten ja alueellisten kehityspankkien ja -laitosten merkittävää asemaa 

pk-sektorin rahoituksessa; muistuttaa niiden keskeisestä asemasta ESIRin pk-

yritysikkunassa ja niiden tehtävästä jäsenvaltioiden osallistamisessa ESIR-hankkeisiin; 

pitää ESIRiä tärkeänä pk-yritysten rahoituslähteenä; katsoo, että EIP:n/EIR:n olisi 

lisättävä toimia asiantuntemuksen tarjoamiseksi pk-yrityksille, jotta ne saisivat 

rahoitusta, sekä tarjottava European Angels Fund -rahaston kaltaisia sijoittajayhteyksiä 

helpottavia välineitä; kehottaa komissiota arvioimaan kansallisten/alueellisten 

kehityspankkien tehtävää pk-yritysten pitkäaikaisen rahoituksen katalysaattoreina 

parhaiden käytäntöjen määrittämiseksi ja jakamiseksi sekä rohkaisemaan jäsenvaltioita, 

joissa tällaisia pankkeja ei ole, perustamaan niitä tätä tehtävää varten; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita edistämään osallistavaa kasvua ja varmistamaan 

koordinoinnin lisäämisen ja johdonmukaisuuden kaikkien pk-yrityksiä koskevien EU:n 



investointitoimien kesken mukaan lukien ESIR, EU:n alueelliset rahastot ja Euroopan 

investointirahasto; 

18. muistuttaa, että on myös tärkeää vahvistaa pankkien kapasiteettia antaa lainaa pk-

yrityksille ja parantaa niiden kykyä antaa lainoja pk-yrityksille; korostaa, että 

pääomamarkkinarahoitus ei yksin riitä tarjoamaan pk-yrityksille niiden tarvitsemaa 

rahoitusta ja asianmukaisia rahoitusratkaisuja; toteaa, että luottolähteiden 

monipuolistuminen parantaisi rahoitusalan vakautta; 

19. korostaa, että pk-yritysten rahoituksensaannin parantamisen edellytyksenä on terve, 

vakaa ja kestävä pankkiala sekä pääomamarkkinaunioni; toteaa, että 

vakavaraisuusasetus ja -direktiivi ja etenkin pääoman korkeampi taso ja laatu ovat suora 

vastaus kriisiin ja rahoitusalan uuden vakauden ydin; pitää myönteisenä, että komissio 

pitää lainanantoa pk-yrityksille yhtenä prioriteeteistaan vakavaraisuusasetuksen 

tarkistuksen yhteydessä; toteaa, että komissio tutkii mahdollisuutta, että kaikki 

jäsenvaltiot voisivat hyötyä paikallisista luotto-osuuskunnissa toimiakseen pankkeja 

koskevien EU:n pääomavaatimusten rajojen ulkopuolella; korostaa luotto-osuuskuntia 

koskevan vakaan sääntelyn tarvetta sekä talouden vakauden varmistamiseksi että sen 

varmistamiseksi, että luotto-osuuskunnat voivat tarjota luottoa kilpailukykyisillä 

koroilla; 

20. panee merkille pankkeja koskevat moninaiset sääntelyvaatimukset ja niiden mahdolliset 

kielteiset vaikutukset pk-yrityksiin; muistuttaa samalla, että vaatimukset on asetettu 

vastauksena rahoituskriisiin; painottaa tarvetta välttää päällekkäisiä 

raportointivaatimuksia ja useita raportointikanavia sekä yleensäkin luottolaitoksiin ja 

erityisesti pienempiin pankkeihin kohdistuvaa tarpeetonta hallinnollista rasitetta; 

kehottaa komissiota arvioimaan pankkeja koskevien sääntelyvaatimusten vaikutuksia 

pk-yritysten lainansaantiin EPV:n ja yhteisen valvontamekanismin (YVM) avulla; 

21. toteaa, ettei lainananto pk-yrityksille ollut rahoituskriisin syy; muistuttaa lainsäätäjien 

päätöksestä sisällyttää vakavaraisuusasetukseen/vakavaraisuusdirektiiviin pk-yrityksiä 

tukeva kerroin, jonka tarkoituksena oli jättää pk-yritysten luotonantoa koskevat 

pääomavaatimukset Basel II:n tasolle Basel III:n asemesta; korostaa pk-yritysten 

tukikertoimen merkitystä pyrittäessä pitämään pankkien lainananto pk-yrityksille 

ennallaan ja lisäämään sitä; panee merkille EPV:n maaliskuussa 2016 esittämän 

kertomuksen pk-yritysten tukikertoimesta; on huolestunut sen poistamisen mahdollisista 

kielteisistä vaikutuksista; pitää myönteisenä komission aikomusta säilyttää tukikerroin, 

arvioida sitä edelleen ja tutkia, olisiko kynnystä nostettava, jotta voidaan parantaa pk-

yritysten mahdollisuuksia saada pankkilainaa; kehottaa komissiota tutkimaan 

mahdollisuutta kalibroida tukikerroin uudelleen mukaan luettuina sen koko ja 

kynnysarvo, ja tutkimaan sen tehokkuuden parantamiseksi mahdollisia 

yhteisvaikutuksia muiden sääntelyvaatimusten kanssa sekä maantieteellisen sijainnin ja 

sosioekonomisen ympäristön kaltaisten ulkoisten tekijöiden kanssa; kehottaa komissiota 

tutkimaan mahdollisuutta tehdä kertoimesta pysyvä; kehottaa Baselin 

pankkivalvontakomiteaa (BCBS) kannattamaan pk-yritysten tukikerrointa ja 

harkitsemaan pk-yritysten vastuiden pääomakulujen alentamista; 

22. korostaa, että huolellinen riskien arviointi ja laadullisten tietojen arviointi ovat pankkien 

tärkeimpiä vahvuuksia erityisesti silloin, kun kyse on monimutkaisesta pk-

lainoituksesta; katsoo, että olisi vahvistettava edelleen pk-yritysten ominaispiirteitä 

koskevaa tietoa ja osaamista pankkialalla; korostaa, että luottotiedot, joita pankit saavat 

arvioidessaan pk-yritysten luottokelpoisuutta, ovat luottamuksellisia; 



23. on tyytyväinen siihen, että pk-yrityksiä koskevien standardoitujen ja läpinäkyvien 

luottotietojen saatavuuden parantamiseksi on meneillään useita erilaisia hankkeita, 

koska ne voivat mahdollisesti lisätä sijoittajien luottamusta; korostaa kuitenkin, että 

luottotietokyselyissä on noudatettava suhteellisuusperiaatetta; 

24. painottaa, että suhteellisuusperiaate on perusperiaate, joka sitoo unionin toimielimiä, 

eurooppalaisia valvontaviranomaisia ja YVM:tä niiden laatiessa ja pannessa täytäntöön 

säännöksiä, normeja, ohjeita ja valvontakäytäntöjä; kehottaa komissiota 

yhteisymmärryksessä muiden lainsäätäjien kanssa antamaan Euroopan 

valvontaviranomaisille ja EKP/YVM:lle lisäohjeita suhteellisuusperiaatteen 

noudattamisesta; kehottaa ylläpitämään sitä tämänhetkisiä sääntelynormeja 

heikentämättä ja mahdollistamaan samalla lainsäädännön yksinkertaistamisen; 

25. korostaa kolmannen osapuolen antamien takausten hyötyjä yrittäjien lainasopimuksissa; 

vaatii, että tällaiset takaukset kolmansilta osapuolilta otetaan paremmin huomioon 

luottoluokitusten arvioinnissa sekä vakavaraisuussäännöissä ja valvontakäytännöissä; 

26. muistuttaa, että luottolaitosten on annettava pk-yrityksille pyydettäessä selvitys 

luokituspäätöksistään; kehottaa komissiota arvioimaan tämän säännöksen 

täytäntöönpanoa ja vahvistamaan vakavaraisuusasetuksen 431 artiklan 4 kohdan 

säännöksiä ja kehottamaan palautteen antamiseen pk-yrityksille; panee merkille 

käynnissä olevat komission neuvottelut asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa tällaisen 

palautteen laadun ja johdonmukaisuuden parantamiseksi; toteaa, että palaute voi olla 

alkuna pankkisektorin ulkopuolista rahoitusta koskevien tietolähteiden ja neuvonnan 

löytämiselle; 

27. toteaa, että luottoluokitukset ovat merkittävä ja toisinaan määräävä investointipäätöksiin 

vaikuttava tekijä; kiinnittää huomiota siihen, että joissain jäsenvaltioissa on vakuuden 

hyväksyttävyyden arvioimiseksi kansallisten keskuspankkien hallinnoimia omia 

luottokelpoisuuden arviointijärjestelmiä, joiden avulla pk-yritykset saavat arvion 

luottokelpoisuudestaan; kehottaa komissiota, EKP:ta ja kansallisia keskuspankkeja 

tutkimaan voidaanko näitä järjestelmiä käyttää auttamaan pk-yrityksiä pääsyssä 

pääomamarkkinoille ja miten; 

28. kehottaa komissiota ja EKP:ta antamaan lisää ohjeita nykyisen laiminlyöntejä koskevan 

sääntelyn täytäntöönpanosta; kehottaa komissiota suorittamaan vaikutustenarvioinnin 

järjestämättömien lainojen laiminlyöntiä koskevasta nykyisestä järjestelmästä; 

muistuttaa, että pankkien taseessa olevat järjestämättömät lainat haittaavat uusien 

lainojen myöntämistä etenkin pk-yrityksille; korostaa, että ottamalla käyttöön de 

minimis -raja estettäisiin pk-yritysten luottokelpoisuuden tarpeeton ja perusteeton 

heikentyminen; panee merkille Baselin pankkivalvontakomitean käynnissä olevat 

kuulemiset järjestämättömien vastuiden ja laiminlyöntien määritelmistä; 

29. toteaa, että pankkien käyttöön ottamat valtion joukkovelkakirjojen ostorajoitukset tai 

joukkovelkakirjojen painotuksen lisääminen voivat nostaa luottokustannuksia ja lisätä 

kilpailukyvyssä olevia eroja EU:ssa, ellei niitä toteuteta tietyin ehdoin; 

30. panee merkille EKP:n 10. maaliskuuta 2016 hyväksymät toimenpiteet ja erityisesti 

päätöksen toteuttaa useita kohdennettuja pitkäaikaisia rahoitusoperaatioita (TLTRO II), 

joilla kannustetaan pankkeja lainoittamaan reaalitaloutta; painottaa, että rahapolitiikka 

ei sellaisenaan riitä kasvun vauhdittamiseen ja että sitä on täydennettävä 

asianmukaisella finanssipolitiikalla ja rakenteellisilla uudistuksilla; 



31. painottaa julkisten laitosten merkitystä yksityisten pankkien vaihtoehtona pk-yritysten 

rahoituslähteenä; 

32. kehottaa komissiota tarkastelemaan lainojen varhaista takaisinmaksua koskevaa 

suhteellistamista EU:ssa, kuten pk-yrityksille koituvien kustannusten enimmäismäärän 

vahvistamista ja avoimuuden lisäämistä pk-yrityksiä koskevissa sopimuksissa; 

Pankkisektorin ulkopuoliset pk-yritysten rahoituslähteet 

33. kehottaa jäsenvaltioita edistämään riskinotto- ja pääomamarkkinakulttuuria; muistuttaa, 

että pk-yrityksille annettava talousalan koulutus on keskeinen pankkien luotonantoa 

lisäävä tekijä, mutta se myös lisää pääomamarkkinaratkaisujen käyttöä ja hyväksyntää 

sekä rohkaisee naisia ja nuoria perustamaan yrityksiä ja laajentamaan niitä, jolloin 

kustannusten, hyötyjen ja toimintaan liittyvien riskien arviointi yrityksissä paranee; 

painottaa selkeiden taloudellisia tietoja koskevien vaatimusten merkitystä; kannustaa 

jäsenvaltioita sisällyttämään talousalan koulutuksen ja yritysetiikan perusteet 

korkeakoulujen ja yliopistoihin valmistavan koulutuksen opinto-ohjelmiin, mikä 

edistäisi nuorten osallistumista pk-yritysten toimintaan; kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota vahvistamaan pk-yritysten rahoitusosaamista sekä parantamaan rahoitusta 

koskevien taitojen ja tietojen saantia pk-yrityksissä sekä varmistamaan parhaiden 

käytäntöjen jakamisen; toteaa kuitenkin, että myös pk-yritykset itse ovat vastuussa tästä; 

34. painottaa leasingin etuja pk-yrityksille, koska se vapauttaa yrityksen pääomaa kestävän 

kasvun lisäinvestointeihin; 

35. toteaa, että pääomamarkkinaunioni tarjoaa mahdollisuuden sekä täydentää nykyisen 

sääntelykehyksen aukkoja että yhdenmukaistaa rajat ylittävää sääntelyä; toteaa, että kun 

pankkien luototus ei täytä pk-yritysten rahoitus- ja liiketoimintatarpeita, syntyy 

pääomatyhjiö; toteaa, että pääomamarkkinaunionin ja pankkiunionin meneillään oleva 

kehittäminen edellyttää nykyisten talouden sääntelypuitteiden jatkuvaa arviointia EU:n 

prosessien ja menettelyjen lähentämiseksi ja erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvien 

vaikutusten sekä makrorahoituksen ja makrotalouden yleisen vakauden kannalta; 

korostaa, että arviointi olisi toteutettava ottaen huomioon esitettyjen toimenpiteiden 

toteuttamiskelpoisuutta koskevat suositukset; kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, 

että laaditaan pk-yrityksille rahoitusta myöntäviä yhteisöjä koskeva asianmukainen ja 

räätälöity sääntelykehys, joka ei ole kuormita niitä joka saa myös sijoittajien 

luottamuksen; katsoo, että kattavassa ja hyvin suunnitellussa pääomamarkkinaunionissa 

kaikkiin olennaisilta piirteiltään samanlaisiin markkinatoimijoihin olisi sovellettava 

yksiä sääntöjä, niillä on oltava yhtäläinen pääsy rahoitusvälineisiin ja -palveluihin ja 

niitä on kohdeltava tasapuolisesti niiden toimiessa markkinoilla; on tyytyväinen 

komission pääomamarkkinaunionia koskevaan toimintasuunnitelmaan, jolla pyritään 

parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia käyttää entistä monipuolisempia 

rahoitusvaihtoehtoja; painottaa, että pankkirahoituksen ja pääomarahoituksen mallien 

on täydennettävä toisiaan; 

36. palauttaa mieliin, että pk-yrityksille aiheutuu huomattavat kustannukset pääsystä 

pääomamarkkinoille, kuten laina- ja osakemarkkinoille; korostaa, että sääntelyn on 

oltava oikeasuhteista, jotta tietojen julkistamista ja listautumista koskevat vaatimukset 

eivät olisi pk-yrityksille liian monimutkaisia ja kuormittavia ja jotta voidaan vähentää 

niiden pääomamarkkinoille pääsyn kustannuksia; katsoo, että samalla ei kuitenkaan saa 

vaarantaa sijoittajien suojaa eikä systeemistä rahoitusvakautta; panee merkille pk-

yrityksiä koskevan vähimmäistietojen julkistamisjärjestelmän komission ehdotuksessa 



uudeksi esiteasetukseksi; panee kuitenkin merkille, että sääntelyllä ei saisi luoda liian 

korkeita raja-aitoja siirryttäessä esimerkiksi yhdestä kokoluokasta seuraavaan tai 

pörssiyhtiöiden ja listaamattomien yhtiöiden välillä; katsoo tämän vuoksi, että 

suositeltavin olisi asteittainen lähestymistapa, jossa sääntelyvaatimuksia lisätään 

vaiheittain; viittaa tässä yhteydessä rahoitusmarkkinadirektiivi II:lla säänneltyihin pk-

yritysten kasvumarkkinoihin ja kehottaa ottamaan tämän välineen käyttöön pikaisesti; 

37. painottaa, että pk-yritysten rahoitustietojen on oltava avoimia, standardoituja ja julkisia 

pankeille, sijoittajille, valvontaviranomaisille ja muille sidosryhmille, jotta ne voivat 

ymmärtää riskiprofiilin ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sekä vähentää 

rahoituskustannuksia; katsoo, että tässä yhteydessä voisi olla hyödyllistä perustaa 

eurooppalainen tietokanta, johon kerättäisiin tietoja pk-yritysten 

liiketoimintastrategioista ja rahoitustarpeista ja johon ne voisivat vapaaehtoisesti antaa 

ja päivittää tietojaan; kehottaa komissiota harkitsemaan yhtenäisen pk-yritysten 

tunnistenumeron käyttöönottoa; kiinnittää huomiota pankkeja ja pankkialan 

ulkopuolisia toimijoita yhdistävien rakenteiden mahdollisuuksiin tukea pk-yrityksiä; 

pitää myönteisenä pk-yrityksiä koskevaa komission tiedotusstrategiaa ja erityisesti eri 

jäsenvaltioissa vaihtoehtoista rahoitusta hakevien pk-yritysten sopivimman tuki- ja 

neuvontakapasiteetin tunnistamista, sekä parhaiden käytäntöjen esimerkkien edistämistä 

EU:n tasolla; pitää myös myönteisenä, että selvitetään mahdollisuuksia tukea Euroopan 

laajuisia tietojärjestelmiä, joiden avulla saatetaan yhteen pk-yritykset ja vaihtoehtoisen 

rahoituksen tarjoajat; 

38. muistuttaa, että tilinpäätösstandardit ovat ratkaisevan tärkeitä, koska niillä määrätään 

tavasta, jolla tiedot toimitetaan valvojille ja investoijille, ja koska yrityksiin kohdistuva 

hallinnollinen rasite perustuu sovellettaviin kirjanpitosääntöihin; panee merkille 

käynnissä olevan keskustelun pk-yritysten erityisten yhteisten tilinpäätösstandardien 

määrittämisen tarkoituksenmukaisuudesta ja toivoo, että asian käsittelyä jatketaan; 

39. korostaa uuden innovatiivisen rahoitusteknologian (FinTech) mahdollisuuksia pk-

yritysten ja potentiaalisten sijoittajien yhteensaattamisessa; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään FinTech-aloitteiden kehittämistä ja tutkimaan mahdollisia 

riskejä ja sitä, tarvitaanko asiassa unionin yhdenmukaista sääntelykehystä, tämän 

rajoittamatta innovointia; 

40. tuo esiin tarpeen edistää innovointia lainaohjelmien avulla; kannustaa pankkeja 

näkemään mahdollisuutena sen, että käytetään tällaisia innovatiivisia teknologioita; 

korostaa, että vaihtoehtoiset rahoituslähteet ovat hyviä ratkaisuja uusyrityksille, 

naispuolisille yrittäjille ja erityisesti innovatiivisille pk-yrityksille; kehottaa komissiota 

tutkimaan, onko vaihtoehtoisia rahoituslähteitä koskeva unionin yhdenmukaistettu 

sääntelykehys tarpeellinen ja mahdollinen, jotta voidaan lisätä tämäntyyppisen 

rahoituksen saatavuutta pk-yrityksille kaikkialla EU:ssa; muistuttaa, että jotta 

järjestelmä olisi tehokas, sekä pk-yrityksen että lainanantajan on oltava täysin tietoisia 

rahoitusmekanismiin liittyvistä mahdollisista riskeistä ja mahdollisuuksista; panee 

merkille, että joukkorahoitusta koskeva nykyinen lainsäädäntö ja säännöt vaihtelevat 

merkittävästi jäsenvaltioiden välillä eivätkä vaikuta lisänneen rajat ylittävää toimintaa; 

on tyytyväinen komission arvioon joukkorahoituksen nykyisestä sääntelykehyksestä; 

tukee menettelyä, jossa harjoitetaan jatkuvaa markkinavalvontaa ja sääntelyn kehitystä 

ja edistetään samalla sääntelyn yhä tiiviimpää yhteensovittamista, parhaiden käytäntöjen 

jakamista ja rajat ylittävien investointien helpottamista; kehottaa samalla varmistamaan, 

ettei joukkorahoitusta tai vertaislainoja ylisäännellä ja sitä kautta haitata niiden 

kehitystä; kehottaa komissiota edistämään uusia yksityisen riskipääoman foorumeja, 



kuten mezzanine- eli välirahoitusta ja bisnesenkeleitä; kehottaa komissiota 

rohkaisemaan yksityisiä yrityksille annettavaan turvalliseen luottoon vertaislainojen tai 

vähittäisjoukkolainojen avulla; painottaa tarvetta varmistaa, että uudet rahoitusmuodot 

ovat täysin sovellettavan vero- ja rahoituslainsäädännön mukaisia, jotta niistä ei tule 

veronkierron tai taloudellisen salailun välineitä; painottaa tämän osalta tarvetta tarkistaa 

nykyistä lainsäädäntöä; 

41. panee merkille komission ehdotukset sääntelykehyksen luomisesta yksinkertaiselle, 

läpinäkyvälle ja standardoidulle (STS) arvopaperistamiselle ja pankkien 

vakavaraisuusvaatimusten kalibroinnille; panee merkille, että pk-yritysten 

arvopaperistamiseen voi liittyä sekä riskejä että hyötyjä; panee merkille näiden 

ehdotusten mahdollisen vaikutuksen pk-yritysten lainansaantiin pankeilta ja pk-

yrityksiin tehtäviin investointeihin; korostaa, että asiaan liittyvien riskien on oltava 

avoimia ja on edistettävä rahoitusjärjestelmän vakautta; 

42. panee merkille, että kansallisen maksukyvyttömyyslainsäädännön heterogeenisyys ja 

siihen liittyvä oikeudellinen epävarmuus muodostavat yhden pk-yrityksiin ja 

uusyrityksiin tehtävien rajat ylittävien investointien esteen; katsoo, että yksinkertaistetut 

ja yhdenmukaistetut säännöt tukisivat uusyrityksiä, mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä sekä 

parantaisivat EU:n liiketoimintaympäristöä; pitää siksi myönteisenä komission päätöstä 

puuttua asiaan lainsäädäntöehdotuksella, kuten se totesi pääomamarkkinaunionia 

koskevassa toimintasuunnitelmassaan, ja odottaa tätä tulevaa ehdotusta; katsoo, että 

komission olisi tutkittava eri vaihtoehtoja EU:n maksukyvyttömyyttä koskevan 

kehyksen toteutukseen ja annettava jäsenvaltioille suosituksia, jotta ne voisivat 

hyväksyä ja panna täytäntöön tehokkaita ja avoimia maksukyvyttömyysmenettelyjä ja 

oikea-aikaista uudelleenjärjestelymenettelyä ja jotta ne voisivat poistaa pk-yritysten 

hallinnollisia ja sääntelyllisiä esteitä, kuten maakohtaisissa suosituksissa esitetään; 

43. korostaa riskipääomarahoituksen erityisesti listautumattomille aloitteleville yrityksille ja 

innovatiivisille pk-yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia; panee merkille, että nämä 

markkinat ovat alikehittyneitä unionissa; on tyytyväinen komission aloitteeseen 

tarkistaa eurooppalaista riskipääomarahastoa (EuVECA) ja eurooppalaista 

yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa (EuSEF) koskevaa 

lainsäädäntöä; painottaa lisäksi, että komission on kiireesti puututtava kansallisia rajoja 

noudattelevaan hajanaisuuteen koko unionin investointirahastosektorilla; 

44. korostaa yritys- ja tuloverorakenteiden suunnittelun ja mahdollisten verohelpotusten 

vaikutusta pk-yritysten sisäiseen rahoituskapasiteettiin; kiinnittää huomiota siihen, että 

monissa jäsenvaltiossa pk-yritysten ja joidenkin monikansallisten yritysten verotuksessa 

on suuria eroja, mikä vaikuttaa kielteisesti pk-yritysten kilpailukykyyn ja heikentää 

merkittävästi pk-yrityksille eri lähteistä myönnettävän rahoituksen vaikuttavuutta; 

painottaa, että joidenkin monikansallisten yhtiöiden epäreilujen verokäytäntöjen vuoksi 

pk-yritykset joutuvat maksamaan jopa 30 prosenttia enemmän veroja kuin jos 

sovellettaisiin reiluja verokäytäntöjä, mikä vaikuttaa niiden sisäiseen 

rahoituskapasiteettiin; pitää tässä suhteessa myönteisenä komission verojen kiertämisen 

estämistä koskevaa pakettia, jolla pyritään yksinkertaisempaan, tehokkaampaan ja 

oikeudenmukaisempaan verotukseen EU:ssa; toteaa, että jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 

oikeudenmukaiseen, tehokkaaseen ja avoimeen verotusjärjestelmään, joka houkuttelee 

rahoitusta ja investointeja, jotta voidaan parantaa pk-yritysten käynnistämis- ja 

kasvumahdollisuuksia; painottaa tarvetta ottaa käyttöön pk-yritysten rahoitusta koskevia 

poikkeuksia pääasiassa niiden käynnistysvaiheessa, jotta niillä on riittävästi varoja 

elinkaaren seuraavia vaiheita varten; painottaa, että tarvitaan veropolitiikkaa, joka 



keventää kokonaisverotaakkaa ja alentaa työn ja yritysten verotusta; pitää tärkeänä 

käsitellä velkarahoituksen painottamista verotuksessa; 

45. painottaa, että suora valtiontuki, joka ei vääristä kilpailun etuja, on toisinaan tarpeen 

tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi uusyrityksille, mikroyrityksille, ja pk-

yrityksille tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi erityisesti silloin, kun 

sosioekonomiset olosuhteet eivät mahdollista muita rahoituslähteitä; painottaa julkisten 

järjestelmien ja pk-yritysten investointeja tukevien valtiontukijärjestelmien sekä uusien 

rahoitus- ja investointilaitosten syntymisen avoimuuden merkitystä; 

46. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan ja hyödyntämään Sveitsissä vuonna 1934 

perustetusta WIR-mallista saatuja kokemuksia lainanantojärjestelmänä pk-yritysten 

välillä ottaen huomioon, että WIR-järjestelmä toimii menestyksekkäästi 

makrotaloudellisena vakauttajana aikana, jolloin luottoa on vaikea saada, ja 

likviditeettikriisien yhteydessä; 

47. kehottaa komissiota antamaan Euroopan parlamentille vuotuisen kertomuksen 

täytäntöönpanoa koskevien aloitteiden tilasta ja sen vaikutuksesta unionin pk-yritysten 

rahoituksen saatavuuden paranemiseen; kehottaa komissiota sisällyttämään 

kertomukseen arvionsa strategisesta linjasta ja tarvittaessa suositeltavista muutoksista; 

48. kehottaa komissiota tutkimaan rakennerahastojen kaltaisia nykyisiä välineitä ja muita 

asiaan liittyviä ohjelmia sen osalta, onko niiden pk-yrityksille tarjoama rahoitusapu 

riittävää asetettuihin tavoitteisiin nähden, ja tarvittaessa tarkastelemaan niiden kriisiä 

lieventävää vaikutusta pk-yritysten kannalta; 

49. on tietoinen mikro- ja pk-yritysten kasvavasta merkityksestä kulttuurialan ja luovien 

toimialojen kasvulle, innovoinnille ja työllisyydelle sekä kulttuurisen ja kielellisen 

moninaisuuden säilyttämiselle ja edistämiselle; 

50. korostaa, että lokakuussa 2013 julkaistun komission kyselyn ”Survey on access to 

finance for cultural and creative sectors” tuloksista kävi ilmi, että kulttuurialan ja 

luovien alojen yrityksillä on erittäin suuria vaikeuksia saada lainoja ja että niillä on 

arviolta 8–13,3 miljardin euron rahoitusvaje; 

51. tähdentää, että kulttuurialalla ja muilla luovilla toimialoilla työskenteli Eurostatin 

tilastojen mukaan 2,9 prosenttia unionin työvoimasta eli 6,3 miljoonaa ihmistä 

vuonna 2014, mikä vastaa pankki- ja vakuutusalalla työskentelevien ihmisten määrää; 

korostaa edelleen, että kulttuuriala ja muut luovat toimialat muodostavat lähes 

4,5 prosenttia Euroopan taloudesta, sillä miltei 1,4 miljoonaa pientä ja keskisuurta 

yritystä tuottaa ja jakaa kulttuurisisältöä ja luovaa sisältöä kaikkialla Euroopassa, ja 

korostaa, että kulttuurialan ja luovien toimialojen työllisyys on lisääntynyt jatkuvasti 

vuodesta 2008 lähtien, ne ovat yksi nopeimmin kasvavista toimialoista Euroopan 

taloudessa ja ne muodostavat 4,2 prosenttia koko unionin bruttokansantuotteesta; 

52. on tietoinen siitä, että investointien houkuttelemiseksi alueille kulttuuri ja innovoinnit 

ovat keskeisiä tekijöitä; tähdentää, että kulttuurialan ja luovien toimialojen töitä tuskin 

siirretään ulkomaille, sillä ne kytkeytyvät erityiseen kulttuuriseen ja historialliseen 

osaamiseen, joka osaltaan auttaa säilyttämään erilaista perinteistä taide- ja 

käsiteollisuutta; korostaa, että on tärkeää tukea vähemmistökielillä tai vähemmän 

käytetyillä kielillä toimivia pk-yrityksiä, sillä ne vaalivat ja edistävät Euroopan 

kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta, ja korostaa, että on tärkeää tukea 



kulttuuriperinnön ja sen suojelun parissa työskentelevien nuorten perustamia startup-

yrityksiä; 

53. painottaa, että kulttuurialan ja luovien toimialojen edistäminen ja niihin investoiminen 

auttavat luomaan uusia työpaikkoja ja torjumaan nuorisotyöttömyyttä, sillä varsin 

monet nuoret suorittavat opintoja kyseisillä aloilla; panee merkille, että tuoreen 

tutkimuksen mukaan kulttuurialalla ja muilla luovilla toimialoilla työskentelee 

enemmän 15–29-vuotiaita kuin millään muulla talouden alalla: 19,1 prosenttia 

kulttuurialan ja luovien toimialojen työntekijöistä, kun taas talouden muilla aloilla 

tämänikäisten osuus on 18,6 prosenttia1; kannustaa jäsenvaltioita tehostamaan 

kulttuurisen ja luovan osaamisen kehittämistä ja perustamaan koulutusjärjestelmien, 

luovien toimialojen yritysten sekä kulttuuri- ja taidelaitosten välille liiketaitojen 

kehittämisverkostoja monialaisen lähestymistavan edistämiseksi; kannustaa unionia ja 

jäsenvaltioita ulottamaan lahjakkuuden ja taitojen kehittämiseen tähtäävät ratkaisut 

myös kulttuurialaan ja muihin luoviin toimialoihin tarjoamalla esimerkiksi 

innovatiivisia ja joustavia apurahoja luovuuden, innovoinnin ja lahjakkuuden 

kehittämisen tueksi; 

54. huomauttaa, että komission vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mukaan kulttuurialan ja 

luovien toimialojen rahoituksensaannin esteillä on aivan omanlaiset erityispiirteensä, 

sillä alan toimijoiden on vaikeampaa houkutella pääomaa ja investointeja, koska niillä 

on suppeat tietokannat, rahoituslähteistä ei ole saatavilla tietoja, niillä on puutteita 

liiketaidoissa, ne ovat riippuvaisia julkisista investointiohjelmista eikä niillä ole 

riittävästi tietoa, mikä johtuu ongelmista riskien arvioinnissa ja aineettoman 

omaisuuden, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien, arvon laskemisessa; 

55. painottaa siksi, että kulttuurialan ja luovien alojen rahoituksensaannin helpottamiseksi 

tarvitaan alakohtaisia ratkaisuja ja erityisesti asiantuntemusta arvioitaessa riskejä, jotka 

liittyvät aineellisten vakuuksien puuttumiseen, riippuvuuteen aineettomista oikeuksista 

sekä markkinakysynnän epävarmuuteen digitaalisen muutoksen aikana; panee merkille, 

että tätä asiantuntemusta tarvitaan niin mikro- ja pk-yrityksissä kuin 

rahoituslaitoksissakin; painottaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia voidaan käyttää 

vakuuksina; pitää tärkeänä verotusta ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa 

yhdenmukaistettua unionin lainsäädäntökehystä, joka voisi houkutella investointeja ja 

rahoitusta kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-yrityksille; 

56. on ilahtunut Luova Eurooppa -ohjelman takausjärjestelmän käynnistämisestä sen 

huomattavasta viivästyksestä huolimatta, sillä takausjärjestelmä vastaa keskeisellä 

tavalla kulttuurialalla ja muilla luovilla toimialoilla toimivien innovatiivisten ja 

kestävien hankkeiden kiireelliseen tarpeeseen saada lainarahoitusta, ja toteaa, että 

takausjärjestelmä kattaa mikroyrityksiä, pk-yrityksiä, pienempiä voittoa 

tavoittelemattomia yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä, ja se on yksi keskeisistä keinoista 

taata tekijöille oikeudenmukainen korvaus; pitää myönteisenä takausjärjestelmässä 

esitettyä aloitetta pankkiireille ja rahoituksen välittäjille suunnatusta integroidusta 

koulutusjärjestelmästä; suosittaa painokkaasti, että tarpeelliset toimet pannaan 

täytäntöön vuoden 2016 aikana komission alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti; 

muistuttaa, että rahoitusvajeen odotetaan komission ennakkoarvion mukaan olevan yli 

miljardi euroa vuosittain, ja toteaa, että rahoitusvajeella tarkoitetaan niiden investointien 

määrää, jotka menetetään, kun vakailla liiketoimintastrategioilla ja hyvillä 

                                                 
1 Cultural times – the first global map of cultural and creative industries, joulukuu 2015. 



riskiprofiileilla varustetut yhtiöt eivät joko saa lainaa tai päättävät olla hakematta sitä 

riittämättömien vakuuksien vuoksi; 

57. pitää myönteisenä unionin jäsenvaltioiden kulttuurialan ja luovien toimialojen 

rahoituksen saatavuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän uutta raporttia, joka laadittiin 

avoimella koordinointimenetelmällä, ja korostaa, että komission on pantava täytäntöön 

raportin suositukset tehokkaampien ja innovatiivisempien välineiden kehittämiseksi ja 

rahoituksen saatavuuden helpottamiseksi; 

o 

o     o 

58. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 


