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LYHYET PERUSTELUT

Eurooppalaiset pk-yritykset ovat osoittautuneet keskeisiksi kasvun edistäjiksi ja uusien ja 
parempien työpaikkojen varmistajiksi unionissa. Ne ovat Eurooppa 2020 -strategian keskiössä 
ja vaikuttavat osaltaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen. Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä taloustilanteessa: pk-yritykset voivat 
tasoittaa tietä vallitsevan talous- ja työllisyyskriisin voittamiselle. Vuosina 2002–2010 pk-
yritykset loivat 85 prosenttia kaikista uusista työpaikoista EU:ssa.

Näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi pk-yritykset tarvitsevat EU:lta sekä 
poliittista että taloudellista tukea. EU pyrkii parhaillaan korjaamaan markkinoiden ja 
politiikan aiheuttamia häiriöitä, jotka heikentävät vakavasti pk-yritysten kilpailukykyä ja 
niiden mahdollisuuksia hyödyntää kasvupotentiaaliaan. Esimerkkinä voidaan mainita 
byrokratian ja hallinnollisten rasitteiden vähentäminen, rahoituksen saannin parantaminen ja 
kaikkien pk-yritysten pääsyn markkinoille helpottaminen. Komissio esitteli COSME-
ohjelman vuosia 2014–2020 koskevan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
tavoitteenaan antaa voimakas vastaus näihin ongelmiin parantamalla EU:n yritysten 
toimintaedellytyksiä ja edistämällä yrittäjyyttä. 

COSME-ohjelmalle on esitetty 2,5 miljardin euron kokonaistalousarviota. Valmistelija haluaa 
korostaa tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevia käynnissä olevia, erittäin tiukkoja 
neuvotteluja silmällä pitäen, että COSME-ohjelman kaltaisten, Euroopan kilpailukyvyn ja 
työllisyyden ytimessä olevien ohjelmien määrärahojen leikkaukset eivät ole oikeutettuja. 
Valmistelija katsoo, että COSME-ohjelman rahoituskehys ei voi olla reaaliarvoltaan 
alhaisempi kuin CIP-ohjelman nykyiset määrärahat. Valmistelija haluaa varmistaa, että tälle 
alalle myönnetään mahdollisimman paljon määrärahoja, ja niinpä hän puoltaa voimakkaasti 
sitä, että komission EU:n kilpailulainsäädännön noudattamatta jättämisestä mahdollisesti 
langettamat sakkorangaistukset kohdennettaisiin tälle ohjelmalle. 

Uudessa ohjelmassa painopiste olisi asetettava lähinnä nuoriin yrittäjiin. Valmistelija 
ehdottaa, että "Erasmus nuorille yrittäjille" sisällytettäisiin COSME-ohjelman erilliseksi 
toimeksi. Tätä ohjelmaa, joka on alun perin Euroopan parlamentin ehdottama valmistelutoimi, 
on toteutettu menestyksekkäästi viimeksi kuluneina vuosina. Se antaa nuorille yrittäjille 
mahdollisuuden oppia muiden maiden kokemuksista ja hyvistä käytännöistä. Koska "Erasmus 
nuorille yrittäjille" on menestystarina, se ansaitsee erillisen paikkansa uudessa ohjelmassa 
tavoitteenaan kehittää nuorten yrittäjyystaitoja ja yrittäjähenkeä.  

Rahoitusvälineistä takaisin saatavien varojen osalta valmistelija on täysin samaa mieltä 
komission kanssa siitä, että yhden rahoitusvälineen tuottamat tulot ja maksut on osoitettava 
kyseiseen rahoitusvälineeseen COSME-ohjelman mukaisesti. Valmistelija uskoo, että näiden 
välineiden kerrannaisvaikutuksella on mahdollista taata elinkelpoinen ja kestävä tulevaisuus 
pk-yrityksille. 
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. toteaa, että lainsäädäntöehdotuksessa 
esitetty rahoituskehys on 
lainsäädäntövallan käyttäjälle vain 
ohjeellinen eikä sitä voida vahvistaa 
ennen kuin on päästy sopimukseen 
ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; toistaa, että 
seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen tarvitaan riittävästi 
lisävaroja unionin nykyisten poliittisten 
prioriteettien ja Lissabonin sopimuksesta 
johtuvien uusien tehtävien täyttämiseen 
sekä ennakoimattomiin tapahtumiin 
reagointiin; kehottaa neuvostoa – jos se 
on eri mieltä tästä lähestymistavasta –
ilmoittamaan selvästi, mitkä poliittiset 
ensisijaiset tavoitteet tai hankkeet 
voitaisiin sivuuttaa kokonaan huolimatta 
siitä, että ne todistetusti tuottavat 
eurooppalaista lisäarvoa; huomauttaa, 
että vaikka seuraavan monivuotisen 
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rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin vähintään viisi prosenttia 
vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan 
vain rajoitetusti edistää sitä, että unionin 
sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin 
sitoumukset täytetään ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatetta 
noudatetaan;
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. toistaa 8. kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa 
esittämänsä kannan, jonka mukaan 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä olisi annettava 
lisätukea kaikille ohjelmille ja välineille, 
joilla pyritään edistämään pk-yrityksiä, ja 
erityisesti tälle ohjelmalle ja 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevalle 
aloitteelle;

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) EU:n ja jäsenvaltioiden varojen 
käyttö yritysten kilpailukyvyn ja pk-
yritysten edistämisen alalla olisi 
koordinoitava paremmin, jotta voidaan 
taata täydentävyys ja lisätä tehokkuutta ja 
näkyvyyttä sekä parantaa talousarvioiden 
synergioita. Yritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten kilpailukykyä 
koskevan ohjelman (COSME-ohjelma) 
rahoituskehys ei saisi olla reaaliarvoltaan 
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alhaisempi kuin kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman (CIP-
ohjelma) nykyiset määrärahat.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komission yrityksille langettamat 
sakkorangaistukset EU:n 
kilpailulainsäädännön noudattamatta 
jättämisestä olisi kohdennettava tälle 
ohjelmalle rahoituskehyksen lisäksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin.
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, itsenäisten 
ammatinharjoittajien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia. Erityishuomiota olisi 



AD\911775FI.doc 7/13 PE491.276v02-00

FI

kiinnitettävä nuoriin yrittäjiin erityisesti 
perustamalla "Erasmus nuorille 
yrittäjille" -ohjelma.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan ja niillä on vaikeuksia 
saada riskipääomaa. Tällä on negatiivista 
vaikutusta perustettujen uusien yritysten 
määrään ja laatuun sekä yritysten kasvuun.
Ehdotettujen rahoitusvälineiden lisäarvo 
unionin kannalta on muun muassa siinä, 
että vahvistetaan riskipääoman 
sisämarkkinoita ja kehitetään Euroopan 
laajuiset pk-yritysten rahoitusmarkkinat.
Unionin toimilla olisi täydennettävä pk-
yrityksiä koskevien rahoitusvälineiden 
käyttöä jäsenvaltioissa. Toimien 
täytäntöönpanosta vastaavien tahojen olisi 
taattava täydentävyys ja vältettävä 
päällekkäistä rahoitusta EU:n muista 
resursseista.

(12) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan ja niillä on vaikeuksia 
saada riskipääomaa. Tällä on negatiivista 
vaikutusta perustettujen uusien yritysten 
määrään ja laatuun, yritysten kasvuun sekä 
uusien yrittäjien halukkuuteen ottaa 
haltuunsa elinkelpoisia yrityksiä 
liiketoiminnan luovutuksen/perinnön 
yhteydessä. Vuosina 2007–2013 käyttöön 
otetut rahoitusvälineet, erityisesti SMEG-
järjestelmä, ovat todistetusti tuottaneet 
lisäarvoa ja vaikuttaneet myönteisesti 
ainakin 120 000 pk-yritykseen sekä 
auttaneet säilyttämään 
851 000 työpaikkaa vuonna 2008 
puhjenneen talouskriisin jälkeen. 
Ehdotettujen rahoitusvälineiden tuottama
lisäarvo unionin kannalta on muun muassa 
siinä, että vahvistetaan riskipääoman 
sisämarkkinoita ja kehitetään Euroopan 
laajuiset pk-yritysten rahoitusmarkkinat.
Unionin toimilla olisi täydennettävä pk-
yrityksiä koskevien rahoitusvälineiden 
käyttöä jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden 
olisi tehtävä kaikkensa lisätäkseen 
kyseisten välineiden näkyvyyttä ja 
saatavuutta alueellaan. Toimien 
täytäntöönpanosta vastaavien tahojen olisi 
taattava täydentävyys ja vältettävä 
päällekkäistä rahoitusta EU:n muista 
resursseista.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Ohjelman vaikutukset olisi 
maksimoitava siten, että asetetaan 
käyttöön, yhdistetään ja hyödynnetään 
julkisia ja yksityisiä rahoitusvaroja.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Ohjelmassa olisi varmistettava 
unionin talousarvioon liittyvien 
innovatiivisten rahoitusvälineiden ja 
järjestelyjen mahdollisimman suuri 
avoimuus, luotettavuus ja demokraattinen 
valvonta etenkin sen osalta, mikä on 
niiden odotettu ja toteutunut vaikutus 
unionin tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) On tärkeää varmistaa, että 
ohjelman varainhoito on moitteetonta ja 
että ohjelman toteutus on 
mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen, samalla kun taataan 
oikeusvarmuus ja se, että ohjelma on 
kaikkien osallistujien ulottuvilla.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Ohjelman täytäntöönpanoa olisi 
seurattava vuosittain käyttäen keskeisiä 
indikaattoreita tulosten ja vaikutusten 
arviointiin. Näiden indikaattoreiden ja 
niiden perustasojen olisi muodostettava 
vähimmäisperusta sen arvioinnille, missä 
määrin ohjelman tavoitteet on saavutettu.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti pieniä
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), 
jäljempänä ’ohjelma’, 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi.

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti
itsenäisiä ammatinharjoittajia, 
mikroyrityksiä, pienyrityksiä, 
käsiteollisuusyrityksiä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yrityksiä), jäljempänä
’ohjelma’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) äskettäin perustettujen ja jo 
olemassa olevien pk-yritysten lukumäärän 
välinen ero,
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien, erityisesti nuorten 
yrittäjien, parissa

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat
2,522 miljardia euroa, josta noin
1,4 miljardia euroa osoitetaan 
rahoitusvälineisiin.

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta [...] tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
[17] kohdan mukaisesti rahoituspuitteet 
ohjelman täytäntöönpanoa varten sen koko 
keston ajan ovat [...] monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 
enimmäismääristä, josta noin
60 prosenttia osoitetaan 
rahoitusvälineisiin. Budjettivallan käyttäjä 
pitää tätä määrää ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
rahoitusvälineisiin osoitettu määrä on 
ohjeellinen eikä se rajoita budjettivallan 
käyttäjän toimivaltaa. Sitä voidaan 
mukauttaa ylös- tai alaspäin vuosittaisen 
talousarviomenettelyn yhteydessä sen 
mukaan, millaisia tuloksia on saatu 
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aikaan liitteessä II asetettujen eri 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanossa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan "Erasmus nuorille yrittäjille" 
-toimi, jonka tavoitteena on kehittää 
yrittäjyystaitoja ja -asenteita.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä, joilla kehitetään 
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja ja -asenteita, 
etenkin potentiaalisten ja uusien yrittäjien 
parissa.

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä, joilla kehitetään 
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja, -henkisyyttä
ja -asenteita, etenkin koulutuksessa ja 
ammattikoulutuksessa sekä potentiaalisten 
ja uusien yrittäjien parissa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] 18 artiklan 4 kohdan
mukaan yhden rahoitusvälineen tuottamat 
tulot ja maksut on osoitettava kyseiseen 
rahoitusvälineeseen. Vuosien 2007–2013 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
jo perustettujen rahoitusvälineiden osalta 
kyseisellä kaudella aloitettujen toimien 
tuottamat tulot ja maksut on osoitettava 

4. Asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] 18 artiklan 3 kohdan 
h alakohdan mukaan yhden 
rahoitusvälineen tuottamat tulot ja maksut 
on osoitettava kyseiseen 
rahoitusvälineeseen. Vuosien 2007–2013 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
jo perustettujen rahoitusvälineiden osalta 
kyseisellä kaudella aloitettujen toimien 
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rahoitusvälineeseen kaudella 2014–2020. tuottamat tulot ja maksut on osoitettava 
rahoitusvälineeseen kaudella 2014–2020.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Lainatakausjärjestely (LGF) – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat
150 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 12 kuukautta.
LGF on suunniteltava niin, että on 
mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä 
lainojen lukumäärän että arvon perusteella.

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat
250 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 12 kuukautta.
Mikäli kyseessä on liiketoiminnan 
luovutus, lainan enimmäismäärä on 
1 000 000 euroa. LGF on suunniteltava 
niin, että on mahdollista raportoida
erikseen perustetuista yrityksistä, 
luovutetuista yrityksistä, olemassa olevien 
yritysten jatkamisesta ja tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä 
lainojen lukumäärän että arvon perusteella.
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