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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 

Ehdotuksen perustelut 

Yritykset ja etenkin pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yrityks et) ovat m erkittäviä kasvun  ja  
työllisyyden edistäjiä unionissa. Jos unioni haluaa toteuttaa Eur ooppa 2020 -strategiassa esitetyt 
älykästä, kestävää ja os allistavaa kasvua koskevat prioriteetit, k ilpailukyky on asete ttava to imien 
keskiöön. 

Unionin käytössä on sääntelykei noja, kuten järk evä sääntely ja byrokratian vähentäminen unionin 
yrityksiltä, mutta joihinkin markkinoiden epäkohtiin voidaan  puuttua tehokkaa sti julkisen 
rahoituksen keinoin EU:n tasolla. 

Ja tätä tapahtuukin jo. Kilpai lukyvyn ja innovoinnin puiteohjelm asta (CIP) annetaan rahoitusta 
asiaan liittyviin toim iin. Tarv e jatkaa ja kehittää tä llaista rahoitustukea t unnustettiin kom ission 
tiedonannossa ”Eurooppa 2020 -strat egiaa tukeva talousarvio” 1. Nyt kom issio on ehdottanut 
yritysten kilpailukykyä ja pk-yr ityksiä koskevaa ohjelm aa (COS ME), jonka kokonaism äärärahat 
kaudelle 2014–2020 olisivat 2,5 miljardia euroa. 

Yleinen tausta 

Unionin yritysten haasteena on olla kilpailuky kyisiä globaalisti. Niitä estävät kuitenkin usein 
markkinoiden epäkohdat, jotka haittaavat niiden kykyä kilpailla kilpakumppaneiden kanssa muualla 
maailmassa. Täm än tuloksena EU:n pk-yrityst en työvoim an ja luonnonva rojen tuottavuus on 
alhaisempi ja kasvu hitaam paa kuin pk-yrityksillä esimerkiksi Yhdysvalloissa, eivätkä ne ole niin 
kyvykkäitä mukautum aan m enestyksekkäästi muuttuv iin toim intaedellytyksiin kuin suuremmat 
yritykset E uroopassa. Pk-yrityst en vaikeuksia on vielä pahent anut hiljattainen talous- ja 
rahoituskriisi sekä hyödykkeiden ja luonnonvarojen hinnannousut. 

Näihin m arkkinoiden epäkohtiin kohdistuvat toim et ova t ensisijaisesti jäsenva ltioiden ja alueiden 
vastuulla, mutta joillakin aloilla EU:n toimet voivat selvästi tuoda lisäarvoa. Unioni voi esimerkiksi 
avustaa vahvistamalla sisämarkkinoita, tukemalla kansallisten toimenpiteiden yhdenmukaisuutta ja 
johdonmukaisuutta, tehostam alla hyvien toim intatapojen levittä misestä saatavia 
katalyyttivaikutuksia ta i saam alla aikaan  mittakaavaetuja. Sisäm arkkinoiden moittee ttoman 
toiminnan takaam isen lisäksi EU:lla on tehtävä liiketoimintaympäristön parantam isessa, jotta 
voidaan varm istaa vahvat ja m onipuoliset EU:n yr itykset ja globaaliin k ilpailuun pystyvät pk-
yritykset mukautumalla samalla vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen. 

Tätä ohjelm aa ehdotetaan keinoks i käsitellä keskeisiä m arkkinoiden epäkohtia, jotka rajoittavat 
yritysten, etenkin pk-yritysten, kasvua unionissa.  Kilpailukyvyn ja yrittäj yyden osalta unionin 
yritysten tärkeimpiä haasteita ovat edelleen seuraavat: 

– pk-yritysten vaikeudet saada rahoitusta; n e joutuva t kam ppailemaan osoittaakseen 
luottokelpoisuutensa ja niiden on vaikea saada riskipääomaa 

                                                 
1 KOM (2011) 500 lopullinen. 
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– heikko yrittäjyyshenki; vain 45 prosenttia Euroopan kansalaisista haluaa ryhtyä 
itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi (esim. Yhdysvalloissa sama osuus on 55 prosenttia) 

– liiketoimintaympäristö, joka ei kannusta yritysten perustamiseen ja kasvuun ja jolle on  
ominaista sääntelyn hajanaisuus ja liiallinen byrokratia 

– pk-yritysten heikko kapasiteetti mukautua vähähiiliseen, ilmastonmuutosta sietävään sekä 
energia- ja resurssitehokkaas een talouteen raja llisen rahoituksen  ja vähäisen 
asiantuntemuksen vuoksi 

– pk-yritysten heikko kapasiteetti laajentua markkinoille k otimaansa r ajojen y li, sekä 
sisämarkkinoilla että niiden ulkopuolella.  

Nämä vaikeudet m erkitsevät sitä, että yrityksiä ei pe rusteta riittävästi ja että ne, jotk a perustetaan, 
eivät usein ole elinkelpoisia tai niiden tuottavuus ja elinkelpois uus ovat heikkoja. Makrotasolla on 
havaittavissa EU:n talouden kilpailuedun heikkeneminen. 

Ohjelmalla pyritään Eurooppa 2020 -strategia n m ukaisesti luom aan Euroopan yrityksille 
kukoistamisedellytykset ja varm istamaan, että p k-yritykset pystyvät hy ödyntämään täysimittaisesti 
sisämarkkinoiden valtavan potentiaalin, sekä kannustamaan niitä katsom aan sisäm arkkinoiden 
rajojen yli.  Pk-yritys ten kehittäm iseksi olisi to teutettava erity istoimia, koska ne ovat unio nin 
talouskasvun ja uusien työpaikkojen tärkeä lähde: niiden osuus on yli 67 pros enttia yksityissektorin 
työpaikoista ja ne tuottavat yli 58 prosenttia kokonaisliikevaihdosta EU:ssa.  

Erityishuomiota kiinnitetään yr itysten kilpailukyvyn parantam iseen m atkailusektorilla; tässä 
toteutetaan Lissabonin sopim uksella unionille annettua uutta toim ivaltaa, koska sektori on 
merkittävä unionin BKT:n kannalta ja sillä toimii paljon pk-yrityksiä. 

Ehdotuksen tavoitteet 

Ohjelmalla pyritään saavuttamaan seuraavat yleistavoitteet: 

• vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla 

• kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja edistetään pk-yritysten perustamista ja kasvua. 

Ohjelmasta rahoitetuilla toimilla pyritään seuraaviin: 

• Parannetaan toimintaedellytyksiä unionin yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden 
edistämiseksi, myös matkailusektorilla, tukemalla täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta ja 
johdonmukaisuutta sekä tietoon perustuvaa po liittista päätöksentekoa unionin tasolla. 
Taloudellista ja sääntely-ym päristöä voi daan parantaa vertailuanalyysien, hyvien 
toimintatapojen vaihdo n ja alako htaisten a loitteiden k autta. Pk-y rityksiä ko skevaa 
politiikkaa kehitetään ja pk-yrit ysten kilpailukykyä edistetään  eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukevan S mall Business Act -aloitteen ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
mukaisesti. Unionin toim issa vahvistetaan pienet en sin -p eriaatteen kä yttöä unionin ja 
jäsenvaltioiden poliittisessa p äätöksenteossa, ka rtoitetaan j a vaihdetaan hyviä 
toimintatapoja pk-yrityksiä tukevan aloitteen  täytäntöönpanon edistämiseksi ja tuetaan pk-
yrityksiä, jotta ne pystyisivät hyödynt ämään sisäm arkkinoiden potentiaalia 
mahdollisimman hyvin. Liiketo imintasektoreita, kut en tuo tantoteollisuus ja palv eluala, ja 
tiettyjä sektoreita, joilla on suuri osuus pk-yrityksiä, vahvistetaan. 
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• Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen kohderyhmien parissa. Toimiin sisältyy 
hallinnollisten m enettelyjen yksinkertaistam inen ja yrittäjyystait ojen ja -asenteen 
kehittäminen, etenkin uusien yrittäjien, nuorte n ja naisten parissa, sekä yrittäjien uusien 
mahdollisuuksien edistäminen.  

• Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia pääoma- ja velkajärjestelyin: Kasvun 
edistämiseen tarkoitetuilla rahoitusvälinei llä, m ukaan luett una uudet pääom a- ja 
velkamekanismit, joilla  tarjo taan pääom ajärjestelyjä ja lainatakauksia, annetaan  pk-
yrityksille m ahdollisuus saada rah oitusta help ommin. Kasvuvaiheen investoin teja varten 
tarkoitetusta pääom ajärjestelystä tar jotaan kaup allisesti suu ntautunutta pääom arahoitusta 
pääasiassa risk ipääoman muodossa rah oituksenvälittäjien k autta pk -yrityksille. 
Luottojärjestelystä tarjotaan suoria tai m uunlaisia risk injakojärjestelyjä 
rahoituksenvälittäjien kanssa kattamaan pk-yrityksille myönnettäviä lainoja.  

• Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti: Kasvusuuntautuneita 
yrityspalveluita ta rjotaan Enterp rise Europe Network -verkoston kau tta; ta rkoituksena on 
helpottaa to iminnan laajenem ista sisäm arkkinoilla ja niiden ul kopuolella. Ohjelmasta 
tarjotaan pk-yrityksille tukea myös unionin ulkopuolisilla markkinoilla. Tukea myönnetään 
myös kansainväliseen teollis uusalan yhteistyöhön; tarkoituks ena on erityisesti vähentää 
sääntely- ja toim intaympäristön eroja EU :n ja sen tärkeim pien kauppakum ppaneiden 
välillä. 

EU:n tasolla saatava lisäarvo 

Toimista unionin tasolla saatava lisäarvo perustuu seuraaviin viiteen tärkeimpään tekijään: 

• Sisämarkkinoiden vahvistam inen torj umalla m arkkinoiden hajanaisuutta 
riskipääomasijoitusten, valtioiden rajojen yl i tapahtuvan lainanannon ja erillistakausten 
kaltaisilla aloilla sam oin kui n tiedotukseen ja organisaati oon liittyviä rajoituksia, jotka 
estävät pk-yrityksiä hyödyntäm ästä sisämarkkinoiden tarjoamia etuja. Rahoitusvälineiden 
päätarkoituksena on par antaa pk-y ritysten r ahoituksen saa tavuutta m arkkinasegmentillä, 
jota jäsenvaltioiden to imenpiteet – jotka rajoittuvat inve stointeihin ja tukeen kunkin m aan 
sisällä –  eivät ka ta. T oimissa kes kitytään rahoittam aan kansai nvälisille m arkkinoille 
pyrkivien kasvusuuntautuneiden yr itysten laajentumista ja valtio iden rajat ylittäviä toim ia 
sekä kehittämään valtioiden rajat ylittäviä pk-yritysten rahoitusmarkkinoita. Tämä voidaan 
tehdä ainoastaan unionin tasoisella ohjelmalla.  

• Esimerkki- ja katalyy ttivaikutukset levittäm ällä parha impia teo llisuuden ja po litiikan 
toimintatapoja. Nykyisessä ohjelm assa parhaat  esim erkit yrittäjyyd en ja pk-yritysten 
edistämisestä jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja  paikallistasolla voidaan valita kilp ailemaan 
Yrittävä E urooppa -p alkinnosta. Palkinno t m yönnetään viranomaisten to teuttamille 
parhaille toim enpiteille esim erkiksi hallin nollisen ras itteen yks inkertaistamisen ja 
keventämisen alalla. Joka vuosi noin 400 hank etta osallistuu kansal liseen kilpailuun, ja 
kukin m aa valitsee näistä noin 56 osallist umaan Euroopan tason kilpailuun, jossa 
eurooppalainen valintalautakunta valitsee kuusi voittajaa. 250:stä kansallisesta ehdokkaasta 
yli 30 on saanut palkinnon ja toim inut esimerkkinä hyvästä toimintatavasta koko 
Euroopassa. Taitojen ja tietojen siirtäm isellä valtioiden rajo jen yli edistetään 
jäsenvaltioiden toim intalinjojen yhdentäm istä, uusien yh teistyökumppanuuksien luom ista 
ja Euroopan talouksien välisten erojen kaventamista. Jäsenvaltioiden keskus- ja 
paikallisviranomaiset v oivat e sitellä m enestyksekkäitä aloitteita Small Busin ess Act 
-konferenssissa, jonka kom issio ja unionin puheenjohtajavalti o järjestävät joka vuosi. 
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Konferenssista on tullut keskeinen tapahtum a, jolla edistetään hyvien toim intatapojen 
vaihtoa unionin sisällä ja ulkopuolella. Esimerkiksi Budapestissä järjestettyyn 
viimeisimpään Sm all Business Act -kon ferenssiin osallistui 340 henkeä EU:n 
jäsenvaltioista ja 30 jäse nvaltioiden ulkopuolelta. Työpajoissa esitettiin 28 hyvää 
toimintatapaa. Rahoitu svälineiden osalta Euroopan investointirah aston teh tävänä on  
helpottaa h yvien toim intatapojen vaihtoa s ekä takaus ten että risk ipääoman alalla, ja 
katalyyttivaikutuksen on havaittu olevan erityisen suuri riskipääoman alalla. 

• Mittakaavaedut aloilla, joilla yksittäisten jäsen valtioiden s aattaisi olla  vaikea saa vuttaa 
vaadittua kriittistä massaa. Jos tarkastellaan esimerkiksi pk-yritysten tukemista ulkomailla, 
Euroopan tason lisäarvoa saadaan aikaan ni puttamalla yhteen kansallisia toim ia ja 
perustamalla palvelu ita, joilta puu ttuisi k riittistä m assaa, jos ne ta rjottaisiin kan sallisella 
tasolla (esim. tuke malla teollis- ja te kijänoikeuksien täytäntöönpanoa). Nykyisestä 
ohjelmasta rahoitettu  ”Kiina –  teollis- ja  tekijänoikeudet (IPR) – Pk-yritysten 
neuvontapalvelu” tarjoaa neuvoja , jotka eivät m uutoin olisi pk-yritysten saatavilla 
pienemmissä jäsenvaltioissa. 2 Lisä ksi union in toim illa voidaan vä lttää toim innan 
päällekkäisyyttä ja edistää jäsenvaltioiden väli stä yhteistyötä sekä koordinointia asiaan 
liittyvien muiden kuin jäsenvaltio iden kanssa. Matkailualalla unionin tasolla toteu tetuista 
aloitteista on selvää lisäarvoa etenkin se uraavilla aloilla: tietopohjan vahvistam inen 
Euroopan laajuis illa kys elyillä ja tu tkimuksilla, jotta s aadaan kysynnästä ja tarjon nasta 
enemmän tietoa, jota ilm an ei saavuteta tiet ojen vertailukelpoisuutta ja johdonmukaisuutta 
koko unionissa 3,yhteisten kansainvälisten edistäm isstrategioiden kehittäm inen niin, että 
Euroopasta muodostuu korkealaatuisten ja kestävien matkailukohteiden tyyssija4, sellaisten 
hyvien toim intatapojen kartoittam inen, joista voi olla etua er ityisille sektoreille, kuten 
meri- ja rannikkoalueiden matkailusektorille, samoin kuin matkailusesongin pidentäminen, 
joka onnistuu paremmin jäsenvaltioiden välis illä vaihdoilla kuin kunkin m aan yksittäisillä 
toimilla. 

• Kansallisten toimenpiteiden yhdenmukaisuus  ja johdonm ukaisuus hyvien toimintatapojen 
vaihdon ja vertailuanalyysien kautta. Yksi pa rhaista esim erkeistä nykyisestä ohjelm asta 
rahoitettujen vertailuanalyysien onnist umisesta on perustam ismenettelyjen 
yksinkertaistamiseen tähtäävä toim i. Vuodest a 2008 lähtien tilannetta ja edistym istä on 
seurattu m aakohtaisesti vuosittain ottaen  huom ioon kol me yksinkertaistam isnäkökohtaa 
(joiden osalta kilpailukykyneuvosto antoi vertailuanalyysia koskevan toim eksiannon): 
osakeyhtiön perustam isen keskim ääräinen aika , hallinnolliset kustannu kset ja m enettelyt. 
Toimi koostuu jäsenvaltio iden n imeämien asia ntuntijoiden puolivu osittain pitäm istä 
kokouksista (kansallisten koordinaattoreiden verk osto – ”the network of National Start-up 
Co-ordinators”). Tarko ituksena oli kehittää m ittausmenetelmä, seurata  edistystä ja  tukea 
edistystä vaihtam alla hyviä toim intatapoja ja tietoa. Vuodesta 2002 lähtien 
rekisteröitymisajat ovat lyhentyneet 70 pr osenttia ja kustannukset enemm än kuin 
puolittuneet. Toim enpiteen onnistum isen tul oksena tavoitteita on tarkistettu helm ikuussa 
2011 hyväksytyssä Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelussa. 

                                                 
2 Verkkoportaalilla j a v erkko-opetuspalveluilla o n o llut yl i 5 0 000 k äyttäjää en simmäisten k olmen v uoden 

aikana ja hakuja on teh ty yli 2  miljoonaa; joka vuosi järjestetään yli 30  koulutusseminaaria ja in teraktiivista 
työpajaa, joissa tarkastellaan pk-yritysten ongelmia. 

3 Yksittäisten pienempien j äsenvaltioiden tek emillä tu tkimuksilla/kyselyillä o n v ähemmän Eu roopan taso n 
lisäarvoa, ne e ivät kat a ko ko EU: ta ja voi vat ol la pää llekkäisiä muissa maissa j o to teutettujen tu tkimusten 
kanssa. 

4 Tämäntyyppisillä to imenpiteillä saad aan p aljon lisäarvo a ja v aikutusta, jos n e to teutetaan koo rdinoidusti j a 
täydentävästi jäsenvaltioiden v älillä; lisäk si p ienemmillä j äsenvaltioilla on  yleen sä v ähemmän resu rsseja 
matkailukohteidensa ja etenkin kansainvälisten matkailutuotteiden edistämiseen. 
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• EU-toimielinten hankkima ainutlaatuinen asiantuntemus.  

– Tämä koskee EU:n rahoituslaitoksia, Eu roopan investointipankkia ja Euroopan 
investointirahastoa (EIR), joiden asiantuntemus pk-ystävällisten rahoitusjärjestelyjen 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa on omaa luokkaansa. EIR:n yli 10 vuoden aikana 
hankkima kokem us on ainutlaatuisen ar vokasta. Se on toim inut vuodesta 2007 
investoijana 19:ssä kilp ailukyvyn ja innovoinnin pu iteohjelmasta tuetussa 
riskipääomarahastossa, usein ratkaisevassa asem assa, ja on saanut käyttöön yli 1,4 
miljardin euron kokonaisinvestoinnit kasvusuuntautuneisiin pk-yrityksiin. Aiem pien 
saavutusten osalta voidaan todeta, että  EU:n riskipääom an ensimmäisen sukupolven 
(kasvu- ja työllisyysaloitteeseen kuuluva  Euroopan teknologiaohjelm an (ETF)  
käynnistysjärjestelmä, 1998–2000) aikana tehd yistä investoinneista edunsaajat ovat 
jo maksaneet tai niiden pitä isi maksaa takaisin 98 prosenttia; edunsaajia olivat mm. 
Skype (VoIP-tekniikkaa käyttä vät puhelut), Vertaris (paper inkierrätys) ja Solaire  
Direct (valosähkökennorakenteet). 

– Yritys-Eurooppa-verkosto (Enterprise Europe Networ k) on saanut konkreettisia 
tuloksia korostam alla pk-yritysten kansai nvälistymistä (sis ämarkkinoilla ja niide n 
ulkopuolella) ja tarjoamalla tie toa unioniin liittyvistä asioista sekä m ahdollisuudesta 
osallistua päätöksentekopros essiin. Sen teh tävä on er ityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätas aista jakau tumista pk-yrityksille ja vähentäm ään valtio iden 
rajat ylittävään to imintaan liittyviä kustannuksia. Yritys-E urooppa-verkoston arvo  
muodostuu jaetu ista m enetelmistä ja välinei stä, joita alueellis ten tai k ansallisten 
viranomaisten valtuuttamat ja (osa)rahoittamat pätevät palveluntarjoajat käyttävät. 

Johdonmukaisuus suhteessa muuhun politiikkaan ja muihin ohjelmiin  

On elintärkeää ottaa pk-yritysten erityisedut ja -olosuhteet huomioon kaikkien unionin politiikkojen 
ja rahoitusohjelmien suunnittelussa. Tuleva rahoitu skehys suunnitellaan niin, että sillä helpotetaan 
pienyritysten osallis tumista rahoitusohjelm iin yksinke rtaistamalla sääntöjä,  supistamalla  
osallistumiskustannuksia, nopeuttam alla m yöntämismenettelyjä ja tarjoam alla käyttöön keskitetty 
asiointipiste, millä kevennetään unionin rahoituksen saajiin kohdistuvaa rasitetta.  

Koska pk-yritysten toim intaympäristön parantam inen on niin tärkeää Eu rooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden kannalta, se m ainitaan kuudessa seitsem ästä Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeesta: Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka, Innovaatiounioni, Nuoret 
liikkeellä, Euroopan digitaalistrategia, Resu rssitehokas Eurooppa ja Uuden osaam isen ja 
työllisyyden ohjelm a. Erityisen merkityksellinen  uuden ohjelm an kannalta on lippulaivahanke 
”Globalisaation aikakauden teo llisuuspolitiikka”, jossa esit etään uudenlaista strategista 
lähestymistapaa ja käsitellään Euroopan kilp ailukykyä, pienten ja ke skisuurten yritysten 
perustamista ja kasvua sekä yrittäjyyskulttuurin edistämistä.  

Ehdotettu uusi ohjelma tarjoaa myös välineen, joka voi palvella muita poliittisia tavoitteita. Yritys-
Eurooppa-verkoston kautta voidaa n linkittyä muihin ohjelm iin ja  aloitteisiin, kun on kyseessä 
tiedon ylhäältä alas suuntautuva levittäm inen ja edistäminen sekä alhaalta ylöspäin suuntautuva 
palautteen kerääm inen sidosryhm iltä. Siitä ta rjotaan edelleen ympäristöohjelm ia ja niiden 
noudattamista koskevaa tietoa, apua ja  tukea pk-yrityksille. Synergiaetuja muiden ohjelmien kanssa 
hyödynnetään m ahdollisimman hyvin. Esim erkiksi uud essa ohjelm assa ehdotetut takaus toimet 
toimivat r innakkain unionin rakennerahastoista ja  Progress-mikrorahoitusjärjestelystä rahoitettujen 
takaustoimien kanssa. Riskipääo mavälineet täydentävät Horison tti 2020 -puiteohjelmasta 
(tutkimuksen ja innovoinnin tulevasta puiteohjelm asta) tarjottuja riskipääom avälineitä. Ohjelmassa 
vältetään m yös päällekkäisyyksiä muiden ohjelm ien kanssa, etenkin yrittä jyyden edistäm isen ja  
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ammattitaidon alalla. Lisäksi o tetaan huom ioon uuden ohjelm an täydentäv yys ehdotetun  
kumppanuusvälineen kanssa. On keskeisen tärkeää, että unionin ulkoiset toimet täydentävät sisäisen 
strategian – Euroopan kestävän kasvun ja työpaikkojen turvaamisen – ulkoista ulottuvuutta.  

Ohjelman hallinnointi 

Kuten kom ission tiedonannossa ”Eurooppa 2 020 -strategiaa tukeva talousarvio” 5 ilm oitettiin, 
hallinnointi ulkoistetaan suureksi osaksi.  

– Rahoitusvälineitä hoitaa Euroopan investointipankkiryhmä komission puolesta. 

– Muiden toim ien hallinnointia voi hoitaa toimeenpanovirasto, käyttäen perustana 
kilpailukyvyn ja innovoinnin toim eenpanoviraston (EACI) toim innasta nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteyde ssä saatuja positiivisia kokem uksia6. Toiminnasta 
tehdään kustannushyötyanalyysi. 

Ulkoistaminen on kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteoh jelman yhteydessä osoi ttautunut erityisen 
onnistuneeksi yksinkertaistamisen osalta, koska EACI on erikoistum isensa ansiosta järkeistänyt ja 
kehittänyt pk-yrityksille mukautettuja menettelyjä.  

Myös tulevien rahoitusohjelm ien pk-yrityksiin liit tyvät osat saatetaan  u lkoistaa EA CI:lle. Niih in 
saattaa s isältyä Horiso ntti 2020 -puiteohjelmasta os ia, joissa v irastosta tehdään keskitetty 
asiointipiste pk-yrityk sille, jotk a haluavat osallistua unionin rahoitusohjelm iin. Yhden 
toimeenpanoviraston käyttö johtaisi m yös tietot eknisten välineiden ja sähköisten portaalien 
järkeistettyyn käyttöön, mikä edelleen helpottaisi pk-yritysten osallistumista. 

Yksinkertaistaminen 

Komission prioriteettina tässä ohjelm assa, kuten  m uissakin m onivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvissa ohjelmissa, on yksinkertaist aa sääntely-ympäristöä ja helpottaa rahoituksen saatavuutta 
EU:n yrityksille, etenkin pk-yrityksille, mahdollisuuksien mukaan. Tätä lähestymistapaa sovelletaan 
yritysten kilpailukykyä ja pk-yr ityksiä koskevassa COSME-ohjel massa käyttäm ällä perustana 
yksinomaan varainhoitoasetuks en sääntöjä ilm an poikkeuksia. Näin tarjotaan yrityksille 
yksinkertaiset, johdonmukaiset ja standardoidut hallinnolliset menettelyt varojen saamiseen.  

Varainhoitoasetuksen tark istuksen ansiosta pienten  yritys ten on helpom pi osallis tua 
rahoitusohjelmiin, kun esim erkiksi sääntöjä he lpotetaan, osallistum iskustannuksia alennetaan, 
myöntämismenettelyjä nopeutetaan ja  tarjotaan keskitetty asiointipiste, jotta unionin rahoituksen 
saanti helpottuisi. Myös uutta kertakorvausjärjestelmää ehdotetaan.  

Nämä om inaisuudet täyttävät sidosryhm ien tarpee t, jotka ne toivat esiin kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman tulevaisuutta koskevassa julkisessa kuulemisessa: 

• yksinkertaistetaan hallin nollisia m enettelyjä ja Yritys-Eurooppa-verko ston m enettelyjä 
yksinkertaistamalla ehdotusten laatimista 

                                                 
5 KOM(2011) 500 lopullinen ja SEC(2011) 867–868 lopullinen; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio”, Osa II (politiikkoja koskevat luvut). 

6 Loppuraportti: Ev aluation of t he Ex ecutive Ag ency for Co mpetitiveness an d Innovation; 12.5.2011. 
http://ec.europa.eu/cip/files/docs/evaluation-of-eaci-may-2011_en.pdf. 
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• hyödynnetään enemmän kertakorvauksia ja kiinteämääräistä rahoitusta 

• ei enää vaadita hankkeen työllistämien henkilöiden nimien ilmiottamista 

• yksinkertaistetaan ha llinnollisia as iakirjoja, jo tka on toim itettava sopimuksen tekem isen 
yhteydessä 

• luovutaan vaatim uksesta, jonka mukaan yksityisten tuensaajien on toim itettava 
pankkitakaus.  

Ohjelmalla vastataan  näihin ehdotuksii n hyödyntäm ällä m ahdollisimman paljon uutta 
varainhoitoasetusta ja pyritään yksinkertaistam aan raportointivaatim uksia edelleen niin, että 
käytetään laajemm in raporto intia verkon välityksellä. P k-yritysten rahoitusm ahdollisuuksien 
parantamiseksi niiden osallistum ista kaikkiin tule viin unionin rahoitusohjelm iin ja tu kikelpoisuutta 
näissä ohjelmissa koskevat säännöt pyritään yhdenmukaistamaan mahdollisuuksien mukaan. 

Rahoitusvälineet sinällään ovat yrityksille hel ppokäyttöisiä, koska ne osoittav at pankilleen tai 
riskipääomarahastolleen tavallisen ra hoituspyynnön eivätkä hanke-ehdotusta, kuten 
avustusrahoituksessa. E uroopan investointirahast on tai m uiden asianmukaisten rahoituslaitosten 
täytäntöönpanemien rahoitusvälineiden osalta komission ehdotus pääoma- ja velkamekanismeista ja 
tarkistettu varainhoitoas etus sääntelevät rahoitusvälineiden hallinnollisia vaatim uksia. Sääntöjä 
yksinkertaistetaan m ahdollisimman paljon, jotta saad aan tasapaino tettua to isaalta välittäjien ja 
edunsaajien raporto intivaatimukset ja tois aalta m oitteeton varain hoito, m ukaan luettu na 
tilintarkastusvaatimukset.  

Lisäksi kom issio hyödyntää EACI:n kehittäm iä yksin kertaistettuja m enettelyjä sam antyyppisissä 
hankkeissa. Hyviä toim intatapoja vaihdetaan esim erkiksi viraston sopimuksissa ja m enettelyissä 
käyttöön ottam ien yksinkertaistamistoim ien osal ta. Yksinkertaistam ista voidaan vielä lisä tä 
esimerkiksi ottam alla käyttöön joustavam pia tä ytäntöönpanotapoja avustussopimuksissa, jotta 
vältetään muutokset myöhemmin. 

INTRESSITAHOJEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TULOKSET 

Intressitahojen kuuleminen 

Kilpailukyvyn ja innovoinnin pui teohjelma päättyy 31. joulukuuta 2013. Kom issio järjesti sen  
seuraajaohjelman vaikutustenarvio innin yhteydessä laajan julkis en kuulem isen, johon osallistui 
julkisia ja yksityisiä organisaatioita ja yksityishenkilöitä ja joka toteutettiin neljässä vaiheessa:  

– internetkysely (m yös rahoitusvä lineitä ko skeva erityiskysely 7), joka toteutettiin 
8. marraskuuta 2010 ja 11. helmikuuta 2011 välisenä aikana 

– julkinen konferenssi 25. tammikuuta 2011  

– jäsenvaltioiden edustajien tap aaminen yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelm an komiteassa ja 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman komiteoiden yhteisessä kokouksessa  

– kilpailukyvyn ja innovoinnin strategisen ne uvoa-antavan kom itean kokous 2. helmikuuta 
2011. 

                                                 
7 h ttp://ec.europa.eu/cip/files/docs/public-consultation-annex2-to-final-report_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/cip/files/docs/public-consultation-annex2-to-final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/cip/files/docs/public-consultation-annex2-to-final-report_en.pdf
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Kuulemisessa vahvistui, että monet nykyisen ohjelm an osat toim ivat hyvin ja että yleisesti 
kannatetaan sella isen u nionin ohje lman säilyttä mistä, josta  tuetaan pk -yrityksiä ja luodaan niille 
suotuisa toim intaympäristö. Pk-yr itysten rahoitu ksensaantiin liitt yvistä kysym yksistä keskusteltiin 
pk-yritysten rahoitusfoorumissa, joka järjestettiin syyskuussa 2010 ja maaliskuussa 2011. 

Nykyisen ohjelman arviointi 

Nykyisessä kilpailukyvyn ja inn ovoinnin puiteohjelm assa arvioint eja tehdään sekä erillisten 
ohjelmien että koko puiteohjelm an tasolla. Us eimmat ehdotetun yritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyä koskevan ohjelman toimista ovat jatkoa kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan 
kuuluvan yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman toimille. 

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelm an arviointien tä rkeimmät havainnot esite tään tiivistettynä 
jäljempänä. 

Väliarviointi 

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelm an väliarvioinnissa8 arvioitiin ohjelman en simmäisiä tuloksia ja 
keskityttiin Yritys-Eurooppa -verkoston perustam iseen ja ohjelm asta ja sitä edeltävistä ohjelm ista 
rahoitettujen rahoitusvälineiden vaikutuksiin. Arvioinnissa vahvi stui, että yrittäjyyden ja 
innovoinnin ohjelm an tavoitteissa oli tehokkaas ti otettu huom ioon Euroopan pk-yritysten 
tärkeimmät esteet ja rajoitukset, kuten sääntelyyn liittyvät ja hallinnolliset rasitteet sekä rahoituksen 
heikko saanti. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelm asta tuettuja rahoitusvälineitä tarvitaan 
markkinoiden epäkohtien vuoksi, jo tta voidaan puuttua rahoitukseen liittyviin vaik euksiin, joita 
aloittavilla ja kasvavilla pk-yrityksillä on ka ikkialla unionissa. Yrittäjyyden ja innovoinnin 
ohjelman rahoitusvälineitä pidett iin innovatiivisena tapana käsite llä markkinoiden epäkohtia pk-
yritysten rahoituksen alalla. 

Suosituksia lisäparannuksiksi olivat esimerkiksi seuraavat: 

• kehitetään standardo itu joukko seurantaindikaattoreita, jotta voidaan pitää kirjaa ja 
raportoida ohjelman edistyksestä 

• parannetaan Yritys-Eurooppa-verkoston palautetoimintoa 

• yksinkertaistetaan ohjelm an rakennetta , jotta saadaan parannettua yksittäisten 
toimien ja ohjelman yleisten tavoitteiden välistä yhteyttä. 

Loppuarviointi 

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohj elman loppuarvioinnissa 9 arvioitiin ohjelm an merkityksellisyyttä, 
tehokkuutta, vaikuttavuutta, hyödyllisyyttä ja kestävyyttä sekä sitä koskevaa tiedotusta ja tietämystä 
ja keskityttiin tärkeim piin osatek ijöihin: rahoitusvälineet, Yritys- Eurooppa-verkosto ja innovointi. 
Arviointiin sisältyi sidosryhm ien ja edunsaajie n erittäin kattava kuulem inen kyselyjen ja 
haastattelujen kautta.  

Arvioinnin tulokset olivat rohkaisevia. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelm an katsottiin olevan 
oikeilla jäljillä odotettujen vaikut usten saavuttam iseksi, ja sen katsottiin puuttuvan tarpeisiin, 
ongelmiin ja kysymyksiin, joita varten se on tarkoitettu, erityisen tehokkaasti Euroopan tasolla.  

                                                 
8 h ttp://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/evaluation/final_report_eip_interim_evaluation_04_2009_en.pdf. 
9 h ttp://ec.europa.eu/cip/files/docs/eip-final-evaluation-report_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/evaluation/final_report_eip_interim_evaluation_04_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/cip/files/docs/eip-final-evaluation-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/cip/files/docs/eip-final-evaluation-report_en.pdf
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Sen tavoitteita pidettiin erittäin m erkityksellisinä yritysten tarpeiden ja  Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden kannalta. Ohjelm an katsottiin hyödyttävän tehokkaalla  tavalla loppukäy ttäjiä, etenkin 
pk-yrityksiä. Yrittäjyy den ja innovoinnin  ohjelm an toim enpiteiden ja varsinkin  sen 
rahoitusvälineiden katsottiin luone en tehokkaasti todellis et edellytykset m arkkinoilla toim imista 
varten. 

Ohjelman täytäntöönpanon lisäparannuksista annettiin seuraavia suosituksia:  

• kehitetään järjestelm ällinen hallintoprosessi, jolla py ritään laaja-a laisiin tavoitteisiin  
ohjelman sisällä ja yhdistetään korkean tason tavoitteet yksittäisiin rahoitettuihin toimiin ja 
toimenpiteisiin 

• tehdään yhteys muihin yrityspolitiikan osatekijöihin selvemmäksi, esimerkiksi viittaamalla 
pienyrityksiä koskevan  aloitteen prioriteet teihin tai asiaan liittyv iin Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeisiin 

• kehitetään s eurantajärjestelmää ja -indikaattore ita, joita on  edelleen h iottava, vaikk a ne 
ovatkin arvokas tekijä ohjelman tuloksellisuuden arvioinnissa.  

Nykyisessä ohjelm assa on jo kiinn itetty ene mmän huomi ota tulok sellisuuden m ittaamiseen ja 
tuloksellisuutta koskeviin indikaattoreihin, ja tällä on keskeinen asem a uudessa ohjelm assa. 
Uudessa ohjelm assa otetaan huom ioon edellä esitetyt suositukset, etenkin niin, että 
toimintalogiikkaa vahvistetaan ja yhdistetään se tiiviimmin unionin strategisiin prioriteetteihin.  

Vaikutusten arviointi 

Ohjelman välineistä teh tiin vaiku tusten arvio inti, joka on  liitettynä tähän komission ehdotukseen. 
Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin neljää vaihtoehtoa: 

– vaihtoehto 1: nykytilan sä ilyttäminen – ohjelm a kattaisi sam at kilpailukykyyn ja pk-
yrityksiin liittyv ät seikat kui n yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman odotetaan kattavan  
vuonna 2013 

– vaihtoehto 2: kaikkien nykyisten rahoitustoimien lakkauttaminen 

– vaihtoehto 3 b: toim ien nykyisen sove ltamisalan säily ttäminen ja talou sarvion 
tasapainotettu laajentaminen 

– vaihtoehto 3 c: keskitetty  talousarvion laajentam inen ja  raho itustuen ra joittaminen 
rahoitusvälineisiin ja Yritys-Eurooppa-verkostoon. 

Vaikutustenarvioinnissa p äädyttiin siihen, että kohtuullinen talousarvion laajentaminen on 
parhaana pidetty vaihtoehto, koska sillä päästäisii n tasapainoiseen lähestym istapaan niin, että 
tuetaan tehokkuusetuja, kriittis tä m assaa, johdonm ukaisuutta ja  vaikuttavuutta ja torjutaan 
markkinoiden ja sääntelyn epäkohtia. 

Vaikutustenarviointilautakunnan lausunnon perusteella raporttia parannettiin seuraavasti: 

– tekstissä tuotiin yksityiskohtaisemmin esiin arvioinnin tulokset ja sidosryhmien kannat 

– sosiaalisia vaikutuksia arviointiin laajemmin 
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– politiikan johdonm ukaisuutta ja johdonm ukaisuutta m uiden EU-ohjelm ien kanssa 
arviointiin ja selitettiin tarkemmin raportissa. 

EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ 

Oikeusperusta 

Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 173 ja 195 artiklaan. 

Siinä on seuraavat säännökset: 

– 1 artiklalla perustetaan ohjelma. 

– 2 artiklassa määritellään yleiset tavoitteet ja 3 artiklassa erityistavoitteet. 

– 4 artiklassa kuvataan ohjelman budjetti. 

– 5 artikla koskee kolmansien maiden osallistumista. 

– 6, 7, 8 ja 9 artiklassa kuvataan ohjelman toiminta-alat. 

– 10 artiklassa määritellään vuotuinen työohjelma täytäntöönpanoa varten. 

– 11 artiklassa määritellään niiden tukitoimenpiteiden soveltamisala, joista komissio vastaa. 

– 12 artiklassa esitetään seurantaa ja arviointia koskevat säännökset. 

– 13 artiklassa kuvataan taloudellisen avun muodot. 

– 14 artiklassa annetaan tietoa rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta. 

– 15 artiklassa on säännöksiä unionin taloudellisten etujen suojaamisesta. 

– 16 artiklassa esitetään komiteaa koskevat säännökset. 

– 17, 18 ja 19 artiklassa esitetään delegoituja säädöksiä, siirretyn sä ädösvallan käyttämistä 
sekä kiireellistä menettelyä koskevat säännökset. 

– 20 artiklassa esitetään tämän asetuksen voimaantulopäivä. 

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet 

Ehdotettu EU-toimi on Lissabonin sopim uksen mukainen, koska se kohdistuu erityisesti politiikan 
epäkohtiin, kuten koordinoinnin  ja tehokkaan verkottum isen puutteeseen, ja m arkkinoiden 
epäkohtiin, kuten tiedon epätas aiseen jakautum iseen, johon voidaan puuttua vain EU:n tasolla. 
Koordinoidun ja vakaan politiikan toteuttamista pidetään erittäin arvokkaana siltä kannalta, että sillä 
saadaan tuotua yhteen  keskeiset sidosryhmät, jaettua tietoa, ideoita ja hu olenaiheita sekä tekemällä 
asiaa tunnetuksi viranomaisten parissa ja laajemmin yhteiskunnassa. 

Mikään tule vassa ohjelm assa esitetyistä to imenpiteistä e i edelly tä sitä , että kansa lliset alo itteet 
korvattaisiin EU-tason toimenpiteillä tai että sitovat päätökset tehtäisiin EU:n tasolla. EU:n toimilla 
on tarko itus saada k ansalliset toim enpiteet toim imaan paremm in antam alla niille  EU:n taso ista 
ulottuvuutta, parantam alla koordinoi ntia ja poistam alla yksityisten  toim ijoiden tai viranom aisten 
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yhteistyön esteitä valtioiden väli ltä. Kansallisten ja alueellisten  toim ijoiden ja rakenteiden 
yhteistyötä kannustetaan pikemm inkin horisontaalisella verkosto itumisella kuin ve rtikaalisella 
keskittämisellä.  

EU:n toimien on oltava oikeasuh teisia eli käy ttöön otettu jen toimien ja keinojen on  oltava täys in 
perusteltuja tavoitteiden kannalt a. Tältä osin kun otetaan huom ioon EU:n talouden haasteet, E U-
toimien koon ja laajuuden odotetaan luovan positiivisia vaikutuksia  koko Euroopassa keskittämis- 
ja kerrannaisvaikutusten ansiosta. Talousarviorajoitusten vuoksi ehdotetut EU-tason toimenpiteet on 
huolellisesti valittu niin, että ne tuovat lisäarvoa EU:n tasolla.  

Edellä esitetyn analyysin perusteella voidaan todeta, että ehdotettu EU:n tason toimi yrittäjyyden ja 
kilpailukyvyn edistäm iseksi on täysin perustel tu, etenkin kun otetaan huomioon pk-yritysten 
tarpeet.  

TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 

Ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät m äärärahat 1. tammikuuta 2014  ja 31. joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi ovat 2,522 miljardia euroa.10 

                                                 
10 Ohjelman talousarviota on supistettu komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio” 

(KOM(2011) 500) il moitettuun su mmaan n ähden, ko ska stand ardointia tu kevia to imia r ahoitetaan 182 
miljoonalla e urolla o hjelman ul kopuolelta, jot ta voidaan säi lyttää t oimien on nistunut ra kenne ja t ehokas 
täytäntöönpano. 
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2011/0394 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman perustamisesta 
(2014–2020) 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huom ioon Euroopan unionin toim innasta te hdyn sopim uksen ja erityisesti sen 173 ja 
195 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun säädösehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,  

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,  

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,  

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Komissio antoi m aaliskuussa 2010 tiedonannon ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” 11, jäljem pänä ’Eurooppa 2020 -strategia’. Tiedonanto 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston kokoukse ssa kesäkuussa 2010. Eurooppa 2020 
-strategialla pyritään vastaam aan talouskriis iin ja valm istelemaan Eurooppaa seuraavaa 
vuosikymmentä varten. Siinä asetetaan viis i kunnianhim oista tavoitetta, jotka koskevat 
ilmastoa ja energiaa, työllisyyttä, innovointia, koulutusta sekä sosiaalista osallisuutta ja jotka 
on saavutettava vuoteen 2020 m ennessä, ja tu odaan esiin kasvun avaintekijöitä, joilla 
pyritään lisäämään Euroopan dynaam isuutta ja k ilpailukykyä. Siinä koro stetaan myös, että 
on tärkeää vahvistaa Euroopan talouskasvua ja p itää sam alla yllä korkeaa työllisyystaso a, 
vähähiilistä, resurssi- ja energiatehokasta taloutta sekä sosiaalista koheesiota. 

(2) Varmistaakseen, että yrityksillä on keskei nen asem a Euroopan talouskasvun luom isessa 
komissio antoi lokakuussa 2010 tiedonannon ”Globalisaation aikakauden yhdennetty 
teollisuuspolitiikka – K ilpailukyky ja kestävyy s keskeiselle sijalle” 12, jonka Eurooppa-
neuvosto hyväksyi päätelmissään joulukuussa 2010. Kyseessä on Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke. Tiedonannossa es itetään strategia, jolla pyr itään lisääm ään kasvua ja 

                                                 
11 KOM (2010) 2020 lopullinen. 
12 KOM (2010) 614 lopullinen. 
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työpaikkoja säilyttäm ällä ja  tukem alla vahvaa, m onipuolista ja kilpailukykyistä 
teollisuuspohjaa Euroo passa e tenkin par antamalla yrity sten toim intaedellytyksiä se kä 
vahvistamalla useita sisämarkkinoiden näkökohtia, myös yrityksiin liittyviä palveluja.  

(3) Komissio antoi kesäkuussa 2008 tiedonannon ”Piene t ensin – Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (”Sm all Business A ct”)”13, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 
2008. Small Business Act -aloitteessa esitetään kattavat poliittiset toimintapuitteet pienille ja 
keskisuurille yrityksille  (pk-yr ityksille), edis tetään yrittäjyyttä ja ni votaan ”pienet ensin” 
-periaate lainsäädäntöön ja politiikkaan pk-yritysten k ilpailukyvyn parantam iseksi. 
Aloitteessa vahvistetaan 10 periaa tetta ja  esite tään poliittis ia ja  la insäädäntötoimia, joid en 
tarkoituksena on edis tää pk-yritysten m ahdollisuuksia kasv aa ja luoda työpaikko ja. Sm all 
Business Act -aloitteella edistetään Eurooppa  2020 -strategian tavoitteiden saavuttam ista. 
Lippulaivahankkeissa on jo esitetty useita pk-yrityksiä koskevia toimia. 

(4) Helmikuussa 2011 annetussa komission tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelu” 14, jonka kilpailukykyneuvosto hyväksyi 
toukokuussa 2011, tehdään katsaus aloi tteen toteutukseen ja arvioidaan pk-yritysten tarpeita 
nykyisessä talousympäristössä, jossa niiden on en tistä vaikeampi saada rahoitusta ja päästä 
markkinoille. Kyseisessä uudelleentarkaste lussa luod aan katsaus SBA-a loitteen 
ensimmäisten kahden vuoden aikana saavutett uun edistykseen ja esit etään uusia toim ia 
talouskriisin aiheu ttamien, sidos ryhmien esille  ottamien uusien haasteiden ra tkaisemiseksi; 
siinä m yös ehdotetaan keinoja parantaa SBA-al oitteen toteutusta an tamalla sidosryhm ille 
selkeä rooli ja asettamalla liike-elämän organisaatiot toiminnan etulinjaan. 

(5) Ehdotuksessa neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan m onivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta15, joka hyväksyttiin 29 päivänä kesäkuuta 2011, kom issio 
esittää lains äädäntöehdotusten ja as iakirjojen pakettia, joka koskee unionin talousarviota 
vuosiksi 2014–2020. Kyseisessä m onivuotisessa rahoituskehyksessä kuvataan, m iten 
voidaan saavuttaa poliittiset tavoitteet, jotk a koskevat kasvun lisääm istä ja työpaikkojen 
luomista Euroopassa sekä vähähiilisen ja  ym päristöystävällisemmän talouden ja 
kansainvälisesti merkittävän Euroopan luomista. 

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin yritysten, et enkin pk-yritysten, vahvempaa kilpailukykyä ja  
kestävyyttä, osaam isyhteiskunnan etenem istä ja  tasapainoiseen tal ouskasvuun perustuvaa 
kehitystä, olisi perustettava yritysten k ilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelm a, 
jäljempänä ’ohjelma’. 

(7) Komissio on sitoutunut sisällyttäm ään il mastotoimet unionin rahoitusohjelm iin ja 
osoittamaan vähintään 2 0 prosenttia unionin ta lousarviosta ilmastoon liittyviin tavo itteisiin. 
On tärkeää varmistaa, että ohjelman valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä riskien ennaltaehkäisyä. Tämän 
asetuksen soveltam isalaan kuuluvilla toim enpiteillä olisi osaltaan edistettävä siirtym istä 
vähähiiliseen sekä ilmastonmuutosta sietävään talouteen ja yhteiskuntaan. 

(8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on tarkoitus ottaa käyttöön institutionaal isia ja poliittisia 
järjestelyjä, joilla luod aan edelly tykset, jo iden vallitessa yr itykset voivat kasvaa kes tävällä 
tavalla. Parantunut tuottavuus on keskeistä kestävälle tuloje n kasvulle, joka puolestaan 

                                                 
13 KOM (2008) 394 lopullinen. 
14 KOM (2011) 78 lopullinen. 
15 KOM (2011) 398 lopullinen. 
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parantaa elintasoa. Kilpailukyky riippuu m yös yritysten kyvystä hyödyntää täysim ääräisesti 
Euroopan sisäm arkkinoiden kaltaisia m ahdollisuuksia. Täm ä on erityisen tärkeää pk-
yrityksille, joiden osuus uni onin yrityksistä on 99 pros enttia ja jotka  tar joavat 
tämänhetkisistä yksityissektorin työpaikoista kaksi kolm asosaa ja uusista työpaikoista 80 
prosenttia ja vastaavat y li puolesta unionin yritysten lu omasta kokonaislisäarvosta.  Pk-
yritykset ovat keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja sosiaalisen integraation moottori. 

(9) Kilpailukyky on asetettu un ionin politiikan keskipisteeseen viim e vuosina niiden 
markkinoiden, poliittisten ja institutionaaliste n epäkohtien vuoksi, jotka haittaavat unionin 
yritysten ja erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä. 

(10) Ohjelmassa olisi s en vuoksi puututtava m arkkinoiden epäkohtiin, jotka vaikuttavat unionin 
talouden kilpailukykyyn  globaalisti pääasiassa se llaisten seikkojen vuok si, jo tka haittaav at 
yritysten kykyä kilpailla kilpakumppaneiden kanssa muualla maailmassa.  

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti m ikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY16 
olevan m ääritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. Erity ishuomiota o lisi kiinn itettävä 
mikroyrityksiin, käs iteollisuustoimintaa ha rjoittaviin y rityksiin sek ä so siaalisiin yr ityksiin. 
Huomiota olisi k iinnitettävä myös nuorten yr ittäjien, uusien ja m ahdollisten yrittäjien sekä 
naisyrittäjien samoin kuin erityisten kohderyhm ien kuten maahanm uuttajien ja sosiaalisest i 
heikommassa asem assa olevista  ryhm istä tulevien yrittä jien erityisom inaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään yrittäjiksi 
ja jatkamaan yrittäjinä sekä edistettävä yrittäjien uusia mahdollisuuksia.  

(12) Monet unionin kilpailukykyongelmista liittyvät pk-yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittam aan luottokelpoi suuttaan ja niillä on vaikeuksia saada 
riskipääomaa. Tällä on  negatiiv ista vaikutusta peruste ttujen uusien yr itysten m äärään ja  
laatuun sekä yritysten kasvuun. Ehdotettujen rahoitusvälineiden lisäarvo unionin kannalta on 
muun muassa siinä, että vahvi stetaan riskipääoman sisäm arkkinoita ja kehitetään Euroopan 
laajuiset pk- yritysten ra hoitusmarkkinat. Unionin toim illa olisi täydenn ettävä pk-yr ityksiä 
koskevien rahoitusvälineiden käyttöä jäsenvaltioissa. Toimien täytäntöönpanosta vastaavien 
tahojen olisi taattava täydentävyys ja vältettävä päälle kkäistä rahoitusta EU:n muista 
resursseista. 

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on os oittanut lisäarvonsa Eur oopan pk-yritysten kannalta 
keskitettynä asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää liiketoim intamahdollisuuksia sisäm arkkinoilla ja niid en 
ulkopuolella. Menettelyjen ja työskentelymenetelmien järk eistäminen ja yritysten 
tukipalvelujen eurooppalainen ulottuvuus voidaan saavuttaa va in unionin tasolla. V erkosto 
on erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään kumppaneita yhteistyötä tai teknologian siirtoa 
varten sekä saam aan neuvoja rahoituslähteis tä, teollis- ja tekijänoikeuksista sekä 
ekoinnovaatioista ja kestävästä tuotannosta . Se on myös saanut  palautetta unionin 
lainsäädännöstä ja standardeista. Sen ainutl aatuinen kokemus on erityi sen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakau tumista ja vähentäm ään valtio iden rajat ylittävään  
toimintaan liittyviä kustannuksia.  

(14) Pk-yritysten vähäinen kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä että ulkopuolella vaikuttaa 
kilpailukykyyn. Joidenkin arvioiden m ukaan tällä hetkellä unionin pk-yrityksistä 25 

                                                 
16 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36. 
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prosenttia harjoittaa tai on jossakin vaihee ssa kolm en viim e vuoden aikana harjoittanut 
vientiä ja näistä vain 13 pros enttia harjoittaa sää nnöllisesti vientiä uni onin ulkopuolelle ja 
vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja kotimaansa ulkopuolelle. Sm all Business Act -
aloitteessa kehotettiin unionia ja jäsenvaltioita tukem aan ja kannustam aan pk-yrityksiä 
hyödyntämään unionin ulkopuolisten m arkkinoiden kasvua, ja täm än mukaisesti E U tukee  
Euroopan liike-eläm än järjestöjen verkostoa y li 20:illä ulkom aanmarkkinoilla. S e tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n –Japanin teollis elle yh teistyökeskukselle, elink einoelämän elim ille 
Hongkongissa, Malesiassa ja Singaporessa se kä Euroopan kauppa- ja  teknologiakeskukselle 
Intiassa, E U:n pk-yritysten keskukselle Kiin assa ja Thaim aassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan tason 
lisäarvoa s aadaan aik aan nipu ttamalla yhtee n alan  k ansallisia toim ia, välttäm ällä 
päällekkäisyyttä, edistä mällä yhteis työtä ja tarjoam alla palveluita, joilta puuttuis i kriittis tä 
massaa, jos ne tarjottaisiin kansallisella tasolla. 

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin pk- yritysten kilpailukyvyn parantam iseksi 
jäsenvaltioiden ja  kom ission on  lu otava suotu isa liiketo imintaympäristö. Huom iota on 
kiinnitettävä varsinkin pk-yrityst en etuihin ja niihin sek toreihin, joilla pk-yritysten toiminta 
on aktiiv isinta. Unionin tason aloitteita tarv itaan, jo tta voidaan kehittää tas apuoliset 
toimintaedellytykset pk-yrityksille ja vaihtaa tietoa ja osaamista Euroopan laajuisesti. 

(16) Yksi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä on suhtee llisen heikko yrittäjyyshenki unionissa. Vain 
45 prosenttia unionin kansalaisista (ja alle  40 prosenttia naisista) haluaisi toimia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, kun sam a os uus on 55 pr osenttia Yhdysvalloissa ja 71 prosenttia 
Kiinassa.17 Esim erkki- ja kataly yttivaikutukset, ku ten eurooppalaiset palkinnot j a 
konferenssit, sekä yhdenm ukaisuutta ja johdo nmukaisuutta lisäävät toim enpiteet, kuten 
vertailuanalyysit ja hyvien to imintatapojen vaihto, saavat aikaan paljon Euroopan tason 
lisäarvoa. 

(17) Globaali kilpailu, väestörakenteen m uutokset, resurssien rajoitukse t ja esiin tuleva t 
sosiaaliset suuntaukset synnyttävät haas teita ja m ahdollisuuksia joillekin s ektoreille. 
Esimerkiksi suunnittelupohjaisen sektoreiden, joihin kohdistuu gl obaaleja haasteita ja joille 
on ominaista pk-yritysten suuri osuus, on mukauduttava niin, että ne pystyvät hyödyntämään 
edut ja valjastam aan käyttöönsä yksilöllisten ja  inklusiivisten tuotteid en suureen kysyntään 
liittyvän käyttäm ättömän potentiaalin. Koska nämä haa steet koskevat kaikkia näillä 
sektoreilla toimivia pk-yrityksiä unionissa, tarvitaan unionin tasolla yhdennettyjä toimia. 

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuut a 2010 tiedonannon ”Eurooppa, m aailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan m atkailupolitiikan uudet puitteet” 18, joka hyväksyttiin 
Eurooppa-neuvoston päätelm issä lokakuussa 2010, ja siinä todettiin, että m atkailu on 
merkittävä unionin  talouden s ektori. Sektor illa toim ivien yritys ten osuus  unionin  
bruttokansantuotteesta (BKT) ja työpaikkoj en luom isesta on huom attava, ja niillä on 
merkittävä potentiaali kehittää yrittäjyy ttä, kos ka sektorilla  toim ii pääasiassa pk-y rityksiä. 
Lissabonin sopim uksessa tunnustetaan matkailun m erkitys ja esitet ään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien täydentäjänä. Unionin tasois ista matkailualoitteista 
saadaan selvää lisäarvo a, etenkin k oska niillä voidaan ta rjota unionin  tasoisia tie toja ja  
analyysejä, kehittää kansainvälisiä m atkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa hyviä 
toimintatapoja. 

                                                 
17 Yrittäjyyttä koskeva Eurobarometritutkimus, 2009. 
18 KOM (2010) 352 lopullinen. 
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(19) Ohjelmassa olisi esite ttävä toimet tavoitteita varten, rahoituspuitteet niiden toteuttamiseksi, 
erilaiset täytäntöönpanotoim enpiteet sekä seur antaa, arviointia ja unionin taloudellisten 
etujen suojaamista koskevat järjestelyt. 

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin m uita ohjelm ia ja otettava sam alla huom ioon, että 
kunkin välineen olisi toim ittava om ien erity ismenettelyjensä m ukaisesti. Näin  ollen  
samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin ei tuli si m yöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rah oituksella s aataisiin lis äarvoa ja m erkittävää vaikutus ta, ohjelm assa olis i 
kehitettävä tiiviitä synergiaetuja muiden unionin ohjelmien ja rakennerahastojen kanssa. 

(21) Avoimuuden sekä naisten ja m iesten tasa-arvon periaatteet olisi otettava huom ioon kaikissa 
ohjelmaan kuuluvissa aloitteissa ja toim issa. Aloitteissa ja toim issa olisi otettava huomioon 
myös kaikkien kansalaisten ihmisoikeudet ja perusvapaudet. 

(22) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava ohjelm an koko keston ajaksi raho ituspuitteet, joita 
budjettivallan käyttäjä pitää talou sarviota koskevasta kurin alaisuudesta ja m oitteettomasta 
varainhoidosta XX/YY/201Z tehdyn Euroopan pa rlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopim uksen19 17 kohdan m ukaisesti ensisija isena ohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä. 

(23) Sen varm istamiseksi, että varoja käytet ään ainoastaan m arkkinoiden, poliittisten ja 
institutionaalisten epäko htien torjum iseksi, ja  jo tta vä ltetään markkinoiden vääristym inen, 
ohjelman rahoituksessa on noudatettava valtiontukea koskevia unionin sääntöjä. 

(24) Euroopan talousalu etta koskevassa sopim uksessa ja liittym issopimusten liitteenä o levissa 
pöytäkirjoissa määrätään asianomaisten maisten osallistumisesta unionin ohjelmiin. Muiden 
kolmansien m aiden osallistum isen olisi ol tava m ahdollista, jos se  on sopimusten ja  
menettelyjen mukaista. 

(25) Ohjelmaa olisi seurattava ja arvioitava, jotta sitä voidaan mukauttaa. 

(26) Euroopan unionin taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa 
suojattava oikeasuhteisin toim enpitein, joit a ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäisem inen, 
havaitseminen ja tutk iminen sekä  menete ttyjen, aihee ttomasti maksettujen tai v irheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin seuraamukset. 

(27) Tämän as etuksen täytäntöönpanon yhdenmuka isten edellytysten varm istamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä täytänt öönpanovaltaa täm än ohjelm an täytäntöönpanoa 
koskevien vuotuisten työohjelm ien hyväksym istä varten. Täytäntöönpanovaltaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöist ä ja periaatteista, joiden m ukaisesti jäsenvaltiot valvovat 
komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helm ikuuta 2011 annetun E uroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201120 mukaisesti. 

(28) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä  säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin to iminnasta tehdyn sopim uksen 290 artiklan 
mukaisesti osallistumista ja tiettyje n tehtävien ulkoistamista koskevien erity isten sääntöjen 
osalta. On erityisen tärkeää, et tä kom issio asiaa valm istellessaan toteuttaa as ianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

                                                 
19 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. 
20 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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(29) Komission olisi de legoituja säädök siä valm istellessaan ja laatiess aan varm istettava, että  
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, 
ajoissa ja asianmukaisesti, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

I LUKU 
Kohde 

1 artikla 
Perustaminen  

Perustetaan unionin toim ia koskeva ohjelm a yrity sten kilpailukyvyn parantam iseksi, korostaen 
erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), jäljempänä ’ohjelma’, 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.  

2 artikla 
Yleiset tavoitteet 

1. Ohjelmalla edistetään seuraav assa kuvattuja yleisiä tavoitt eita, joissa kiinnitetään 
erityishuomiota pk-yritysten erityistarpeisiin Euroopan ja globaalilla tasolla:  

(a) vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla 

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja edistetään pk-yritysten luomista ja kasvua. 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen tavo itteiden saavuttam ista mitataan seuraavilla 
indikaattoreilla:  

(c) unionin teo llisuussektorin kasvuprosentti suhteessa bruttokansantuo tteen (BKT) 
kokonaiskasvuun  

(d) unionin teollisuustuotannon kasvu ekoteollisuudessa 

(e) muutokset pk-yritysten hallinnollisessa rasitteessa 

(f) pk-yritysten kasvu lisäarvon ja työntekijöiden lukumäärän osalta 

(g) ja pk-yritysten vaihtuvuus. 

3. Ohjelmalla tuetaan Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa ja edistetään älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan tavo itteen saavu ttamista. Ohjelm alla ediste tään 
erityisesti työllisyyttä koskevaa yleistavoitetta.  
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II LUKU 
Erityiset tavoitteet ja toiminta-alat 

3 artikla 
Erityiset tavoitteet 

4. Ohjelman erityisiä tavoitteita ovat seuraavat: 

(a) Parannetaan unionin yritysten  kilpailukyvyn ja kestävyyden toim intaedellytyksiä, 
myös matkailusektorilla 

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen kohderyhmien parissa 

(c) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia pääoma- ja velkajärjestelyin 

(d) Parannetaan markkinoille pääsyä sekä unionissa että globaalisti. 

5. Ohjelman täytäntöönpanossa edistetään yritysten tarve tta m ukautua vähähiiliseen, 
ilmastonmuutosta sietävään sekä energia- ja resurssitehokkaaseen talouteen. 

6. Ohjelman vaikutusta 1 kohdassa tarkoitettuje n erityisten tavoitteiden saavuttam iseen 
mitataan tuloksellisuutta koskevilla indikaatto reilla. Nämä indikaattorit esitetään liitteessä 
I. 

4 artikla 
Talousarvio 

1. Rahoituspuitteet oh jelman täytän töönpanoa varten ovat 2,522 m iljardia euroa, jos ta noin 
1,4 miljardia euroa osoitetaan rahoitusvälineisiin. 

2. Tässä asetuksessa vahvistetuista rahoitusp uitteista voidaan katta a m yös sella isiin 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, auditointi- ja arviointitoimiin liittyviä kustannuksia, joita 
ohjelman hallinnointi ja sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät; tällaisia ovat 
erityisesti tutkim ukset, asiantun tijatapaamiset, tiedotus - ja viestintäto imet, myös 
toimielinten tiedo tustoiminta unionin poliittis ista prio riteeteista, sikä li kuin ne liittyvät  
tämän ohjelm an yleisiin tavoitteisiin, tiedon  käsittelyyn ja vaihtoon keskittyviin 
tietoteknisiin verkosto ihin liittyv ät kusta nnukset sekä kaikki m uut tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun liittyvät kustannukset , joita kom issiolle aiheutuu ohjelm an 
hallinnoinnista.  

3. Rahoitusosuudella voidaan m yös kattaa teknisen ja hallinnollisen a vun kuluja, jotka ovat 
tarpeen, jotta voidaan  varm istaa siir tyminen ohjelm an ja Euroopan parlam entin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1639/2006/EY21 mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden välillä. 
Samanlaisten kulujen kattam iseksi talousarvi oon voidaan tarvittaessa ottaa m äärärahoja 
myös vuoden 2020 jälkeen, jotta voidaan hallinnoid a toimia, joita ei ole saatu päätökseen 
31 päivään joulukuuta 2020 mennessä. 

                                                 
21 EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15. 
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5 artikla 
Kolmansien maiden osallistuminen 

1. Ohjelmaan voivat osallistua:  

(a) Euroopan vapaakaupp aliittoon (E FTA) kuuluvat m aat, jotk a ovat Euroopan  
talousalueen (ETA) jäse niä, ETA-sopim uksessa m äärättyjen ehtojen m ukaisesti ja  
muut Euroopan maat, jos se on sopimusten ja menettelyjen mukaista 

(b) EU:hun liittym ässä olev at m aat, ehdokasm aat ja m ahdolliset ehdokas maat kunkin 
maan osalta puitesopimuksissa ja assosi aationeuvostojen päätöks issä vahvistettujen 
unionin ohjelm iin osallistum ista koskevien yleisten periaatteiden sekä yleisten  
ehtojen tai vastaavien järjestelyjen mukaisesti 

(c) Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluv at m aat, jos se on sopim usten ja 
menettelyjen m ukaista, kunkin m aan osalta puitesopim uksissa, 
assosiaatiosopimusten pöytäkirjoissa ja assosiaationeuvos tojen päätöksissä 
vahvistettujen unionin ohjelmiin osallistumista koskevien yleisten periaatteiden sekä 
yleisten ehtojen mukaisesti.  

2. Tämän ohjelm an m ukaisiin toim iin voivat osal listua 1 ko hdassa tark oitettuihin m aihin 
sijoittautuneet oikeussubjektit, jos kyseisessä kohdassa vahvistetut ehdot eivät täyty tai jos 
kyseiset m aat päättävä t olla osallistum atta ohjelm aan, tai m uihin kolm ansiin maihin  
sijoittautuneet oikeussubjektit. 

3. Tällaiset oikeussubjektit eivä t ole oikeutettuja unionin raho itustukeen, paitsi jos se on 
välttämätöntä ohjelman kannalta, etenkin union in yritysten kilpail ukyvyn ja m arkkinoille 
pääsyn kan nalta. T ätä poikkeusta  ei sove lleta oikeussub jekteihin, jotka ovat voitto a 
tuottavia. 

6 artikla 
Toimet unionin yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytysten parantamiseksi 

1. Komissio tu kee to imia, joilla p arannetaan ja  vahvistetaan unionin yritysten, etenkin pk-
yritysten, kilpailukykyä ja kestä vyyttä, jotta parannetaan yrit ysten kilpailukykyä ja kasvua 
edistävien kansallis ten toim intalinjojen vaikuttavuutta, yhdenm ukaisuutta ja 
johdonmukaisuutta Euroopassa.  

2. Komissio voi tukea to imia, joilla on tarkoitu s kehittää u usia kilpailukykystrategioita. 
Tällaisiin toimiin voi kuulua seuraavia: 

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen vaikuttavan 
politiikan suunnittelua, täytänt öönpanoa ja arviointia, m ukaan luettuna selviytym is- 
ja palautum iskyky katastrof itilanteissa, sekä turvataan asianm ukaisten 
infrastruktuurien, m aailmanluokan klustereiden, yr itysverkostojen, 
toimintaedellytysten sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittäminen  

(b) toimenpiteet, joilla kannuste taan yhteistyötä poliittisessa  päätöksenteossa ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa jäsenvaltioiden, muiden ohjelmaan osallistuvien maiden sekä 
unionin tärkeim pien kilpakum ppaneiden ke skuudessa ja joissa otetaan huom ioon 
kilpailukykypolitiikkaan liittyvät kansainväliset näkökohdat 
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(c) tuki pk-yrityksiä koskevan pol itiikan kehittämiseen ja poliittisten päättäjien väliseen 
yhteistyöhön, etenkin jos tarkoituksena on helpottaa pääsyä ohjelm iin ja 
toimenpiteisiin pk-yritysten kannalta. 

3. Komissio voi tukea aloittei ta, joilla edistetään se llaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, joille on 
ominaista p k-yritysten suuri osuus  ja jo iden osuus unio nin BKT:stä on m erkittävä. 
Tällaisilla aloitteilla on kannustettava uusien m arkkinoiden kehittym istä sekä 
kilpailukykyisimpiin liiketoim intamalleihin tai m uutettuihin arvoketjuihin perustuvien 
tavaroiden ja palvelu jen tarjontaa. Näihin si sältyy aloitteita, joilla edis tetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja yritysten sosiaalista vastuuta.  

7 artikla 
Toimet yrittäjyyden edistämiseksi 

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistäm istä pa rantamalla yrittäjyyden kehittäm iseen 
vaikuttavia toim intaedellytyksiä. Kom issio tuk ee yritys ten kehittäm iselle ja kas vulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.  

2. Erityishuomiota on  kiin nitettävä nuoriin yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin y rittäjiin sekä 
naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin kohderyhmiin.  

3. Komissio voi tukea jä senvaltioiden toim enpiteitä, joilla ke hitetään yr ittäjyyskasvatusta, 
-taitoja ja -asenteita, etenkin potentiaalisten ja uusien yrittäjien parissa.  

8 artikla  
Toimet pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi 

1. Komissio tukee to imia, joilla  pyr itään par antamaan pk-yritysten rahoituksen saantia 
käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja täydennetään jäsenvaltioiden rahoitu svälineiden käyttöä 
pk-yritysten hyväksi kansallisella ja alueellis ella tasolla. Täydentävyyden varm istamiseksi 
näitä to imia koordino idaan tiiv iisti koheesiopo litiikan yhtey dessä ja kansallisella tasolla  
toteutettujen toimien kanssa. Tällais illa toimilla on pyrittävä kannustam aan sekä p ääoma- 
että velkarahoituksen tarjoamista. 

2. Osana 1 kohdassa tarkoitettuja toim ia komissio kehittää m arkkinoiden kysynnän 
perusteella toim enpiteitä, joilla pa rannetaan valtioiden r ajat ylittäv ää ja m onen m aan 
välistä rahoitusta  ja  autetaan  näin pk-yrityksiä kansainvälis tämään toim intaansa u nionin 
lainsäädännön mukaisesti.  

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien yksityiskohdista säädetään liitteessä II.  

9 artikla 
Toimet markkinoillepääsyn parantamiseksi 

1. Jotta voidaan edelleen parant aa unionin yritysten kilpailukykyä  ja pääsyä m arkkinoille, 
komissio jatkaa Yritys-Eurooppa-verkoston tukemista.  

2. Komissio voi tukea toim ia, joilla parannetaan  pk-yritysten pääsyä sisäm arkkinoille, 
mukaan luettuna tietojen tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen. 
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3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin ulkopuolisille 
markkinoille ja vahvistam aan nykyisiä tukipalveluita kyseisillä markkinoilla. Pk-yritykset 
voivat s aada ohjelm asta tukea, jok a liittyy  st andardeihin ja teollis - ja  tekijänoik euksiin 
tärkeimmissä kolmansissa maissa. 

4. Ohjelman toim illa void aan pyrkiä edistäm ään kansainvälistä teollisuus alan yhte istyötä, 
mukaan luettuna teollisuutta ja sääntelyä koskeva vuoropuhelu kolm ansien maiden kanssa. 
Erityistoimenpiteillä voidaan pyrkiä kaventam aan eroja teol lisia tuotteita koskevissa 
unionin ja  m uiden m aiden sääntelypu itteissa, teollis uuspolitiikassa ja  yr itysten 
toimintaympäristön parantamisessa.  

III LUKU 
Ohjelman täytäntöönpano 

10 artikla 
Vuotuinen työohjelma 

1. Komissio hyväksyy ohjelm an täytäntöönpanoa varten vuotuiset työohjelmat 16 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua tark astelumenettelyä noudattaen. Vuotuisissa työohjelm issa 
vahvistetaan tavoitteet, odotettavat tulokset , täytäntöönpanom enetelmä sekä rahoituksen 
kokonaismäärä. Niihin sisältyy m yös tarkka  kuvaus rahoitettavista toim ista, kuhunkin 
toimeen osoitettavasta alustavasta raham äärästä sekä alustava täytäntöönpanoaikataulu 
samoin kuin asianm ukaiset indika attorit, jo illa seurataan tuotos ten ja tavoitteide n 
saavuttamista. Niissä  on m ainittava av ustusten o salta prior iteetit, kes keiset 
arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä. 

2. Komissio panee ohjelman täytäntöön varainhoit oasetuksen mukaisesti (asetus (EU) N:o 
XXX/2012) [uusi varainhoitoasetus]). 

3. Ohjelman täytäntöönpanossa varm istetaan, että tuetuissa toim issa otetaan huom ioon 12 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tuleva kehitys ja tarpeet, varsinkin väliarvioinnin jälkeen, ja 
se, että ne ovat relevantteja kehittyvien markkinoiden, talouden ja yhteiskunnan muutosten 
kannalta.  

11 artikla 
Tukitoimenpiteet 

1. Edellä olevassa 10 artiklassa tarkoitetun t yöohjelman kattam ien to imenpiteiden lisäksi 
komissio toteuttaa säännöllisesti tukitoimenpiteitä, joihin sisältyvät seuraavat: 

(a) sektorikohtaisten ja sekt oreiden välisten kilpailukykynä kökohtien analysointi ja 
seuranta 

(b) hyvien toimintatapojen ja poliit tisten toimintamallien kartoittaminen ja kehittäminen 
edelleen  

(c) yritysten kilpailukyvyn kannalta erityisen m erkityksellisten unionin toim enpiteiden 
vaikutusten arviointi, jotta löydettäisiin aloja, joilla on yksinkertaistettava nykyist ä 
lainsäädäntöä tai ehdotettava uusia lainsäädäntötoimenpiteitä  
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(d) yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön, teol lisuuspolitiikan ja kilpailukykyyn liittyvien 
toimenpiteiden arviointi 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa ta rkoitetut tukitoim enpiteet eivät välttämättä ole osa 10 
artiklassa tarkoitettuja vuotuisia työohjelmia. 

12 artikla 
Seuranta ja arviointi 

1. Komissio seuraa ohjelman täytäntöönpanoa ja hallintoa. 

2. Komissio laatii vuosittain seurantaraporti n, jossa tarkastellaan tuettujen toim ien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta  rahoituksen,  tulosten ja m ahdollisuuksien m ukaan 
vaikutusten kannalta. Raporttiin on sisällyttävä tietoja ilmastoon liittyvistä menoista ja tuen 
vaikutuksesta ilmastonmuutosta koskeviin tavo itteisiin siinä m äärin, kun tietojen keruu ei 
aiheuta kohtuutonta hallinnollista rasitetta pk-yrityksille. 

3. Komissio laatii viimeistään vuoteen 2018 mennessä toimenpiteiden uusimista, muuttamista 
tai keskeyttäm istä koskevan päätöksen teke mistä varten arviointikertom uksen, jossa 
käsitellään kaikkien oh jelmasta tue ttujen to imien tavoitte iden saavuttam ista tulos ten ja  
vaikutusten tasolla, resurssi en käytön tehokkuutta ja Euroop an tasolla saatavaa lisäarvoa. 
Arviointikertomuksessa on m yös käsiteltävä yksinkertaistamisen laajuutta, s isäistä ja  
ulkoista joh donmukaisuutta, ka ikkien tavoitte iden jatkuv aa m erkityksellisyyttä sek ä sitä , 
miten toimenpiteillä on edistetty unionin painopisteiden eli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun toteutum ista. Siinä on ot ettava huomioon edeltävien toim enpiteiden 
pitkän aikavälin vaikutusten arvioinnin tulokset. 

4. Toimenpiteiden pitkän aikavä lin vaikutuksista ja vaikut usten kestävyydestä laaditaan 
arviointikertomus, joka otetaan huom ioon päätettäessä seuraavan toim enpiteen 
uusimisesta, muuttamisesta tai keskeyttämisestä.  

5. Sen arvioim iseksi, m issä m äärin ohjelm asta tuettujen toim ien tavoitte et on saavu tettu, 
kehitetään joukko keskei siä tuloksellisuutta mittaavia indikaattore ita, jotka tarjoavat 
arviointiperustan. Niitä  on tarkasteltav a enna lta m äärittyjä perustas oja vasten,  jotka  
kuvaavat tilannetta ennen toimien täytäntöönpanoa. 

6. Kaikkien as iaan liittyvien tahojen on toim itettava kom issiolle ka ikki tarv ittavat tiedo t 
kyseisten toimenpiteiden seurantaa ja arviointia varten 

IV LUKU 
Rahoitussäännökset ja taloudellisen tuen muodot 

13 artikla 
Taloudellisen tuen muodot 

Ohjelman mukainen unionin rahoitu stuki voidaan panna täytäntöön vä lillisesti siirtämällä budjetin 
täytäntöönpanotehtävät asetuks en (EU) N:o XXX/2012 [uusi vara inhoitoasetus] XX artiklassa 
luetelluille elimille. 
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14 artikla 
Rahoitusvälineet 

1. Ohjelman mukaisilla rahoitu svälineillä on pyrittävä helpo ttamaan kasvusuuntautuneiden 
pk-yritysten rahoituk sen saan tia. Näihin  rahoitus välineisiin on sis ällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely. 

2. Kasvusuuntautuneiden pk-yritys ten rahoitusvälineet voidaan tapauksen m ukaan yhdistää  
muihin jäsenvaltioiden ja n iiden hallin toviranomaisten [asetuksen (E U) N:o XXX/201X 
[rakennerahastoja koskeva uusi asetus] 33 ar tiklan 1 kohdan a al akohdan] m ukaisesti 
perustamiin rahoitusvä lineisiin ja unionin rahoittam iin apur ahoihin, m ukaan luettuna 
tämän asetuksen piiriin kuuluvat. 

3. Rahoitusvälineillä on pyrittävä säilyttäm ään unionin talousarviosta m yönnettyjen varojen 
arvo. Niistä voi olla m ahdollista saada tuo ttoa, jok a auttaa saav uttamaan muiden 
kumppanien tai investoijien tavoitteet.  

4. Asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi varainho itoasetus] 18 artiklan 4 kohdan mukaan 
yhden rahoitusvälineen tuottam at tulot ja m aksut on osoitettava kyseiseen 
rahoitusvälineeseen. Vuosien 2007–2013 m onivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä jo 
perustettujen rahoitusvä lineiden osalta kyseisellä kaudella al oitettujen toim ien tuottam at 
tulot ja maksut on osoitettava rahoitusvälineeseen kaudella 2014–2020. 

Article15 
Unionin taloudellisten etujen suojaaminen 

1. Komissio varm istaa asianm ukaisin toim enpitein, että  täm än asetuksen mukaises ti 
rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin ta loudellisia etuja suojataa n petoksia, lahjontaa 
ja m uuta laitonta toim intaa ehkä isevillä toim enpiteillä, tehokkailla tark astuksilla ja, jos  
sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perim ällä aihe ettomasti m aksetut m äärät takaisin sekä 
soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta ehkäiseviä seuraamuksia. 

2. Komissiolla tai sen edustajilla ja tilinta rkastustuomioistuimella on oltava valtuudet 
tarkastaa k aikkien täm än asetuk sen nojalla  unionin varoja saan eiden tuensaajien, 
toimeksisaajien ja alihankkijoid en ja m uiden kolmansien osapuolten tilit joko asiakirjojen 
perusteella tai paikalla tehtävin tarkastuksin.  

3. Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, voi asetuksessa (Euratom, EY) N:o 
2185/96 säädettyjen m enettelyjen mukaisesti a vustussopimukseen tai -päätökseen taikka 
unionin rahoitusta k oskevaan s opimukseen liittyvän, unionin ta loudellisia etuja 
vahingoittavan petoksen, lahjonnan tai m uun l aittoman toim innan osoittam iseksi tehdä 
niihin talouden toimijoihin kohdistuvia, paikalla  suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, 
joille kyseinen rahoitus on myönnetty suoraan tai välillisesti. 

4. Kolmansien maiden ja kansai nvälisten järjestöjen kanssa te hdyissä yhteistyösopimuksissa 
sekä täm än asetuksen täytäntöönpanosta seur auksena olevissa avustussopim uksissa ja 
-päätöksissä sekä sopim uksissa on ni menomaisesti annettava kom issiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAF:lle oik eus tehdä e dellä tarko itettuja ta rkastuksia 
sekä ede llä tarko itettuja paika lla suoritet tavia todentam isia ja tarkastuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja toisen alakohdan soveltamista. 
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V LUKU 
Komitea ja loppusäännökset 

16 artikla 
Komitea  

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.  

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 

17 artikla 
Delegoidut säädökset 

1. Siirretään kom issiolle 18 arti klan m ukaisesti va lta antaa delegoituja  säädöksiä, jotka 
koskevat muutoksia täm än asetuksen liitte essä I ole vassa lue ttelossa sä ädettyihin 
indikaattoreihin, jos ne eivät oso ittaudu sopiviksi mittaamaan edistystä ohjelman yleis ten 
ja erityisten tavoitteiden saavuttamisessa.  

2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, jo tka koskevat m uutoksia tämän 
asetuksen liitteessä II sääd ettyjen erityistoim ien yks ityiskohtiin, jos m arkkinoiden 
taloudellinen kehitys sitä ede llyttää, 18 artiklan mukaisesti ta i niiden tulosten m ukaisesti, 
joita on saatu kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman lainatakausjärjestelystä (LGF) ja 
seitsemännen puiteohjelman riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) riskinjakovälineestä (RSI).  

3. Tämän artiklan nojalla annett aviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 19 artiklassa 
säädettyä menettelyä, kun täm ä on tarpeen er ittäin kiireellisessä tapauksessa, esim erkiksi 
kun taloudelliset olosuhteet muuttuvat nopeasti. 

18 artikla 
Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Siirretään kom issiolle valta an taa delego ituja säädök siä tässä artik lassa säädetyin  
edellytyksin.  

2. Edellä o levassa 17 ar tiklassa tarko itettu sä ädösvalta siirretään kom issiolle seitsem äksi 
vuodeksi [the date of entry into force of the basic legislative act] alkaen.  

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi m illoin tahansa peruuttaa 17 artiklassa tark oitetun 
säädösvallan siirron. Peruuttam ispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraa vana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 
unionin virallis essa lehd essä, tai jon akin m yöhempänä, päätöksessä m ainittuna päiv änä. 
Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.  

4. Heti kun kom issio on antanut delegoidun s äädöksen, kom issio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.  
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5. Edellä olevan 17 artiklan nojalla annettu de legoitu säädös tulee voim aan ainoastaan, jos 
Euroopan parlam entti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopa n parlamentille ja neuvostolle, ilm aissut 
vastustavansa sitä, tai jo s sekä Euro opan pa rlamentti että neuvosto ov at enn en mainitun  
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne e ivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 

19 artikla 
Kiireellinen menettely  

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voi maan v iipymättä, ja niitä 
sovelletaan niin kauan kuin ni itä ei vastusteta 2 kohdan m ukaisesti. Kun delegoitu säädös 
annetaan tiedoksi Euroopan parlam entille ja ne uvostolle, esitetään sam alla ne perusteet, 
joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä. 

2. Euroopan parlam entti ja neuvosto  voi 18 artiklan 5 kohdassa tarko itetun m enettelyn 
mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa kom issio kum oaa säädöksen 
viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlam entin tai neuvoston päätös  vastustaa sitä on 
annettu sille tiedoksi. 

20 artikla 
Kumoaminen ja siirtymäsäännökset 

1. Kumotaan päätös N:o 1639/2006/EY 1 päivästä tammikuuta 2014.  

2. Päätöksen N:o 1639/2006/EY m ukaisesti käynnist ettyihin toim iin ja  näihin toim iin 
liittyviin rahoitusvelvoitteisiin sovelletaan kuitenkin edelleen  kyseistä päätöstä, kunnes ne 
päättyvät. 

3. Edellä olevassa 4 artiklassa tarkoitetulla rahoitusosuudella voidaan myös kattaa teknisen ja 
hallinnollisen avun kuluja, jotka ovat tarp een, jotta voidaan va rmistaa siirtym inen 
ohjelman ja päätöksen N:o 1639/2006/EY mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden välillä. 

21 artikla 
Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voim aan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on ju lkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. 

Tehty Strasbourgissa 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 
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LIITE I 
Yleisiä ja erityisiä tavoitteita koskevat indikaattorit  

Yleinen tavoite: 1. Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla 

Vaikutusindikaattori22 

 

Nykytilanne Pitkän aika välin tavo itteet ja välitavoittee t 
(2020) 

Teollisuuden kilpailukyvyn kasvu23 

Pk-yritysten h allinnollisen rasitteen  muutos (u uden 
yrityksen perustamiseen kuluvien päivien määrä) 

EU:n te ollisuustuotannon kasvu e koteollisuudessa 
(muutos edeltävään vuoteen, %) 

2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % 

2009: -3,1 % 

Uuden p k-yrityksen perustamiseen kul uvien päi vien 
lukumäärä: 7 työpäivää 

Vuotuinen kasvu 6–7 prosenttia viime vuosina 

Vuotuinen kasvu 1 %, ja vuonna 2015 kasvu 5 % 

Uuden p k-yrityksen perustamiseen kul uvien päi vien 
väheneminen: 3 työpäivää vuonna 2020 

Vuotuinen k asvu kes kimäärin 8 %  seuraa van 
vuosikymmenen ai kana; vuoteen 20 15 m ennessä 5 0 
%:n lisäys tuotannossa 

 

Yleinen tavoite: 2. Kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja edistetään pk-yritysten perustamista ja kasvua 

Vaikutusindikaattori Nykytilanne  Pitkän aikavälin tavo itteet ja välitavoittee t 
(2020) 

Pk-yritysten kasvu lisäarvon ja työntekijöiden osalta 

Palaute pk-yrityksiltä ja muilta lopullisilta edunsaajilta 
ohjelman lisäarv osta, h yödyllisyydestä j a 
merkityksellisyydestä ( mitataan oh jelman 
arvioinneissa) Yri tys-Eurooppa-verkoston ja 

Vuonna 201 0 pk -yritysten osuus oli yli 5 8 % EU :n 
kokonaisliikevaihdosta (bruttoarvonlisäys); pk-yritysten 
työntekijämäärä yhteensä:  87,5 m iljoonaa (67 %  
yksityissektorin työpaikoista EU:ssa) 

78 % tyytyv äistä j a positiivista p alautetta Yritys-

Tavoitteena lisätä pk-yritysten  bru ttoarvonlisäystä 4  % 
vuodessa; pk-yritysten t yöntekijämäärän v uotuinen 
kasvu 1 % 

Lisätään tyy tyväisyyttä Yritys-Eurooppa-verkoston 

                                                 
22 Nämä in dikaattorit v iittaavat k ehitykseen yritys- j a teo llisuuspolitiikan alalla. Ko missio yk sin ei o le vastuussa tavoitteid en saav uttamisesta. Ala n tu loksiin v aikuttavat 

myös monet muut tekijät, joihin komissio ei voi vaikuttaa. 
23 NEER/REER p erustuu ULC:h en, po isluettuna v aluuttakurssien vaihtelun v aikutukset (NEER = n imellinen efek tiivinen valuuttakurssi, REER = to dellinen efektiiv inen 

valuuttakurssi, ULC = yksikkötyökustannukset). 
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internetkyselyjen kautta 

Pk-yritysten vaihtuvuus (perustetut ja lopetetut) 

Eurooppa-verkoston lisäarvosta lisäarvoon yli 80 %:iin 

 

Erityistavoite:  Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla 

Tulosindikaattori Viim eisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017 

Kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät 
toimet  

Hyväksyttyjen yksinkertaistamistoimenpiteiden määrä  

Toimien l aatua ja l isäarvoa kos kevien ”k untotestien” 
lukumäärä 

Yrityksissä hyväksytyt eur ooppalaiset kest ävää 
tuotantoa ja t uotteita kos kevat väl ineet, m yös EM AS, 
ekomerkit ja ekosuunnittelu 

Komission yk sinkertaistamisohjelma päivitettiin 
vuonna 2010 ja sillä p yritään vähentämään byrokratiaa 
25 % vuoteen 2 012 m ennessä. V uoteen 20 10 ast i 
toteutettiin 5 yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa.  

Vuonna 2010  käynnistettiin n eljä ”k untotestiä” 
sidosryhmien p arissa ym päristö-, liik enne-, työ llisyys- 
ja teo llisuuspolitiikan alalla. Palau tteeseen sisältyi 
kommentteja lainsäädännöstä ja toimien lisäarvosta.  

Noin 35  000 ISO 14001 EMS -sertifik aattia j a 4  500 
EMAS-rekisteröitymistä, 18 000 l isenssiä EU: n 
ympäristömerkille 

Noin 7 yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa.  

Palautteenanto j a ”kun totestit” u lotetaan m uille 
politiikanaloille j a n e johtavat yk sinkertaistamiseen, 
joka v aikuttaa teollisuuteen p ositiivisesti. Suu nnitteilla 
on jopa 12 ”kuntotestiä”, joiden tavoitteena on parempi 
sääntely. 

Huomattavan m onet y ritykset seu raavat 
tuloksellisuuttaan, so veltavat 
ympäristöhallintajärjestelmiä j a saavat aik aan 
parannuksia r esurssien tu ottavuuden j a 
ympäristönsuojelun alalla. Merk ittävä o sa tuotannosta 
on resurssitehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita. 

Pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittäminen 

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä 

Yrittävä Eurooppa -p alkinnon tek eminen 
tunnetummaksi k oko EU:ssa eri tiedo tusvälineiden 
kautta kaikissa jäsenvaltioissa 

Uusien yritysten pe rustamisajan ja -vai keuksien 
vähentäminen 

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä: 15 

Mediajulkaisujen/artikkeleiden luk umäärä k aikissa 
jäsenvaltioissa: 60 vuonna 2010 

Perustamisajan lyhe ntäminen: 7 työpäivää
 

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä: 21 

Mediajulkaisujen/artikkeleiden luk umäärä k aikissa 
jäsenvaltioissa: 80 

Perustamisajan lyhent äminen: 5 työpäivää 
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Uudet liiketoimintamallit 

Markkinoilla o levien uusien  tu otteiden/palvelujen 
lukumäärä 

Lisääntyneen viennin ja sitä vastaavan rahamäärän taso 

Sidosryhmien palaute toimien laadusta ja lisäarvosta 

 

Tähän asti to iminta on rajoittunut sup peaan 
analyyttiseen työhön.  

Tavoitteena uusien tuottei den/palvelujen 
kumulatiivinen lu kumäärä 5  v uonna 2017 (lisätään 
15:een vuonna 2018 ja 25:een vuonna 2019).  

Viennin osalta ei  o dotettua vai kutusta vielä 2 017. 
Osallistuvien pk-yritysten en simmäisen su kupolven 
viennin os uuden t avoitteeksi asetetaan 20 %:n lisäys  
vuonna 2018. 

Ainakin 70 % vuonna 2014 osallistuvista pk-yrityksistä 
ilmoittaa p ositiivisen v aikutuksen liik evaihtoonsa 
vuoden 2017 lopulla tehtävässä kyselyssä. 

Matkailu  

Rahoitushakemusten lukumäärä  

Pk-yritysten prosenttiosuus (ja suuntaukset) matkailuun 
liittyviä raho itusmahdollisuksia k oskevista 
hakemuksista 

Euroopan matkailualan laatumerkin saaneiden yritysten 
lukumäärä 

Eurooppalaiset m atkailun huippukohteet -aloitteesta 
edistetyt kestävät matkailunkehittämismallit 
omaksuneiden matkakohteiden lukumäärä 

Rahoitushakemusten l ukumäärä ( kaikki 
ehdotuspyynnöt) yh teensä: no in 75 vu odessa 
(keskimäärin vuonna 2011) 

Tähän m ennessä yhtään ehdotus pyyntöä ei ole 
suunnattu suoraan pk-yrityksille 

Tähän mennessä yksikään yritys ei ole saanut Euroopan 
matkailualan laatumerkkiä (toimi kehitteillä) 

Myönnettyjen Eu rooppalaiset matkailun huippukohteet 
-palkintojen lukum äärä yht eensä 98 (kes kimäärin 20 
vuodessa – 10  vuo nna 2007, 20  vuonna 2 008, 22 
vuonna 2009, 25 vuonna 2010 ja 21 vuonna 2011)  

Rahoitushakemusten l ukumäärä ( kaikki 
ehdotuspyynnöt) yhteensä: yli 100 vuodessa  

30 % ehdotuspyynnöistä su unnataan su oraan pk-
yrityksille 

Euroopan m atkailualan l aatumerkki -ohjelm aan 
osallistumiskelpoisten arv iointijärjestelmien k attavuus 
50 % 

Vähintään 200 m atkakohdetta, j otka om aksuvat 
Eurooppalaiset m atkailun h uippukohteet -ohjelmasta 
edistetyt k estävän m atkailun k ehittämismallit (3 0 
vuodessa) 

 

Erityistavoite:  Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen kohderyhmien parissa 

Tulosindikaattori Viim eisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017 

Yrittäjyyden tukeminen 

Palaute yrittäj yyttä k oskevista n äkemyksistä (% EU:n  

Vuoden 2007 ja 2009 luvut vakaasti 45 %:ssa 

EU:n taso lla k ehitettyjä yrittäj yystoimia toteuttavien 

Niiden EU-k ansalaisten o suuden lisäämin en 50  %:iin , 
jotka ha luaisivat ryhtyä itsenäisiksi  
ammatinharjoittajiksi 



 

FI 30   FI 

kansalaisista, jot ka hal uaisivat to imia itsen äisinä 
ammatinharjoittajina Eurobarometrin mukaan) 

EU:n taso lla k ehitettyjä yrittäj yystoimia toteuttavien 
valtioiden lukumäärä 

Sellaisten kansallisten ohjel mien lukum äärä, joihi n 
muista j äsenvaltioista tu levat pk -yritykset vo ivat 
osallistua 

Pk-yrityksiä ko skevien h yväksyttyjen 
yksinkertaistamistoimenpiteiden määrä  

valtioiden lukumäärä: 22 (2010) 

Sellaisten kansallisten ohjel mien lukum äärä, joihi n 
muista j äsenvaltioista tu levat pk -yritykset vo ivat 
osallistua: 5 

5 yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa (2010)  

EU:n taso lla k ehitettyjä yrittäj yystoimia toteuttavien 
valtioiden lukumäärä: 25 

Sellaisten k ansallisten o hjelmien lu kumäärä, joihin 
muista j äsenvaltioista tu levat pk -yritykset vo ivat 
osallistua: 10 

Noin 7 yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa.  

 

 

Erityistavoite: Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia oman ja vieraan pääoman muodossa 

Tulosindikaattori Viim eisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017 

Rahoitusvälineet kasvua varten 

Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat lainatakauksia, 
ja luotonannon arvo 

Riskipääomaa saaneide n yr itysten lukum äärä ja 
investointien arvo (j oista valtioiden rajat yl ittäviä 
tapauksia) 

Ehdotettuja välineitä ei ole vielä käynnistetty eivätkä ne 
ole sam oja kuin ny kyiset väl ineet, j oten nykyisiä 
välineitä koskevat tiedot eivät ehkä ole vertailukelpoisia 

Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat lainatakauksia 
(+/- 95  00 0), ja lu otonannon arv o ( +/- 10 ,7 milj ardia 
euroa) 

Riskipääomaa saaneiden yritysten lukumäärä: (+/- 180) 
ja investointien arvo (+/- 220 miljonaa euroa) 

 

Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti 

Tulosindikaattori Viim eisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017 

Enterprise Europe Network – Yritys-
Eurooppa-verkosto  

Enterprise Europe Network – Yritys-
Eurooppa-verkosto  

Enterprise Europe Network – Yritys-
Eurooppa-verkosto  
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Allekirjoitettujen kumppanuussopimusten lukumäärä 

Verkoston merk in tu nnistamisen j a b rändiajattelun 
lisääntyminen (esim. bränditietoisuus pk-yrityksissä) 

Asiakkaiden t yytyväisyysaste (% pk -yrityksistä, jo tka 
ovat tyytyväisiä, tiettyjen palvelujen lisäarvo) 

Tukipalveluja saavien pk-yritysten lukumäärä 

Välitystapahtumiin j a yritysv ierailuihin osallistuvien 
pk-yritysten lukumäärä 

Allekirjoitettuja kumppanuussopimuksia: 1 950 (2010) 

Verkoston b rändin t unnistamisen ja b rändiajattelun 
lisääntyminen: ei mitata vielä 

Asiakkaiden t yytyväisyysaste (% pk -yrityksistä, jo tka 
ovat tyytyväisiä, tiettyjen palvelujen lisäarvo): 78 % 

Tukipalveluja saavien pk -yritysten lu kumäärä: 43 5.000 
(2010) 

Välitystapahtumiin j a yritysv ierailuihin osallistuvien 
pk-yritysten lukumäärä: 45 000 (2010) 

Allekirjoitettuja kumppanuussopimuksia: 3 000/vuosi 

Verkoston b rändin t unnistamisen ja br ändiajattelun 
lisääntyminen: 30 % pk-yrityksistä saavutettu  

Asiakkaiden tyytyv äisyysaste (% p k-yrityksistä, jo tka 
ovat tyytyväisiä, tiettyjen palvelujen lisäarvo): >80 % 

Tukipalveluja saavi en pk -yritysten lukum äärä: 
500 000/vuosi 

Välitystapahtumiin j a yrity svierailuihin osallistuvien 
pk-yritysten lukumäärä: 60 000/vuosi 

Pk-yritysten tukeminen EU:n ulkopuolisilla 
markkinoilla 

Kansainväliseen to imintaan (v ienti, tuon ti, suo rat 
ulkomaiset investoinnit ja muut to iminta) EU: n 
ulkopuolella osallistuvien pk-yritysten osuus (%) 

 

13 % (2009) 

 

17 % (2017) 

Kansainvälinen teollisuusalan yhteistyö 

Niiden tap austen luk umäärä, j oissa teo llisuustuotteita 
koskevan E U:n ja kolmansien m aiden säänt elyn 
lähentämistä on parannettu 

Niiden EU:n Small Bu siness Act -aloitteen al ojen ja 
hyvin to imintatapojen luk umäärä, jo tka on  o tettu 
käyttöön n aapuruuspolitiikan p iiriin kuu luvissa j a 
ehdokasmaissa  

Sääntely-yhteistyössä tärk eimpien 
kauppakumppaneiden ( Yhdysvaltojen, Japanin, Kiinan, 
Brasilian, Ven äjän, Kan adan j a In tian) kanssa 
arvioidaan olevan k eskimäärin k aksi m erkityksellistä 
alaa, jo illa tek nisen sään telyn yhd enmukaistaminen on 
merkittävää  

 

Arvioiden mu kaan kolmella p oliittisella alu eella 
(ehdokasmaiden al ue, i tänaapuruusmaiden al ue ja  
Välimeren naa puruusmaiden alue) Sm all Busi ness Act  
-aloitteen k ymmenestä to iminta-alasta keskimäärin 
kolmea on säännelty näissä maissa. 

3 m erkityksellistä a laa, j oilla tek nistä sään telyä 
yhdenmukaistetaan m erkittävästi tärk eimpien 
kauppakumppaneiden ( Yhdysvaltojen, Japanin, Ki inan, 
Brasilian, Venäjän, Kanadan ja Intian) kanssa (2017) 

5 Small Business Act -alo itteen to iminta-alaa k olmella 
poliittisella alu eella (eh dokasmaiden alu e, 
itänaapuruusmaiden alue ja  Välim eren 
naapuruusmaiden alue). 
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LIITE II 

TOIMET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN PARANTAMISEKSI 

1. Toimiin, joilla parannetaan pk-yritysten ra hoituksen saatavuutta, on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely 

2. Yritysten kilpailukykyä ja  pk-yrityksiä koskevan ohj elman pääom ajärjestely, 
pääomajärjestely kasvua varten (EFG -järjestely), pannaan täytäntöön EU :n 
pääomarahoitusvälineen – josta tu etaan EU :n yrity sten kasvua sek ä tutk imusta, 
kehitystä ja innovointia (RDI) alkuvaihee sta (m ukaan luettuna siem envaihe) 
kasvuvaiheeseen – osajärjes telmänä, ja se  saa taloudellista tukea Horisontti 202 0 
-puiteohjelmasta ja tästä ohjelmasta. 

EFG:ssä käytetään samaa toteutusmekanismia kuin Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
perustettavassa RDI-pääomajärjestelyssä, jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti. 

3. Lainatakausjärjestely (LGF) pannaan täytän töön osana EU:n yritysten kasvuun sekä 
tutkimukseen, kehity kseen ja innovoi ntiin (RDI) tarko itettua EU:n 
velkarahoitusvälinettä käyttäen sam aa toteutusmekanismia kuin Horisontti 2020 
-puiteohjelman velkajärje stelyyn kuuluvassa pk-yrit ysten kysyntäpohjaisessa 
osajärjestelmässä (riskinjakoväline RSI II), jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti. 

4. Pääoma- ja lainatakausjärjestelyssä on noudatettava rahoitusvälineitä koskevia  
varainhoitoasetuksen ja soveltamiss äännöt korvaavan de legoidun säädöksen 
säännöksiä, ja tarkemm at toim intaa kos kevat vaatim ukset esitetään kom ission 
ohjeissa.  

5. Pääoma- ja lain atakausjärjestelyllä täyd ennetään r ahoitusvälineitä, jo ita 
jäsenvaltioissa käytetään pk-yritysten hyväksi koheesiopolitiikan puitteissa. 

6. Pääoma- ja lainatakausjärjestelyssä void aan tarpeen m ukaan sa llia taloudellisten 
resurssien yhdistäm inen se llaisten jäsenvaltioiden ka nssa, jotka ovat halukkaita 
antamaan osan rakenn erahastojen n iille [rakenn erahastoja k oskevan asetuksen 33  
artiklan 1 kohdan a alakohdan] mukaisesti myöntämistä varoista. 

7. Kilpailukyvyn ja innovoinni n puiteohjelm an (Euroopan pa rlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1639/2006/EY) GIF 2 -järjes telmään liittyvät tulot ja m aksut osoitetaan 
yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä koskevaan ohjelmaan. 

8. Kasvusuuntautuneiden pk-yritysten rahoitusv älineet pannaan täyt äntöön EU:n asiaa  
koskevien valtiontukisääntöjen mukaisesti. 

Pääomajärjestely kasvua varten (Equity Facility for Growth – EFG) 

1. EFG:ssä keskitytään rahastoih in, jotka ta rjoavat riskip ääomaa ja m ezzanine- e li 
välirahoitusta, kuten toiss ijaisia lainoja ja osakkuu slainoja, laajeneviin ja  
kasvuvaiheen yrityksiin,  etenkin valtioid en rajat ylittävästi toim iviin, mutta siitä on 
myös m ahdollisuus teh dä inves tointeja al kuvaiheen y rityksiin yhdes sä Horison tti 
2020 -puiteohjelm an mukaisen RDI-pääomajä rjestelyn kanssa. Jälkimm äisessä 
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tapauksessa investoinnit EFG:stä saavat  o lla en intään 20 pros enttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, lukuun ottamatta monivaiherahastoja (”multi-stage funds”), 
joissa rahoitusta EFG:stä ja RDI-pääom ajärjestelystä annetaan suhteutetusti rahaston 
investointipolitiikan pe rusteella. E FG:n on vä ltettävä buy -out- ta i jälkiraho itusta, 
joka on tarkoitettu hankitun yrityksen purkamiseen. Komissio voi päättää muuttaa 20 
prosentin kynnysarvoa muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaisesti. 

2. Tuki annetaan yhden seuraavan investoinnin muodossa: 

(a) suoraan Euroopan investointirahastosta (EIR) tai m uusta oikeussubjektista, 
jotka vastaavat täytäntöönpanosta komission puolesta tai 

(b) rahastojen rahastosta (”funds-of-funds ”) tai investointivälineestä, jotka 
investoivat valtio iden rajojen yli ja jo tka on perustanut EIR tai m uu 
oikeussubjekti, joka vastaa täytän töönpanosta kom ission puolesta, yhdessä 
yksityisten investoijien ja/tai kansallisten julkisten rahoituslaitosten kanssa. 

Lainatakausjärjestely (LFG) 

1. LGF:ää hoitaa Euroopan investointirahasto (EIR) tai muu oikeussubjekti, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta. Järjestelystä tarjotaan 

• vastatakauksia ja muita riskinjakojärjestelyjä takausjärjestelmiin  

• suoria takau ksia ja m uita risk injakojärjestelyjä muille rah oituksen välittäjille, 
jotka täyttävät tukikelpoisuusperusteet. 

2. LGF:ään sisältyvät seuraavat kaksi toimea: 

• ensimmäinen toim i – laino ihin, m ukaan luettuna toissija iset la inat ja  
osakkuuslainat, tai leasing- järjestelyihin perustuva velkarahoitus – pienentää 
pk-yritysten rahoituksen saantiin lii ttyviä ongelm ia, jotka johtuvat joko 
odotetuista suuremmista riskeistä tai riittävien vakuuksien puuttumisesta 

• toinen toim i – pk-y rityslainasalkkujen arvopaperistaminen – on järjestelm ä, 
jonka tavoitteena on saada pk-yritysten käyttöön lisää velkarahoitusta 
osajärjestelmän piiriin kuuluvien ra hoituslaitosten kanssa tehtyjen 
asianmukaisten riskin jakojärjestelyjen m ukaisesti. Kyseisille trans aktioille 
myönnettävän tuen ehtona on se, että alullepanijoina toim ivat laitokset 
käyttävät merkittävän osan käyttöön saadun pääom an perusteella syntyvästä 
likviditeetistä uusina luottoina pk-yrityksille kohtuullisen ajan kuluessa. Tämän 
uuden velkarahoituksen s uuruus lasketaan suhteessa  takuunalaiseen riskien 
kokonaisuuteen, ja siitä ja ajanjaksosta  neuvotellaan tapauskohtaisesti kunkin 
alullepanijana toimivan laitoksen kanssa.  

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa salkussa olevat lainat po is luettuna – lainat 150 000 
euroon asti, ja lainojen vähimm äiserääntymisaika on 12 kuukautta. LGF on 
suunniteltava niin, että on mahdollista raportoida tu etuista innov atiivisista pk-
yrityksistä, sekä lainojen lukumäärän että arvon perusteella.  
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SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA  

 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi  

 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtam is- ja budjetointijärjestelm ässä 
(ABM/ABB) 

 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne  

 1.4. Tavoitteet  

 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut  

 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  

 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)  

2. HALLINNOINTI  

 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt  

 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi  

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET  

 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen ra hoituskehyksen otsa kkeet ja menopuolen 
budjettikohdat  

 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin  

 3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin  

 3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin  

 3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 

 3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 

 3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen  

 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin 

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 
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1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA  

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi  

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yritysten sekä pien ten ja keskisuurten yritysten 
kilpailukykyä koskevan ohjelman perustamisesta (2014–2020) 

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 
(ABM/ABB)24  

Toimintalohko: Yritys- ja teollisuustoiminta 

Toiminnot: Kilpailukyky, teollisuuspolitiikka, innovointi ja yrittäjyys  

Tämä toimintalohko vastaa nykyistä toimintoperusteista budjetointirakennetta. Varainhoitovuodelle 
2014 voidaan m äärittää uusi budjetoin tirakenne, kun toim ielinten välinen so pimus 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 on hyväksytty. 

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne  

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen. 

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai 
valmistelutoimeen.25 

x Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen. 

 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen. 

1.4. Tavoitteet 

1.4.1. Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka 
(joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee  

Ehdotetun ohjelman kohteena oleva monivuotinen stra teginen tavoite on Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpano; strategiassa es itetään – älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien 
lippulaivahankkeiden ohella – to imenpiteitä EU:n yritysten pi tkän aikavälin kestävyyden ja 
kilpailukyvyn vahvistamiseksi tulevaisuudessa. Ohje lmalla myös kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja 
edistetään pk-yritysten luomista ja kasvua. Ehdotetulla ohjelmalla edistetään erityisesti työllisyyttä 
koskevaa yleistavoitetta (75 % 20–64-vuotiaista työllisiä).  

1.4.2. Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja 
budjetointijärjestelmässä  

1. Parannetaan unionin yritysten kilpailukyvyn ja  kestävyyden toim intaedellytyksiä, m yös 
matkailusektorilla 

2. Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen kohderyhmien parissa 

3. Parannetaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia 

                                                 
24 ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi. 
25 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa. 
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4. Parannetaan markkinoille pääsyä sekä unionissa että globaalisti. 

Näiden erityistavoitteiden keskipitkän aikavälin tavoitteet esitetään asetuksen liitteessä I. 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Kun toimielinten välinen sopim us rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 on hyväksytty, voidaan 
määrittää uusi budjetointirakenne.  

1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset 

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän 
tilanteeseen  

Ehdotetun ohjelm an perimm äisenä tavoitteena on saada aikaan positiivista m uutosta Euroopan 
unionin ja s en yritysten  taloudellisessa tilan teessa, esim erkiksi lisääm ällä kasvua,  työllisyy ttä ja 
perustettavien yritysten määrää. Toimissa keskitytään Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja sen 
yleistavoitteiden edis tämiseen tukem alla lip pulaivahankkeeseen ”Gl obalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka” ja pk-yrityksiä tukevan Sm all Business Act -aloittee n uudelleentarkasteluun 
kuuluvia toimia. 

Ohjelman keskeisenä tarkoituksena ja tehtävän ä on tukea modernin ja tehokkaan eurooppalaisen 
kilpailukykypolitiikan kehittäm istä, koordinointia ja täytäntöönpanoa keskit tymällä erityisesti pk-
yrityksiin. 

1.4.2 kohdassa mainittuihin erityistavoitteeisiin päästään seuraavin toimin: 

– parannetaan kasvusuuntautuneiden ja ka nsainvälistymään kykenevien pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia 

– parannetaan yritystukea ja tie dotuspalveluita p k-yrityksille sisäm arkkinoilla ja niiden 
ulkopuolella 

– parannetaan hyvien toim intapojen ja tiedon va ihtoa, vertailuanalyysejä ja poliittista 
koordinointia alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla  

– parannetaan kohdennettujen sektoreiden kilpailukykyä. 

Eurooppalaiset yritykset ovat tärkeimpiä sidosryhm iä, joihin vaikuttavat juuri niiden ongelm ien 
taustalla olevat tekijät, joihin uudella ohjelmalla olisi vastattava. Vaikutukset kohdistuvat enemmän 
pk-yrityksiin kuin suurem piin yrityks iin niiden  pääom aomistukseen, hallin toon ja 
rahoitusmenetelmiin liittyvien er ityispiirteiden vuoksi, jotka edelly ttävät räätälöity jä poliittisia  
toimia. Koska pk-yritykset ovat E U:n uusien työpa ikkojen tärkein lähde, niiden kehittäm inen 
vaikuttaa s uoraan työv oimaan. Pk-yritysten onge lmien ratkaisu lla parannettaisiin  m erkittävästi 
myös EU:n työllisyysnäkymiä.  

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit  

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan 

Nykyiseen ohjelm aan sovelletulla tuloksiin perustuvalla hallintotavalla ja vuotuisella 
tuloksellisuuden seurannalla on onnistuttu m enestyksekkäästi osoittamaan ohjelman saavutukset ja 
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vahvistamaan EU:n vastuullisuutta. Näiden kokem usten perusteella ja ottaen huom ioon saadut 
arviointisuositukset uudessa oh jelmassa on selkeä  toim intalogiikka (jossa  SMART-periaa tteen 
mukaiset to iminnalliset tavoitteet edistävät ylei stavoitteiden saavuttam ista) ja jo ukko vastaavia 
vaikutus- ja tulosindikaa ttoreita. Kun otetaan huom ioon viive tu otosten toteutum isessa ja niiden 
vaikutuksessa yleisiin tavoitteisii n, niiden osalta edistymistä olisi mitattava yleisesti ottaen kolmen 
vuoden välein, kun taas edistymistä toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa mitaaan vuosittain. 
Luettelo kaikista indikaattoreista esitetään komission asetusehdotuksen liitteessä I. 

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut  

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä  

Ehdotetulla ohjelm alla tuetaan komissiota, jäsenvaltioita ja keskeisiä sidosry hmiä niiden 
suunnitellessa, koordinoidessa ja toteuttaessa te hokasta kilpailukykyyn ja yr ittäjyyteen liittyvää  
politiikkaa ja tukitoimia, joilla tähdätään seuraavien pitkän aikavälin haasteiden ratkaisemiseen: 

– ongelmat rahoituksen saannissa 

– vähäinen pk-yritysten perustamisaste 

– teollisuuden erikoistumiseen liittyvät kysymykset 

– rajallinen kapasiteetti mukautua kestävyyden asettamiin haasteisiin 

– pk-yritysten vähäinen kansainvälistyminen 

– heikko yrittäjyyshenki 

– yritysvastainen toimintaympäristö. 

Lyhyellä ja keskipitkällä ai kavälillä uudella ohjelm alla puut utaan seuraavii n poliittisiin, 
markkinoiden ja institutionaalisiin epäkohtiin: 

– politiikan koordinoinnin puute 

– tiedon epätasainen jakautuminen 

– suuret liiketoimintakustannukset 

– sääntely-ympäristön hajanaisuus. 

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo 

Ainutlaatuisen asemansa ansiosta E U pystyy tarjoa maan poliittiselle vaihdo lle ja vastavuoroiselle 
oppimiselle kilpailukykyyn ja pk-yrit yksiin liittyvän politiikan alalla  Euroopan tasoisen foorum in, 
johon kansallisen, alueellisen ja Euroopan tason  sidosryhmät voivat os allistua. EU:n toimet tuovat 
lisäarvoa kansallisen ja/tai alu eellisen tason toim iin tarjoam alla eurooppalaisen ulottuvuuden 
tietojen keruuseen ja analysoint iin sekä tilas tovälineiden ja  -m enetelmien ja yhteis ten 
indikaattoreiden kehittäm iseen. Tällainen Euro opan laajuinen näyttö on ennakkoedellytys, jotta 
voidaan analysoida luotettavasti kilpailukykyyn ja pk-yrityksiin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. 

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset 

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman (EIP) arviointi 
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Komissio on suorittanut yrittäjyyden ja innovoi nnin ohjelm an väliarvioi nnin ja loppuarvioinnin 
(huhtikuussa 2009 ja huhtikuussa 2010) ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelm an 
väliarvioinnin (m aaliskuussa 2010). Näissä ohjelm ien arvioinneissa tuli esiin, että ohjelm ien 
tavoitteet o vat re levantteja EU-po litiikan s trategisten tavo itteiden kan nalta ja n iiden m ukaisia. 
Rajallisesta budjetista huolim atta edistys on ollut näkyvää, et enkin pk-yrityksiin kohdistuvien 
tärkeimpien toim ien osalta. Haastattelujen ja muun näytön perusteella voidaan katsoa, että 
Euroopan tason lisäarvo on selvää.  

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman (EACI) arviointi 

Osa yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelm an budj etista on annettu ki lpailukyvyn ja innovoinnin 
toimeenpanoviraston E ACI:n hoidettavaksi. T oukokuussa 2011 päätökseen saadussa arvioinnissa 
pääteltiin, että EACI suoriutu i hyvin ja oli tehokas ja vaikut tava toteutusm ekanismi niiden 
aloitteiden osalta, jo issa sillä  oli toim innallinen vastuu.  Arvioinnis sa t odettiin, e ttä lähe s 1 00 
prosenttia budjetista oli pantu täytäntöön. 

Julkinen kuuleminen  

Kilpailukyvyn ja inno voinnin pu iteohjelman m ahdollisesta seuraajasta käynnis tettiin julkin en 
kuuleminen osana vaikutustenarvioin tiprosessia. Kuulem inen oli osoitettu julkisille ja yksityisille 
organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka ha lusivat antaa näkökantansa, kuten yritykset, liikealan 
organisaatiot, tutkim us- ja inno vaatiotoiminnan tukija t sekä kansallise t, alueellis et ja 
valtakunnalliset viranomaiset. 

Julkinen kuulem isprosessi koost ui internetkyselystä, julkis esta konferenssistsa, kokouksista 
jäsenvaltioiden e dustajien kanssa kilpailukyvyn ja  innovoinnin puiteohjelm an eri 
hallintokomiteoissa ja kilpai lukyvyn ja innovoinnin strategi sen neuvoa-antavan kom itean 
kokouksesta. Kuulem isessa vahvistui, että m onet nykyisen ohjelm an osat toim ivat hyvin ja että 
yleisesti ka nnatetaan s ellaisen EU-ohjelman säily ttämistä, jos ta tueta an pk-y rityksiä ja luod aan 
niille s uotuisa toim intaympäristö. Pk-yritysten  raho ituksensaantiin li ittyvistä kysym yksistä 
keskusteltiin pk-yritysten rahoitu sfoorumissa, joka järjestettii n syyskuussa 2010 ja m aaliskuussa 
2011. 

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut 

Komissio varm istaa un ionin ja jäs envaltioiden väli sten aloitteiden se kä as iaan liittyv illä a loilla 
toteutettavien unionin eri aloitt eiden välisen tehokkaan koordinoinni n ja keskittyy näin Euroopan 
tason lisäarvoon ja päällekkäisyyksien välttämiseen.  

Synergiaedut m uiden ohjelm ien kanssa m aksimoidaan tarjoam alla väline, josta voi olla apua  
muiden poliittisten tavoitteiden saavuttam isessa. Yritys-Eurooppa-verkoston kautta voidaan 
linkittyä muihin ohjelm iin ja al oitteisiin, kun on kys eessä tiedon ylhäältä  alas suuntautuva 
levittäminen, ohjelm ien ja aloitteiden edistäm inen sekä alhaalta ylöspäin suuntautuva palautteen 
kerääminen sidosryhmiltä.  

Uudessa ohjelm assa vältetään päällekkäisyyksiä muid en ohjelm ien kanssa: siinä ei kateta toim ia, 
jotka koskevat innovaatioto imintaan liittyviä m arkkinoiden epä kohtia, jotka kuuluvat Horisontti 
2020 -puiteohjelm an soveltam isalaan. Horisontti  2020 -puiteohjelm an rahoitusvälineissä 
keskitytään erityisesti tutkim us- ja innovaatiopohjaisten yrityst en rahoitukseen, kun taas uudessa 
ohjelmassa keskitytään kasvu- ja kansainvä listymisvaiheessa oleviin pk-yrityksiin. Kun 
kohderyhmä on täm ä, uudessa ohjelm assa välte tään päällekkäisyydet m yös Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn kanssa. Järjestely peru stettiin osana unionin kriisito imia työttömyyden ja 
sosiaalisen syrjäyty misen kasvaessa. Mikr orahoitusjärjestelyn tavoitteena on parantaa 
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mikrorahoituksen saatavuutta heikommassa asemassa oleville ryhm ille, etenkin sosiaalitaloud essa. 
Sama koskee sen seuraajaa vuoden 2013 jälkeen, jolloin  järjestely ulotetaan sosiaalisiin yrityksiin 
tehtäviin investointeihin. Ehdotet un ohjelman takaustoimet toimivat rinnakkain rakennerahastoista 
rahoitettujen takaustoimien kanssa. Pk-yritysten takausjärjestelmän (SMEG) seuraajassa keskitytään 
enemmän takausten tukemiseen valtioiden rajojen yli ja monen maan väliseen lainanantoon samoin 
kuin arvopaperistam iseen Euroopa n tilintarkastustuom ioistuimen suositusten m ukaisesti. Näin 
taataan suuri täydentävyys JEREMIE-ohjelm an (Euroopan yhteiset resurssit m ikro- ja pk-yritysten 
tukemiseksi) kaltaisten ohjelm ien kanssa, joissa keskitytään valt akunnalliseen ja alueelliseen 
tasoon. 

Lisäksi otetaan huomioon uuden ohjelman täydentävyys ehdotetun kumppanuusvälineen kanssa. On 
keskeisen tärkeää, että Euroopan unionin ulkoiset toimet täydentävät sisäisen strategian – Euroopan 
kestävän kasvun ja työpaikkojen turvaamisen – ulkoista ulottuvuutta. 

Jotta saavu tetaan uud en ohjelm an tavoitteet ja kuten seuraavaa m onivuotista r ahoituskehystä 
koskevassa komission tiedonannossa korostettiin, on keskeisen tärkeää, että pk-yritysten erityisedut 
ja -olosuhteet otetaan huom ioon kaikessa unioni n politiikan ja rahoitus ohjelmien suunnittelussa. 
Tuleva rahoituskehys suunnitellaan niin, että s illä helpotetaan pienyritysten osallistumista 
rahoitusohjelmiin, yksinkertaistam alla sään töjä, supistam alla osallistum iskustannuksia, 
nopeuttamalla m yöntämismenettelyjä ja tarjoam alla käyttöön keskitetty asiointipiste, millä 
kevennetään unionin rahoituksen saajiin kohdistuvaa rasitetta. 

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  

X Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.  

– X Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2020. 

– X Taloudellinen vaikutus (m aksumäärärahat) vuodesta 2014 vuoteen 2024 
(rahoitusvälineiden osalta vuoteen 2035)  

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu. 

– Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV, 

– minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa. 

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)26  

X komissio hallinnoi suoraan keskitetysti  

X välillinen keskitetty hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty 

– X toim eenpanovirastoille  

– X yhteisö jen perustamille elimille27  

–  kansallisille julkiso ikeudellisille e limille tai ju lkisen pa lvelun tehtäviä  hoitaville  
elimille  

                                                 
26 Kuvaukset eri  h allinnointitavoista ja viittaukset v arainhoitoasetukseen ovat saatavilla b udjettipääosaston 

verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
27 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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–  henkilöille, joille on annettu tehtäväksi tote uttaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen V osaston mukaisia  erityisto imia ja jotka n imetään varain hoitoasetuksen 49  
artiklan mukaisessa perussäädöksessä  

 hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa  

 hajautettu hallinnointi yhteistyössä kolmansien maiden kanssa  

X Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa:  

Huomautukset:  

Komissio hallinnoi osan toim esta suoraan keskitety sti ja osaan sovelletaan välillistä keskitettyä 
hallinnointia, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty toimeenpanovirastoille. 

Muiden välillisen hallinnoinnin vaihtoehtojen osalta, kun otetaan huomioon ehdotetussa ohjelmassa 
suunniteltujen toimien ja hankkeiden luonne, ko missio harkitsee m ahdollisuutta hyödyntää jotakin 
nykyisistä toimeenpanovirastoista. Tämä koskee vain tehtäviä, joihin ei liity poliittisia valintoja. 

Myös hallinnointia yhteistyössä  kansainvälisten järjestöjen ka nssa (esim . Euroopan neuvosto, 
OECD, Maailman matkailujärjestö ja Euroopan matkailukomissio) harkitaan joidenkin analyyttisten 
ja vertailuananlyyseihin liittyvien toimien osalta.  

Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaa Euroopan investointirahasto. 
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2. HALLINNOINTI  

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt  

Aikavälien ja edellytysten täsmentäminen 

Tulevan ohjelm an täytäntöönpanon seurannasta va staavat jatkuvaluonteis esti Euroopan kom issio, 
suoraan kom ission yksiköt ja välil lisesti välittäjätahot, kuten Eu roopan investointirahasto ja 
toimeenpanovirastot, joille saatet aan antaa tehtäväksi ohjelm an osien täytäntöönpano. Kom issio 
laatii vuosittain seurantaraportin, jossa tarkastellaan tuettujen toimien tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
rahoituksen, tulosten ja m ahdollisuuksien m ukaan vaikutusten kann alta, jo tta voidaan teh dä 
tarvittavia muutoksia po litiikkaan ja raho itusprioriteetteihin. Suorit uskykyä m itataan pysyvällä 
indikaattorijoukolla.  

Seuranta- ja arviointijärjestelm ä perustuu suur elta osin nykyisen ohjel man järjeste lmään, m utta 
tietojen keruu- ja analy sointijärjestelmään samoin kuin arviointi- ja seurantam enetelmään tehdään 
seuraavia parannuksia (nykyisen ohjelman arvioinnin pohjalta tehtyjen suositusten perusteella): 

– muotoillaan uudet erityisindikaattorit ja seurantajärjestelyt 

– tehdään ristiinviittaus E urooppa 2020 -strateg ian lippulaivahankkeiden  indikaattoreihin, 
jotta voidaan ohjata o hjelman hallintop rosessia ja antaa lisäpano sta Eurooppa 2020  
-strategian seurantaprosessiin 

– hyödynnetään vastakohtiin perust uvaa menetelmää, jossa verrat aan edunsaajien otosta ei-
edunsaajien otokseen, jos se on aiheellista, jotta voidaan erottaa ohjelm an vaikutus 
ehdotettuihin indikaattoreihin muuttuvien taloudellisten olosuhteiden vaikutuksesta  

– hyödynnetään tem aattista arvioin tia tulevan ohjelm an eri osatek ijöiden osalta, jo s se on 
aiheellista. 

Uudelle ohjelm alle teh dään väli- ja jälk iarviointi, jo ssa ta rkastellaan edistym istä tavoitte iden ja  
tulosten osalta. Väliarviointi tehdään vuoden 2017 loppuun m ennessä, jotta sitä voidaan käyttää 
perustana ohjelm an seuraajaa valm isteltaessa. Jälkiarviointi tehdään kahden vuoden kuluessa 
ohjelman päättymisestä. 

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

2.2.1. Todetut riskit  

Ohjelman talousarvio pannaan täytäntöön rahoitusv älineiden, avustusten ja  julkisen hankinnan 
kautta. Kaikkien näiden erilaisten me nojen riskit ovat er ilaiset. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen tekem issä tarkas tuksissa ja ko mission omissa  jälkitarkastuksissa on 
kartoitettu seuraavat keskeiset riskit, jotka saattavat koskea myös tätä ohjelmaa: 

Rahoitusvälineiden osalta: Tärkeimmät kartoitetut riskit liittyvät (kansainvälisten rahoitusvälittäjien 
ja lopullisten edunsaajien) tuki kelpoisuuteen, sopim usten vaatim ustenmukaisuuteen (kom ission 
vaatimusten siirtäminen osaksi sopimusasiakirjoja), prosessin vaatimustenmukaisuuteen (komission 
määräämiä prosesseja ei noudateta) ja tuloksel lisuuteen (ennalta m ääritettyjä tavoitteita ei 
saavuteta). 
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Näiden riskien käsittelyssä otetaan huomioon seuraavat tekijät: 

• Kansainväliset rahoitusvälittäjät toteuttavat merkittäviä hallinto- ja valvontaprosesseja.  

• Komission on nojaudu ttava m erkittävässä m äärin kansa invälisten r ahoitusvälittäjien 
valvontajärjestelmiin. 

• On tärkeää varm istaa asianm ukainen val vonnan taso täytäntöönpa noketjun eri vaiheissa 
niin, että kaikilla osapuolilla on selkeät vastuualueet. 

• Pääosaston rahoitusyksikön ennakkotarkistusta sovellet aan vain budjettitoim iin 
kansainvälisten rahoitusvälittäjien kanssa eikä projektikohtaisesti. 

Avustusten osalta: Monim utkaisista kustannusten t ukikelpoisuussäännöistä ja tiettyjen edunsaajien 
(pk-yritysten) suhteellisen vähäisestä rahoitushal lintoasiantuntemuksesta saattaa olla tu loksena 
suuri riski väärin ilm oitetuista kustannuksista (esim . edunsaajat  ilmoittavat aiheettom ista pk-
yritysten omistaja-johtajan kustannuksista).  

Jos ei ole täydellistä tietokantaa, jossa on tie dot edunsaajista, hankkeis ta ja ilm oitetuista 
kustannuksista, riskialttiiden edunsaajien ja kustannus ten kaksinkertaisen ilmoittamisen tai m uiden 
säännönvastaisuuksien havaitsem inen saattaa olla  vaikeaa, m inkä vuoksi petosten torjunta on 
tehotonta.  

Julkisten hankintojen osalta: Tarjouksissa olevat virheet, joita ei havaita, tai epätäsmällisyydet, joita 
ei korjata, saattavat johtaa sopimuksen huonoon toteutukseen. 

2.2.2. Valvontamenetelmä(t)  

Edellä esitettyjen riskien käsittelemiseksi esitetään erilaisia valvontamenetelmiä. 

1. RAHOITUSVÄLINEET  

Tiedot sisäisestä valvontajärjestelmästä 

Rahoitusvälineitä va rten esitetä än seuraa viin to imenpiteisiin perustuva a hallin to- ja  
valvontajärjestelmää: 

– kansainvälisten rahoitusvälittäjien ennakkoarviointi 

– riskeihin perustuva seuranta, myös standardoidun raportoinnin perusteella 

– ennaltaehkäisevät toim et suunnittelem alla as ianmukaiset valintakelpoisuutta, sopimusten 
säännönmukaisuutta, prosessin säännönm ukaisuutta ja tuloksellisuutta koskevat 
vaatimukset 

– sopimusperusteiset o ikaisukeinot, jotka  m ahdollistavat kor jaavat to imet, jos 
valintakelpoisuuteen, sopim usten säännönm ukaisuuteen, prosessin säännönm ukaisuuteen 
ja tuloksellisuuteen liittyy täytäntöönpanovirheitä 

– ennakkovalvonta m aksuille, jotka suorite taan pääosastosta kansainvälisten 
rahoituksenvälittäjien sijoitustilille 

– korkotoimenpiteiden linjaaminen 
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– hallintoon osallistuminen 

– kansainvälisiä rahoitusvälittäjiä, alempia rahoitusvälittäjiä ja lopullisia edunsaajia koskevat 
tilintarkastusoikeudet  

– koko täytäntöönpanoketjun kattava tilintarkastuksen jäljitysketju  

– komission edustajien suorittam at säännönmuka isuutta ja tuloksellisuutta koskevat 
tarkastukset  

– integroitu varm uuden hankkim inen, jossa otetaa n huom ioon kansainvälisten ja alempien 
rahoitusvälittäjien ylläpitämät sisäiset valvonta- ja tark astusjärjestelmät, joissa käs itellään 
valintakelpoisuutta, sopim usten säännönm ukaisuutta, prosessin säännönm ukaisuutta ja 
tuloksellisuutta  

– ulkoisten tilintarkastajien tarkastamat tilinpäätökset 

– kansainvälisten rahoitusvälittäjien vuosittain toimittamat tarkastuslausumat. 

Sen varmentaminen, että prosessit toimivat suunnitellusti, taataan eri tiedotuskanavia pitkin: 

– johdon tiedot pääosaston sisäisen valvonnan järj estelmistä; saadaan pä ivittäisen työn ja 
kokemusten kautta 

– pääosaston viralliset valvonta- ja seurantajärjestelyt 

– tulokset vu otuisesta s isäisen va lvontajärjestelmän tarkistuksesta (per usvaatimusten täysi 
noudattaminen) 

– riskinarvioinnin tulokset 

– ennakko- ja jälkitarkastukset, m yös rapor tit poikkeuksista ja/tai sisäisen valvonnan 
heikkouksista 

– tulokset pääosaston ulkoisesta tilintarkastuksesta 

– pääosaston sisäisen tarkastuksen yksikön suorittama tilintarkastus ja konsultointityö 

– ulkoisten arvioijien suorittamat ohjelmien arvioinnit. 

Sisäisen tarkastuksen yksikön, sisäisen tarkast uksen tai E uroopan tilint arkastustuomioistuimen 
suorittamasta tilintarkastuksesta saadaan lisäpalautetta valvontajärjestelmän riittävyydestä. 

Arvio valvontajärjestelmän edellyttämien tarkastusten kustannuksista ja eduista 

Suunniteltua valvontaa o n harkittu laajalti s isäistä valvontaa koskevan COSO- mallin määritelmän 
mukaiseksi eli prosessiksi, jonka tarkoituks ena on tarjota kohtuullinen varm uus tavoitteiden 
saavuttamisesta toim ien tehokkuude n ja vaikuttavuuden, tilinpäät ösraportoinnin luotettavuuden 
sekä sovellettavien lakien ja asetusten nouda ttamisen osalta. Valvonnan kustannukset arvioidaan 
kattavasti ottaen huom ioon kaikki toim et, jotka li ittyvät suoraan tai väli llisesti kansainvälisten 
rahoitusvälittäjien, rah oituslaitosten ja l opullisten edu nsaajien oikeuksien s ekä m enojen 
säännönmukaisuuden varm entamiseen. Ne yksilöidään m ahdollisuuksien m ukaan eri 
hallintovaiheissa ja suunnitellun valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti. 
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Mukautuksiin, joissa otetaan huomioon uuden ehdot uksen odotetut m uutokset, sisältyvät tiedot 
seuraavista keskeisistä muutoksista: 

a) om an ja vieraan p ääoman m ekanismien mukaisesti sovelletta vien sääntö jen selvenny s ja  
ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen suunnittelemalla asianmukaiset vaatimukset 

b) korkotoimenpiteiden linjaaminen ja muut sopimusperusteiset oikaisukeinot, jotka mahdollistavat 
korjaavat toimet vaatimuksiin liittyvän täytäntöönpanovirheen tapauksessa. 

Sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisen riskin odotetun tason arviointi 

Suunnitellussa valvontajärjestelm ässä noudattam atta jättäm isen riskin odot ettu taso (toim ien 
laillisuuteen ja säännönmukaisuutee n liittyvä odotettu virheriski to imien tasolla) pidetään alle 2 
prosentissa monivuotisella taso lla, kuitenkin alemm in kustannuksin  riskien tiheyden ja riskien 
vaikutusten hillinnän vuoksi, jotka aiheutuvat käyttöön otetuista lisätoimenpiteistä. 

Virheprosentin odotetaan laskevan sovellettavien sääntöjen, mukaan luettuna SMART-vaatimusten, 
selkeyttämisen, sopim usperusteisten oikaisukei nojen vahvistam isen ja  korko toimenpiteiden 
linjaamisen ansiosta. 

2. AVUSTUKSET  

Suunnitelmien m ukaan m erkittävä osa oh jelman talousarvios ta p annaan täytäntöön välillisen  
keskitetyn hallinnoinnin kautta eli toimeenpanovirastojen toteuttamien toimien kautta. 

Tiedot sisäisestä valvontajärjestelmästä 

Tämänhetkiset sisäiset valvontapuitteet peru stuvat kom ission sisäisten valvontastandardien 
täytäntöönpanoon, parhaiden hankke iden valintam enettelyihin ja toim iin, joilla ne m uutetaan 
oikeudellisiksi välineiksi, hankkeiden ja sopimu sten hallinnointiin niiden koko elinkaaren ajan, 
maksupyyntöjen en nakkotarkastuksiin, myös tilintarkastuslausuntojen saam iseen, 
kustannuslaskentamenetelmän ennakkovarmennukseen, jälkitarkastuksiin, korjauksiin ja arviointiin.  

Ehdotuspyyntöjä koskeviin asiakirj oihin sisältyy tarkko ja ohjeita tukikelp oisuussäännöistä ja 
yleisimmistä virheistä, jotka liittyvät henkilö stökustannuksiin. Edunsaajia kehotetaan  toimittamaan 
jo ehdotusta tehdessään riittävästi yksityiskohtaisi a tietoja odotetuista kus tannuksista, jotta voidaan 
tehdä ennak kotarkastus ja hava ita m ahdollisia virh eitä ja väärinymm ärryksiä ja ta rpeen m ukaan 
muuttaa täy täntöönpanoa tai m ukauttaa avus tussopimusta. Tä mä lisää m erkittävästi edunsaajien  
oikeusvarmuutta ja vähentää virheriskiä. 

Jälkitarkastuksia tehdään, jotta voidaan m äärittää kesk imääräinen edu stava v irhetaso, joka jää 
jäljelle koulutuksesta, ennakkotarkastuksista ja  korjauksista huolim atta. Ohjelm an kustannusten 
jälkitarkastusstrategia pe rustuu liiketoim ien tilintarkastuk seen, joka m ääritetään rahayksikköön 
perustuvalla otannalla täydennettynä riskeihi n perustuvalla otannall a. L aillisuutta ja  
säännönmukaisuutta koskevaa jä lkitarkastusstrategiaa täydennet ään vahvistetulla toim innan 
arvioinnilla ja petosten vastaisella strategialla (ks. 2.3 kohta). 

Arvio valvontajärjestelmän edellyttämien tarkastusten kustannuksista ja eduista 

On löydettävä tasapaino sen vä lillä, että lisät ään ohjelm an houkuttele vuutta vähentäm ällä 
edunsaajien valvontarasitetta ( lisääntynyt luottam us ja risk inotto, kun käytetään enemmän 
yksikkökustannuksia, kertakorvauksia ja kiinteäm ääräistä rahoitusta), ja sen välillä, että 
varmistetaan korjaam attomien virheiden tason pysyminen niin alhaisena, kuin on kohtuudella 
mahdollista. 
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Yritys- ja teollisuustoim innan pääosasto perustaa kustannus tehokkaan sisäisen valvonnan 
järjestelmän, jolla annetaan kohtuullinen varm uus siitä, että virheriski  monivuotisen m enokauden 
aikana on vuosittain 2–5 prosenttia, ja lopullisena tavoitteena on saavuttaa jäännösvirhetaso, joka on 
mahdollisimman lähellä 2:ta p rosenttia monivuotisten ohjelmien päättämisvaiheessa, kun kaikkien  
tarkastus-, korjaus- ja takaisinperintätoimien taloudellinen vaikutus on otettu huomioon.  

Tarkastusstrategialla pyritään kohtuulliseen ja luotettavaan edustavaan virheriskiin ja tehokkaaseen  
ja vaikuttavaan petosten tutkim iseen. Ehdotus ten ennakkotarkastus ennen avustussopim uksen 
allekirjoittamista ja tukikelpoisuussääntöjen selkeyttäminen eivät merkittävästi pidennä sopimuksen 
tekoon kuuluvaa aikaa. Valtuutetut tulojen ja m enojen hyväksyjät raportoivat vuosittain valvonnan 
kustannuksista ja eduista, ja kom issio raportoi lainsäädäntövallan käy ttäjälle välia rvioinnin 
puitteissa noudattamatta jättämisen tasosta, joka voitaisiin saavuttaa. 

Sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisen riskin odotetun tason arviointi 

A. Nykyiset virhelähteet 

Tähänastisten tulosten perusteella toistuvia virheitä on havaittu seuraavissa yhteyksissä: 

• henkilöstökustannukset: veloitetaan keskim ääräiset tai budjetoidut kustannukset (eikä 
tosiasiallisia kustannuksia), ei pidetä asianm ukaista kirjaa ohjelm aan käytetystä ajasta, 
veloitetaan tukikelvottomia asioita (pk-yritysten omistaja-johtajien kustannukset) 

• muut välittömät kustannukset: alihankinta ilm an ennakkohyväksyntää tai niin, ettei ole 
noudatettu kustannustehokkuutta koskevia sääntöjä 

• välilliset kustannukset: m onissa tapauksissa välill iset kustannukset ovat kiinteä 
prosenttiosuus välittömistä kustannuksista, joten virhe välillisi ssä kustannuksissa on 
suhteessa virheeseen välittömissä kustannuksissa. 

B. Ehdotetut yksinkertaistamismahdollisuudet 

Ohjelmalle on etua yk sinkertaistamistoimenpiteistä, jo tka sisältyvä t varainho itoasetuksen jo ka 
kolmas vuosi teh tävään tark istukseen. Kom issio hyödyn tää tässä y hteydessä m ahdollisuutta 
hyväksyä yksinkertaistamistoimenpiteitä, kuten es imerkiksi pk-yritysten omistaja-johtajia koskevat 
vakioyksikkökustannukset tai kiinteiden m äärien käyttö henkilöstökustannuksissa edunsaajien 
tavanomaisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. 

C. Valvonnan muutosten vaikutus noudattamatta jättämisen odotetun tason laskemiseen 

Lähtökohtana on nykytilanne, joka perustuu kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman avustuksia 
koskeviin tarkastuksiin tähän m ennessä. Puiteohjelman tarkastuksissa havaittu virheprosentti tähän 
mennessä on noin 5 prosenttia. Jos oletetaan, että 

– tulevan kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva n ohjelman edunsaajat ovat sam anlaisia kuin 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman osallistuneet edunsaajat ja että 

– kolmanneksen virhelähteistä odotetaan olevan B kohdassa lueteluja, 

varainhoitoasetukseen sisältyvi en yksinkertaistam istoimenpiteiden odotetaan johtavan 
virheprosentin alenem iseen. Virheiden odotetaan  m yös vähenevän tuki kelpoisuussääntöjen 
selkeyttämisen ansiosta. 
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Päätelmät: kaikkien  e dellä m ainittujen to imenpiteiden perimm äisenä tavo itteena on p äästä 
jäännösvirhetasoon, joka on mahdollisimman lähellä 2:ta prosenttia ohjelman elinkaaren lopussa. 

Tämä perustuu siih en olettam ukseen, että yks inkertaistamistoimenpiteitä ei m uuteta m erkittävästi 
päätöksentekoprosessissa. 

3. JULKISET HANKINNAT 

Komission sisäisten val vontastandardien täytäntöönpanoon pe rustuvissa sisäisen valvonnan 
puitteissa, parhaiden ehdotuste n valintaa ja sopim usten hal linnointia koskevi ssa julkisten 
hankintojen m enettelyissä ha nkkeen/sopimuksen koko keston ajan sekä laskuja ja m aksuja 
koskevissa ennakkotarkastuksissa on vältettävä yli 2 prosentin jäännösvirheitä. 

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi  

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet 

Komission petosten vastaisen strategian 28 puitte issa ja Eu roopan petostentorjuntaviraston OLAFin 
avustuksella – osallistu malla petosten ehkäisy - ja hava itsemisverkoston toim intaan – yrity s- ja  
teollisuustoiminnan pääosasto on laatinut luonnoksen  om asta petosten vast aisesta strategiastaan, 
joka kattaa petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisyn ja havaitsem isen sekä sisäisesti että 
edunsaajien ja toimeksisaajien tasolla. Strategia päivitetään vuosittain. 

Etenkin avustusten osalta yritys - ja teollisuustoim innan pääosast on petosten vastaista strategiaa 
koskevassa toim intasuunnitelmassa esitetään keskusrekisterin l uomista kaikista edunsaajista 
(koordinaattoreista, yhteistyökum ppaneista, alihankk ijoista ja m uista toim ijoista) ja hankkeista 
(raportit ja kustannusselvitykset). Tietokanta sekä tehokas tietojen analysointiväline, jonka hankinta 
on suunnitteilla ja joka ha vaitsee petosindikaattoreita (”punaisia lippuja”), pa rantavat merkittävästi 
valvontatoimintaa ja tarkastusvalmiuksia. 

Lisätäkseen tietoa ja parantaakseen valm iuksia ennaltaehkäisevien ja te hokkaiden tarkastusten 
tekemistä varten pääosaston peto sten vastaista strategiaa koskev aan toimintasuunnitelmaan sisältyy 
koulutuksen ja ohjem ateriaalin tarjontaa. Lisäksi laaditaan ja tote utetaan edunsaajien taloudellisen 
ja teknisen kapasiteetin  arviointia koskeva val vontastrategia sekä petosi ndikaattoreihin perustuva 
edunsaajien riskiluokitus, rekister öinti tietoteknisiin välineisii n sekä m erkinnät ennakko- ja 
jälkitarkastuksia varten. 

Lisäksi kehitetään tarkastusm enetelmiä ja neuvontaa riskiperusteista jälkitarkastusta varten; näissä 
keskitytään m ahdollisiin peto s- ja sään töjenvastaisuustapauksiin. Petosten vas tainen s trategia 
linjataan m yös paremm in sisäisten valvontastanda rdien mukaiseksi, erityis esti riskinarvioinnin 
osalta, sekä m uiden pääosasto jen ja edellee nvaltuutettujen tahojen va staavien s trategioiden 
mukaiseksi. 

Rahoitusvälineiden osalta kom issio varm istaa, e ttä kansainvälisten raho itusvälittäjien k anssa 
tehtyihin sopim usasiakirjoihin sisältyy toim enpiteitä petosten, lahjonnan ja muun laittoman 
toiminnan estäm iseksi ja kansainvälisille rahoitusv älittäjille asetettava velvollisuus  saatta a näm ä 
toimenpiteet osaksi sopim uksiaan va littujen välittäjien kanssa sekä hallinto-  ja  
valvontajärjestelmiinsä, m ukaan luettuna kom ission ennalta m äärittämiin vaatimuksiin perustuva 
seurantatoiminta.  

                                                 
28 KOM(2011) 376, 24.6.2011. 
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3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET 

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen 
budjettikohdat  

• Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat (ohjeelliset) 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä. 

Budjettikohta Määräraha-
laji Rahoitusosuudet  

Monivuot. 
rahoitus-
kehyksen 
otsake Otsake 1 JM EFTA-

mailta 
ehdokas-
mailta 

kolmans
ilta 
mailta 

varainhoito-
asetuksen 18 
artiklan 1 kohdan  
aa alakohdas sa 
tarkoitetut 
rahoitusosuudet  

[1] 
Toimintamenot: 0 2 0 2 0 1 Yritysten  
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma JM KYLLÄ/ KYLLÄ/ KYLLÄ

/ ei 

[1] Hallintomenot Ei-JM KYLLÄ/ KYLLÄ/ KYLLÄ
/ ei  
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3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin  

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin  

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake: 1 Numero [Otsake…..] 

 

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto   Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

Vuoden 2020 
jälkeen 

YHTEEN
SÄ 

 Toimintamäärärahat           

Sitoumukset (1) 213,600 256,000 300,500 346,000 393,500 441,000 492,400  2443,000 
Budjettikohdan numero 

Maksut (2) 110,240 235,240 287,240 311,240 327,240 368,240 439,240 364,320 2443,000 

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista 
katettavat hallintomäärärahat29 
 

02,0104 (3) 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 
 

79,000 

Sitoumukset =1+3 224,600 267,000 311,500 357,000 404,500 453,000 504,400  2522,000 
Yritys- ja teollisuustoiminnan 

pääosaston määrärahat YHTEENSÄ Maksut 
=2 

+3 
121,240 246,240 298,240 322,240 338,240 380,240 451,240 364,320 

2522,000 

 
 
 

                                                 
29 Tekninen j a/tai h allinnollinen apu  sek ä EU:n  ohjelmien j a/tai toimien to teuttamiseen liittyv ät tu kimenot (en tiset BA-b udjettikohdat), t oimeenpanovirastot (ottamatta 

huomioon suunniteltua ulkoistamisen lisäystä), epäsuora ja suora tutkimustoiminta. 
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Sitoumukset (4) 213,600 256,000 300,500 346,000 393,500 441,000 492,400  2443,000 
 Toimintamäärärahat YHTEENSÄ  

Maksut (5) 110,240 235,240 287,240 311,240 327,240 368,240 439,240 364,320 2443,000 

 Tiettyjen ohjelm ien m äärärahoista katettavat 
hallintomäärärahat YHTEENSÄ  (6) 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 

 
79,000 

Sitoumukset =4+ 
6 224,600 267,000 311,500 357,000 404,500 453,000 504,400 

 
2522,000 

Maksut =5+ 
6 121,240 246,240 298,240 322,240 338,240 380,240 451,240 364,320 

2522,000 Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESTA <1> katettavat 

määrärahat YHTEENSÄ 

 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:  5 ”Hallintomenot” 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

   Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 YHTEENSÄ 

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto 
 Henkilöresurssit  18,764 19,140 19,522 19,913 20,311 20,717 21,131 139,498 

 Muut hallintomenot  0,086 0,088 0,089 0,091 0,093 0,095 0,097 0,639 
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Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESTA 5 katettavat 

määrärahat YHTEENSÄ30  
 

(Sitoumukset 
yhteensä =  
maksut yhteensä) 

18,850 19,228 19,611 20,004 20,404 20,812 21,228 140,137 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 
  Vuosi 

2014 
Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

Vuoden 
2020 
jälkeen 

YHTEEN
SÄ 

Sitoumukset 243,450 286,228 331,111 377,004 424,904 473,812 525,628  2662,137 Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESTA 1–5 katettavat 

määrärahat YHTEENSÄ Maksut 140,090 265,468 317,851 342,244 358,644 401,052 472,468 364,320 2662,137 

                                                 
30 Yritys- ja teo llisuustoiminnan pääosasto hark itsee t oimien osittaista u lkoistamista o lemassa o levalle to imeenpanovirastolle. M ääriä ja  laskel mia muutetaan tarvittaessa 

ulkoistamismenettelyn tulosten mukaisesti. ”Muut hallintomenot” kattavat pakollisten komiteakokousten rahoituksen. 
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3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.  

– X Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti: 

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 
  Vuosi 

2014 
Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 YHTEENSÄ 

 

Suunnitellut 
tavoitteet ja 
tuotokset31 

Tuotokset 

 Tuotok
sen 
tyyppi
32 

Keskimä
är. 
kustannu
kset 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Ku
sta
nn
us 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Ku
sta
nn
us 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kusta
nnus 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kusta
nnus 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kus
tann
us 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kust
ann
us 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kustann
us 

Luku
määrä 
yhtee
nsä 

Kusta
nnuks
et 
yhtee
nsä 

ERITYISTAVOITE 1 : 
Parannetaan EU:n  yritysten  
toimintaedellytyksiä 
kilpailukyvyn ja  kest ävyyden 
kannalta  

                

                                                 
31 Tämä a lustava to imintamäärärahojen jakaminen j a talousarv ion jakaminen ehd otetuille to imille, j otka o vat seu rausta siitä, p erustuu suunniteltujen t oimien l uonteeseen: 

esimerkiksi pk -yrityspolitiikan k ehittämistä j a p k-yritysten k ilpailukyvyn ed istämistä k oskevat toi met o vat p olitiikan k ehittämistä, joka p erustuu t utkimuksiin ja 
tapahtumiin, jo tka t oteutetaan ju lkisten h ankintojen k autta j a jo tka ai heuttavat suh teellisesti v ähemmän k ustannuksia kuin to imet, j oita suun nitellaan m atkailun j a 
kulutustavaroiden alalla ja jotka edellyttävät ehdotuspyyntöjä. 

32 Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit). 



 

FI 52   FI 

Euroopan 
kilpailukyvyn 
parantamiseen 
tähtäävät 
toimet 

Tutkimu
kset, 
vaikutust
enarvioin
nit, m uut 
arvioinnit
, 
konferen
ssit 

0,
25
0 

54 13 ,50
0 

55 13 ,75
0 

57 14 ,25
0 

58 14 ,50
0 

60 15 ,0
00 

61 15 ,25
0 

62 15 ,50
0 

407 10 1,6
80 

Pk-yrityksiä 
koskevan 
politiikan 
kehittämiseen 
ja n iiden 
kilpailukyvyn 
edistämiseen 
suuntautuvat 
toimet 

Kokouks
et, 
raportit, 
tietokann
at  

0,
07
5 

98 7,350 98 7,350 122 9,150 12 4 9,300 128 9,60
0 

13
8 

10,35
0 

152 11 ,40
0 

860 

 

64,48
0 

Matkailu Hankk eet
, 
palkinnot
, k yselyt, 
tapahtum
at  

1,
00
0 

9 9, 000 12 12,00
0 

16 16 ,00
0 

19 19 ,00
0 

22 22 ,0
00 

25 25 ,00
0 

28 28 ,00
0 

131 13 1,4
40 

 Uudet 
liiketoiminta-
ajatukset 
kulutustavaroi
den osalta 

Markkin
oille 
saattamis
ta 
koskevat 
hankkeet 

1,
00
0 

8  8,000 9 9,000 11  11,00
0 

13  13,00
0 

14  14,0
00 

15 15 ,00
0 

17  17,00
0 

87  86,80
0 

Välisumma erityistavoite 1                384,4
00 
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ERITYISTAVOITE 2 : 
Edistetään yrittäjyyttä 

                

Tutkimu
kset, 
kampanja
t, 
tapahtum
at 

0,
5 

5 2,500 6 3,000 5 2,500 6 3,000 6 3,00
0 

6 3,000 7 3,500 41 20,72
0 

Yrittäjyyttä 
edistävät 
toimet 

Vaihtoje
n 
lukumäär
ä  

0,
00
7 

60
0 

4,200 72 0 5,040 1300 9,100 14 00 9,800 165
0 

11,5
50 

17
70 

12,39
0 

200
0 

14,00
0 

9440 6 6,08
0 

Välisumma erityistavoite 2                86,80
0 

ERITYISTAVOITE 3 : 
Parannetaan p k-yritysten 
rahoitusmahdollisuksia 

                

Rahoitusväline
et 

Edunsaaj
ina 
olevien 
pk-
yritysten 
määrä 
(lainatak
aukset) 

0,
00
4 

75
00 

30,00
0 

17 
000 

68,00
0 

27 
000 

108,0
00 

31 000 124,0
00 

31 
000 

124,
000 

31 
00
0 

124,0
00 

42 
000 

168,0
00 

186500 7 46,3
20 

 Lainoje n 
määrä 
(milj. €) 

 1 
07
1 

 2 
201 

 3 384  3 995   4 
065 

 4 
11
9  

 5 
420 

 24 255  

 Ed unsaaj
ina 
olevien 

1, 
22

10 12 ,20
0 

30 36 ,60
0 

46 56 ,12
0 

85 10 3,7
00 

115 14 0,
300 

14
0 

170,8
00 

140 17 0,8
00 

566 69 0,0
00 
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pk-
yritysten 
määrä 
(riskipää
oma) 

0 

 Vi puvaik
utus m ilj. 
€ 
(riskipää
oma)  

 10
3 

 34 3  686  1 064  1 
445 

 1 
81
7 

 1 
869 

 7 327  

Välisumma erityistavoite 3                1436,
320 

ERITYISTAVOITE 4 : 
Parannetaan pääsy ä 
markkinoille 

                

Kumppa
nuusehdo
tukset 

 

0,
00
5 

57
32 

28,66
0 

582
1 

29,10
5 

5923 2 9,61
5 

6040 3 0,20
0 

610
6 

30,5
30 

63
36 

31,68
0 

654
0 

32,70
0 

42 498 212,5
00 

Enterprise 
Europe 
Network –  
Yritys-
Eurooppa-
verkosto 

Tukipalv
eluita 
saavat 
pk-
yritykset 
(1000:ta 
pk-
yritystä 
kohti) 

0,
06
5 

40
3 

26,19
5 

418 27 ,17
0 

438 28 ,47 458 29,77 488 31,7
20 

50
8 

33,02
0 

539 35 ,03
5 

3252 21 1,3
80 

Tuki pk-
yrityksille 
ulkomailla 

Tutkimu
kset 

0,
25
0 

10 2,500 12 3,000 15 3,750 14 3,500 15 3,75
0 

18 4,500 20 5,000 10 4 25,95
1 
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 Pk-
keskukse
t, pk -
helpdesk 

1,
00
0 

5 5,000 6 6,000 7 7,000 9 9,000 10 10,0
00 

11 11 ,00
0 

12 12 ,00
0 

60 60 ,00
0 

 Fo orumit
, 
tapahtum
at, 
edistämis
toimet 

0,
20
0 

6 1,200 6 1,300 8 1,600 10 1,900 10 2,00
0 

12 2,400 13 2,600  13,24
9 

Tuki 
kansainvälisee
n teo lliseen 
yhteistyöhön 

Seminaar
it, 
kokoukse
t 

0,
20
0 

5 1,000 7 1,400 8 1,600 9 1,800 10 2,00
0 

11 2,200 12 2,400 62 12,40
0 

Välisumma erityistavoite 4                535,4
80 

KUSTANNUKSET 
YHTEENSÄ 

 21 3,6
00 

 25 6,0
00 

 30 0,5
00 

 34 6,0
00 

 39 3,
500 

 44 1,0
00 

 49 2,4
00 

 2 443,
000 
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3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 

3.2.3.1. Yhteenveto  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.  

– X Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti: 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

YHTEEN
SÄ 

 
Monivuotisen 
rahoituskehyksen 
OTSAKE 5 

        

Henkilöresurssit  18,764 1 9,140 1 9,522 1 9,913 2 0,311 2 0,717 2 1,131 139,498 

Muut hallintomenot  0,086 0, 088 0, 089 0, 091 0, 093 0, 095 0, 097 0,639 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 
OTSAKE 5, 
välisumma  

18,850 19,228 19,611 20,004 20,404 20,812 21,228 140,137 

 
Monivuotisen 
rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät33  
 

        

Henkilöresurssit          

Muut hallintomenot         

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 
5 sisältymättömät, 
välisumma  

        

 

YHTEENSÄ 18,85050 19,228 19,611 20,004 20,404 20,812 21,228 140,137 

                                                 
33 Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot 

(entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta. 
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3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.  

– X Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti: 

Arvio ilmoitetaan kokoaikaiseksi muutettuna  

 Vuosi
2014 

Vuosi
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) 

XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa) 110 110 11 0 11 0 110 11 0 11 0 

XX 01 01 02 (lähetystöt)        

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)        

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)        

 Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)34 
 

       

XX 01 02 01  (kok onaismäärärahoista katettav at so pimussuhteiset t oimihenkilöt, v uokrahenkilöstö j a k ansalliset 
asiantuntijat) 58 58 58 58 58 58 58 

XX 01 02  02 (lähetystöjen sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asian tuntijat j a 
kansalliset asiantuntijat)        

XX 01 
04 yy35 

päätoimipaikassa36 
 

       

                                                 
34 Sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö (”Intérimaire”), lähetystöjen nuoremmat asiantuntijat, paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat.  
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 lähetystöissä   
 
 

    

XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)        

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)        

Muu budjettikohta (mikä?)        

YHTEENSÄ 168 168 168 168 168 168 168 

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon. 

Henkilöresurssien tarve katetaan toim en hallinnointiin jo osoite tulla pääosaston henk ilöstöllä ja/tai pääosa stossa toteutettuje n henkilöstön 
uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla he nkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla  lisäresursseilla, jotka toim ea hallinnoiv a pääosasto voi saada 
käyttöönsä vuotuisessa m äärärahojen jakom enettelyssä talousarvion pu itteissa. Yritys- ja  teollisuustoim innan pääosasto harkitse e toim ien osittais ta 
ulkoistamista olemassa olevalle toimeenpanovirastolle. Määriä ja laskelmia muutetaan tarvittaessa ulkoistamismenettelyn tulosten mukaisesti. 

Kuvaus henkilöstön tehtävistä: 

Virkamiehet ja v äliaikaiset 
toimihenkilöt 

 

Ulkopuolinen henkilöstö  

                                                                                                                                                                                                                                                    
35 Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat). 
36 Etenkin rakennerahastot, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahasto. 
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3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa  

– X Ehdotus/aloite on m onivuotista ra hoituskehystä vuosiksi 2014–2020 koskevan  
komission ehdotuksen (KOM(2011) 500 lopullinen) mukainen. 

–  Ehdotus/aloite edellyttää rahoitusk ehyksen asianom aisen otsakkeen 
rahoitussuunnitelman muuttamista. 

Selvitys rahoitussuunn itelmaan tarvittavis ta m uutoksista, m ainittava m yös kyseeseen  tulevat 
budjettikohdat ja määrät 

[…] 

–  Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamista.37 

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, 
budjettikohdat ja määrät 

[…] 

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen maksut [täydennetään] 

– Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.  

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 Yhteensä 

Ohjelmaan 
osallistuvat m uut 
kuin EU:n 
jäsenvaltiot38 

 

        

Yhteisrahoituksella 
katettavat m äärärahat 
YHTEENSÄ  

Pm Pm  Pm  Pm  Pm  Pm  Pm  Pm  

 
 

                                                 
37 Ks. toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. 
38 Ohjelmaan v oivat o sallistua erityised ellytyksin j a jos ne ov at m aksaneet rah oitusosuutensa ohjel maan, 

Euroopan va paakauppa-alueen m aat (EFTA-m aat), jo tka o vat Eur oopan t alousalueen ( ETA) jäseniä, 
ehdokasmaat j a m ahdolliset eh dokasmaat sek ä Euroop an n aapuruuspolitiikan p iirin kuuluvat m aat (k s. 5  
artikla). 
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3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin  

– X Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin. 

–  Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti: 

–  vaikutukset omiin varoihin  

–  vaikutukset sekalaisiin tuloihin  

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus39 

 

Tulopuolen 
budjettikohta 

Käytettävis
sä olevat 
määrärahat 
kuluvana 
varainhoito
vuonna 

Vuosi 
N 

Vuosi 
N+1 

Vuosi 
N+2 

Vuosi 
N+3 

…ja näitä seuraavat vuodet 
(ilmoitetaan kaikki vuodet, 
joille ehdotuksen/aloitteen 
vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 
1.6) 

…. artikla         

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten 
tulojen tapauksessa: 

[…] 

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä. 

                                                 
39 Perinteiset omat v arat (tulli- j a sok erimaksut) on i lmoitettava n ettomääräisinä eli b ruttomäärästä o n 

vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus. 


