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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että pk-yrityksillä on keskeinen asema Euroopan unionin taloudessa ja 
sosiaalisen vakauden edistämisessä ja että niillä on ratkaiseva merkitys kestävän kasvun 
vahvistamisessa, joustavuuden lisäämisessä sekä työpaikkojen, myös parempien 
työpaikkojen, ja useampien koulutuspaikkojen luomisessa; muistuttaa lisäksi, että niiden 
avulla ylläpidetään elintärkeää yhteyttä tuottajien ja alueellisen ulottuvuuden välillä, niin 
että voidaan hallita tuotannon muualle siirtymiseen liittyviä ilmiöitä, jotka usein 
aiheuttavat työttömyyttä;

2. katsoo tässä yhteydessä, että työpaikkojen menettämiseen johtavaa yritysten siirtymistä ei 
pitäisi edistää käyttämällä yhteisön varoja;

3. katsoo, että uudessa strategiassa kasvun ja työllistämisen edistämiseksi korostetaan 
erityisesti tarvetta parantaa yritysten ilmapiiriä tunnustamalla ja edistämällä nykyisiä 
teollisuusalueita ja -klustereita muun muassa eurooppalaisissa ohjelmissa ja pohtimalla 
vakavasti niiden erityispiirteitä, ongelmia ja odotuksia sekä tarvetta varmistaa niiden 
asianmukainen tukeminen, ei kuitenkaan niinkään tukien muodossa, vaan pikemminkin 
auttamalla niitä auttamaan itse itseään;

4. toteaa, että pk-yritykset ovat taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kulmakiviä, 
koska ne työllistävät yli 75 miljoonaa ihmistä koko EU:ssa ja koska niiden 
työllistämisvaikutus on joillakin teollisuudenaloilla jopa 80 prosenttia; painottaa, että pk-
yritysten mahdollisuuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisohjelmiin olisi parannettava, 
jotta voidaan lisätä talouskasvua ja innovaatiota, luoda korkeampitasoisia työpaikkoja ja 
torjua työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä; kehottaa komissiota kannustamaan 
yritysten ja klustereiden perustamista koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoon 
jäsenvaltioiden välillä; painottaa tässä yhteydessä myös, että on tärkeää tehostaa pk-
yritysten ja yliopistojen ja (yksityisten) tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä ja 
investoitava enemmän ja tehokkaammin teknologian siirtoon ja koulutukseen;

5. katsoo, että on välttämätöntä lisätä pk-yritysten investointeja inhimilliseen pääomaan 
työntekijöiden työllistyvyyden parantamiseksi ja tuottavuuden tehostamiseksi; tunnustaa, 
että tarvitaan koulutusohjelmia ja toimia, jotka on erityisesti suunnattu pk-yritysten 
yritystoimintaan, paikan päällä tapahtuva koulutus mukaan lukien;

6. korostaa tarvetta tukea yritysten sosiaalisen vastuun ja EU:n kestävän kehityksen 
strategian puitteissa pk-yrityksiä, joiden toimintatavat ovat ympäristöystävällisiä;

7. korostaa, kuinka tärkeä on päätös sisällyttää kaikkiin yhteisön politiikkoihin periaate, 
jonka mukaan pienet ja keskisuuret yritykset ovat etusijalla ("Think small first"), ja pyytää 
noudattamaan tätä kriteeriä tiukasti ja avoimesti, erityisesti kun otetaan huomioon, että 
99 prosenttia Euroopan unionissa toimivista yrityksistä on pk-yrityksiä; katsoo, että kun 
otetaan huomioon niiden asema taloudellisessa kehityksessä ja innovoinnissa ja niiden
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osuus markkinoilla, niille on annettava kattavaa tukea;

8. toteaa tiedottamisen suuren merkityksen; huomauttaa, että pk-yrityksiä informoidaan 
usein vähän ja huonosti (tai niitä informoidaan liian yleisluontoisesti) Euroopan unionista 
ja sen toiminnasta: toteaa, että pk-yritykset valittavat oikeutetusti tästä tiedon puutteesta 
sekä joistakin EU:n politiikan vaikutuksista, joista ei ole tiedotettu niille ajoissa; katsoo, 
että tässä on tärkeä asema euroneuvontakeskusverkostolla, joka ei tähän mennessä ole 
vielä onnistunut luomaan unionin yritysten odotusten ja tarpeiden tasolla olevaa palvelua, 
erityisesti siksi, että suurin osa pk-yrityksistä ei tiedä verkoston olemassaolosta;

9. katsoo siksi, että on tärkeää tarkistaa, parantaa ja uudelleenorganisoida 
euroneuvontakeskusverkoston toimintatehoa ja sen toimien tehokkuutta, jotta keskukset 
voisivat toimia tavoitteellisemmin ja nopeammin; katsoo, että näiden keskusten olisi 
palveltava keskitetysti ("one stop trouble shooting shops") pk-yrityksiä, jotka kohtaavat 
vaikeuksia sisämarkkinoilla ja että euroneuvontakeskusten olisi kehityttävä todellisiksi 
välittäjiksi pk-yritysten ja jäsenvaltioiden välillä ja lähestyttävä kaikkia ongelmia 
soveltamalla yhteisön lainsäädäntöä mahdollisimman käytännönläheisesti; tunnustaa, että 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi euroneuvontakeskuksille on annettava enemmän 
rahoitusta;

10. kehottaa komissiota aktiivisesti edistämään euroneuvontakeskusten näkyvyyttä ja 
painottaa, että kaikilla pk-yrityksillä olisi oltava mahdollisuus saada helposti ja maksutta 
euroneuvontakeskuksen tarjoamaa tietoa, palvelua ja neuvontaa, riippumatta siitä, ovatko 
ne euroneuvontakeskusten toiminnasta vastaavien järjestöjen jäseniä; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että euroneuvontakeskusten perustamiin pk-yritysten paneeleihin otetaan 
mukaan isäntäjärjestön ulkopuolisia pk-yrityksiä; katsoo, että on tärkeää, että komissio 
asettaa kunnianhimoisia tavoitteita euroneuvontakeskusten käytön ja näkyvyyden 
edistämiseksi kaikkien pk-yritysten, ei vain isäntäjärjestöön kuuluvien pk-yritysten, 
keskuudessa;

11. katsoo, että olisi toteutettava toimia niiden Euroopan unionin johtamien verkostojen 
ryhmittämiseksi, jotka ovat pk-yritysten tarpeiden mukaisia (esimerkiksi 
euroneuvontakeskusverkosto ja innovaatiokeskusten verkosto); katsoo, että nämä 
järjestelmät voitaisiin yhdistää esimerkiksi pk-yritysten ammattijärjestöön;

12. katsoo tarpeelliseksi, että tiedon tarjoamisen lisäksi merkittävämpään asemaan nostetaan 
parhaiden käytäntöjen siirtäminen pk-yrityksille ja mikroyrityksille; katsoo tätä varten, 
että liiketoimintaa koskevan tietämyksen, myös tarjouskilpailuun osallistumiseen 
tarvittavan tietämyksen, opettaminen on painopisteala;

13. katsoo, että pk-yritysten on saatava rahoitusriskeihin ja liiketoimintaan liittyvien riskeihin 
liittyen ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa riskinjaon mahdollisista muodoista;

14. katsoo, että pk-yritykset kärsivät laajasti ja suhteettomasti sisämarkkinoiden 
byrokraattisista ja muista esteistä; kehottaa komissiota edelleen poistamaan kyseisiä 
esteitä; katsoo, että täten on välttämätöntä, että komissio aloittaa EY:n 
perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen rikkomismenettelyn järjestelmällisesti ja
välittömästi jokaista jäsenvaltiota vastaan, joka ei täytä EY:n perustamissopimuksen ja 
erityisesti sisämarkkinoita koskevien määräysten (mukaan lukien yhteistä tullitariffia, 
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palveluiden vapaata liikkuvuutta ja yhteisiä verotussääntöjä koskevat määräykset) 
mukaisia velvoitteitaan;

15. tunnustaa tarpeen parantaa rikkomismenettelyjä koskevaa tietoa ja rikkomismenettelyjen 
piiriin pääsemistä pk-yritysten osalta ja pyytää komissiota arvioimaan sitä, miten pk-
yrityksen ja suuryritykset sekä niiden asianomaiset sidosryhmät voivat käyttää ja käyttävät 
rikkomismenettelyjä; pyytää komissiota kertomaan parlamentille arvioinnin tuloksista;

16. pyytää komissiota parantamaan pk-yritysten ja mikroyritysten mahdollisuuksia osallistua 
yhteisön puiteohjelmiin ja rakennerahastoihin, sillä kyseisillä välineillä on useilla alueilla 
tärkeä osuus yrittäjyyden ja ammattitaidon edistämisessä; pyytää komissiota valvomaan 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada yhteisön rahoitusta ja raportoimaan tästä 
parlamentille; huomauttaa, että tavoitteita, jotka koskevat pk-yritysten osallistumista 
tutkimuksen puiteohjelmaan, ei ole saavutettu; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan pk-yritysten laajemman osallistumisen yhteisön ohjelmiin, 
yksinkertaistamaan hakumenettelyjä, alentamaan hakukustannuksia ja lyhentämään 
odotusaikoja; katsoo, että komission asettamissa erityistavoitteissa olisi annettava erityistä 
painoarvoa sellaisten henkilöiden työllistämiselle, joilla on erityistarpeita, kuten naisten ja 
pitkäaikaistyöttömien työllistämiselle; ehdottaa siksi, että kyseisistä ohjelmista 
myönnetään erityisrahoitusta edellä mainittujen, heikoimmassa asemassa olevien 
työntekijöiden kouluttamiseen;

17. korostaa tarvetta lisätä pk-yritysten rahoitusta ja parantaa niiden mahdollisuutta saada 
pääomaa sekä rakennerahastoista että yrityksiä hyödyttävistä pääomavirroista, erityisesti 
niistä, jotka tarjoavat joustavaa mikrorahoitusta TTK-toimille ja yrityksen perustamiselle 
sekä naisten perustamille yrityksille tai perheyrityksille; katsoo myös, että on tarpeen 
kehittää niitä tukimuotoja, jotka edistävät entistä tiukemman ympäristö- ja 
sosiaalilainsäädännön asianmukaista täytäntöönpanoa;

18. katsoo, että pk-yrityksiä edistävässä uudessa politiikassa on ryhdyttävä aloitteisiin ja 
toimiin, joiden erityisenä tavoitteena on vahvistaa uusia yrityksiä, perheyrityksiä tai 
naisten johtamia yrityksiä erityisesti silloin, kun ne sijaitsevat EU:n heikoimmin 
kehittyneillä tai harvaan asutuilla alueilla tai vuoristo- tai saaristoalueilla;

19. muistuttaa, että pk-yritykset kärsivät suuresti niitä kuormittavasta byrokratiasta; pitää 
myönteisenä komission tavoitetta vähentää byrokratiaa Euroopassa 25 prosentilla, mutta 
kehottaa panemaan tämän viipymättä täytäntöön ja laatimaan pikaisesti menetelmän 
yhteisön oikeuden kustannusten ja hallinnollisten seurausten arvioimiseksi; korostaa, että 
pk-yrityksille syntyvän hallinnollisen taakan on oltava suhteellinen ja että sen on oltava 
tarpeen, ja korostaa, että kaikelle EU:n tasolla annettavalle lainsäädännölle on tehtävä 
vaikutustenarviointi parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen 
mukaisesti;

20. toteaa, että palkkojen sivukulut ovat yhden miehen yritysten suurimpia esteitä 
lisätyövoiman palkkaamisessa ja että mikroyritykset eivät useinkaan tarjoa uusia 
työpaikkoja, koska ne eivät kykene täyttämään tästä syntyviä hallinnollisia vaatimuksia; 
muistuttaa, että EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
säädetään, että sosiaalisen suojelun ja työntekijöiden suojelun alalla annetuissa 
direktiiveissä ”vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai oikeudellisia 
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rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka 
niiden kehittämistä”; pyytää komissiota ja neuvostoa tarvittaessa entistä suuremmassa 
määrin vapauttamaan tällaiset yritykset tietyistä vaatimuksista, kuten raportointi- ja 
dokumentointivelvollisuuksista;

21. tietää, että byrokratian vähentäminen on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla, ja kehottaa 
komissiota tiedottamaan jäsenvaltioille tehokkaammin tarpeesta ryhtyä sääntelyn 
purkamistoimiin viittaamalla käytettyihin ja testattuihin menettelyihin ja vertailuarvoihin;

22. katsoo, että julkisten hankintojen markkinat ovat ainutlaatuinen tilaisuus pk-yrityksille, ja 
pyytää siksi komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan, voitaisiinko erityisesti maatalousalalla 
toimiville pk-yrityksille antaa tulevaisuudessa lupa tehdä yhteistarjouksia;

23. katsoo, että pk-yritysten tukeminen edistää unionin todellista yhtenäisyyttä ja 
integraatiota, myös kun otetaan huomioon eurooppalaisten yritysten pieni koko ja luonne 
(ne ovat usein perheyrityksiä), sillä ne luovat osaltaan suotuisaa ilmapiiriä myös 
heikommassa asemassa olevien henkilöiden työllistämiselle; korostaa siksi, että Euroopan 
lainsäädännössä olisi otettava asianmukaisesti huomioon pk-yritysten merkitys 
toimeentulon tarjoamisessa, autioitumisen torjunnassa, paikallisyhteisöjen 
vahvistamisessa ja köyhyyden vähentämisessä; katsoo tämän perusteella, että taloutta 
koskevan lainsäädännön lisäksi tulevaisuudessa olisi laadittava yhteiset eurooppalaiset 
suuntaviivat, jotta pk-yrityksiä autettaisiin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamisessa; kehottaa, että osana kyseisiä suuntaviivoja annetaan erityistä tukea 
mikroyritysten perustamiselle ja hoitamiselle, millä edistettäisiin syrjinnästä kärsivien ja 
heikommassa asemassa olevien ryhmien sekä tiettyjen etnisten ryhmien integraatiota ja 
syrjäytyneiden henkilöiden integroimista uudelleen yhteiskuntaan, millä edistettäisiin 
köyhyyden torjumista;

24. arvostaa komission pyrkimystä säännölliseen vuoropuheluun pk-yritysten kanssa sekä pk-
yritysten ja niiden etujärjestöjen säännölliseen kuulemiseen ja pyytää, että tätä 
toteutettaisiin järjestelmällisesti käytännössä, niin että eurooppalaiset yritykset otetaan 
niitä edustavien järjestöjen kautta mukaan sekä yhteisön ohjelmien toteuttamiseen että 
niiden suunnitteluun; panee merkille, että kuulemismenettely on nykyisessä muodossaan 
ongelmallinen pk-yritysten kannalta, sillä pk-yrityksiä edustavat järjestöt eivät ehdi kerätä 
ja toimittaa näkemyksiä kahdeksan viikon aikarajassa; pyytää komissiota pikaisesti 
tarkistamaan pikaisesti kyseisen esteen;

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan pk-yrityksiä edustavien järjestöjen 
laajemman osallistumisen eurooppalaiseen sosiaaliseen vuoropuheluun; painottaa, että pk-
yritysten erityispiirteisiin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota sekä eurooppalaisessa että 
kansallisessa työmarkkinoiden välisessä vuoropuhelussa, joka tällä hetkellä perustuu 
suuryrityksiin ja niiden työntekijöihin; muistuttaa, että on myös tärkeää että jäsenvaltiot 
kannustavat pk-yrityksiä perustamaan riippumattomia edustuselimiä;

26. korostaa tarvetta rakentaa parempi verkosto, joka yhdistää yrityksiä prosessien ja 
tuotteiden innovointikeskuksissa työllisyyden ja koulutuspaikkojen lisäämiseksi; katsoo, 
että tällainen verkosto olisi toteutettava sellaisten toimien avulla, joissa otetaan huomioon 
pk-yritysten vaikeudet saada luottoa ja osallistua edistämisohjelmiin;



AD\630266FI.doc 7/8 PE 374.275v02-00

FI

27. toistaa, että kaikkia pk-yrityksiä tukevia toimia, erityisesti erilaisia 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja niihin kuuluvia etuja sekä ammattiriskien torjumista, olisi 
voitava soveltaa itsenäisiin ammatinharjoittajiin;

28. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään kaikin mahdollisin keinoin sellaisen sääntely-
ympäristön luomiseen, joka takaa työvoiman joustavuuden pk-yrityksissä, mutta joka ei 
rajoita sosiaaliturvaa;

29. korostaa tarvetta saattaa sisämarkkinoiden toteuttaminen päätökseen ja pyytää 
jäsenvaltioita auttamaan tämän yhteisen tavoitteen saavuttamisessa tukemalla 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta;

30. korostaa tarvetta tiivistää yhteistyötä niiden alueiden välillä, jotka kärsivät samoista 
ongelmista ja kohtaavat samanlaisia haasteita, ja tämän osalta myös kannustaa tällaisilla 
alueilla toimivia yrityksiä perustamaan verkostoja sellaisen politiikan toteuttamiseksi ja 
koordinoimiseksi, jolla voidaan vastata niiden erityisvaatimuksiin;

31. muistuttaa, että erityisesti väestörakenteen muutoksen takia on olennaista, että yrittäjyyttä 
halutaan edistää, sillä muutoksen takia kolmasosa Euroopan yrittäjistä jää eläkkeelle 
seuraavan kymmenen vuoden aikana; pyytää komissiota helpottamaan hyviä käytäntöjä 
koskevien tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä tällä alalla, esimerkiksi niiden tietojen 
vaihtoa, jotka koskevat iäkkäämmille ihmisille suunnattuja yrittäjyysohjelmia, keinoja 
kannustaa nuoria ihmisiä perustamaan yrityksiä ja erityisesti naisyrittäjyyden edistämistä, 
mihin kuuluen voidaan myös tutkia keinoja sovittaa työ- ja perhe-elämä paremmin 
toisiinsa.
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