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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamisesta
(2012/2134(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen 
saannin parantamiseksi" (COM(2011)0870),

– ottaa huomioon yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan 
komission ohjelman (COSME-ohjelma) (COM(2011)0834),

– ottaa huomioon eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen (”Small Business Act”) 
(COM(2008)0394), jossa tunnustetaan pk-yritysten keskeinen sija EU:n taloudessa ja 
pyritään lujittamaan pk-yritysten asemaa sekä edistämään niiden kasvua ja työpaikkoja 
luovaa potentiaalia auttamalla niitä voittamaan kehitystään vielä haittaavat ongelmat,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
eurooppalaisista riskipääomarahastoista (COM(2011)0860),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että erityisesti rahoituslaitoksia koskevien tiukempien säännösten 
käyttöönotto yhdistettynä talouskriisiin vaikeuttaa pk-yritysten rahoituksen saantia;

B. ottaa huomioon, että pk-yritykset ovat EU:n talouden selkäranka ja tärkeä kasvun ja 
työllisyyden moottori 27 jäsenvaltiossa;

C. ottaa huomioon, että on olemassa erilaisia pk-yrityksiä, joilla on kaikilla erilaiset tarpeet;

Yleistä
1. pitää myönteisenä komission toimintasuunnitelmaa ja sen pk-yrityksiä koskevia monia 

ratkaisuja;

2. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että Euroopan talouden menestys riippuu laajalti 
pk-yrityksiin perustuvasta kasvusta;

3. korostaa, että kriisistä johtuen monilla pk-yrityksillä on vaikeuksia saada rahoitusta ja että 
pk-yritysten on noudatettava aikaisempaa tiukempia sääntelykriteereitä;

4. korostaa pankkien vastuuta viisaassa investoimisessa talouteen ja erityisesti pk-yrityksiin; 
toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa pk-yrityksillä ei ole vaikeuksia saada luottoa;
huomauttaa, että investointien vähentäminen minimiin voi johtaa luottokriisiin;
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Pienten ja keskisuurten yritysten moninaisuus
5. muistuttaa komissiota siitä, että Euroopan pk-yritykset ovat erittäin heterogeenisia alkaen 

hyvin perinteisistä perheyrityksistä aina nopeasti kasvaviin yrityksiin, high-tech -
yrityksiin ja vasta perustettuihin yrityksiin;

6. toteaa, että komission toimintasuunnitelmassa painotetaan aivan oikein voimakkaasti 
riskipääomaa kasvurahoituksen mahdollisena välineenä, mutta katsoo tällaisen 
rahoituksen soveltuvan ainoastaan pienelle määrälle pk-yrityksiä;

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille sopivaa rahoitustapaa ja kehottaa komissiota 
tukemaan laajan räätälöityjen ohjelmien ja välineiden valikoiman kehittämistä sekä oman 
pääoman (kuten bisnesenkelit, joukkorahoitus ja monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät) 
että lainavälineiden (kuten "small-ticket" -yritysvelkakirjat ja takuujärjestelyt) pohjalta;

Pk-yritysten haavoittuvuus
8. varoittaa komissiota, että paljon uusia ja tiukempia sääntöjä on otettu käyttöön ilman 

yleistä ja kattavaa vaikutustenarviointia; kehottaa komissiota toteuttamaan tällaisen 
arvioinnin ja keskittymään erityisesti pk-yrityksiin;

9. korostaa, että pk-yritykset ovat usein pitkän jakeluelinkaaren päässä ja viivästyneet 
maksut ja lyhyet maksuajat saattavat vaikuttaa eniten juuri niihin; pitää tästä syystä 
myönteisenä komission aloitetta kannustaa jäsenvaltioita voimakkaasti nopeuttamaan 
maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoa;

Yrittäjyyden ammatillistaminen
10. toteaa, että yrittäjien perusrahoitusta koskevan tiedon puute heikentää 

liiketoimintasuunnitelmien laatua ja siten lainahakemusten onnistumista; kehottaa tästä 
syystä komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan ammatillista koulutustukea potentiaalisille 
yrittäjille;

11. katsoo, että yrittäjyyskurssi olisi sisällytettävä peruskoulutuksen järjestelmiin; uskoo, että 
hyvin valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa;

12. korostaa, että joissakin jäsenvaltioissa on jo olemassa joitakin hyviä käytäntöjä, joiden 
avulla parannetaan yrittäjien valmiuksia; kehottaa komissiota tukemaan niiden 
täytäntöönpanoa muissa jäsenvaltioissa;

13. tähdentää, että on välttämätöntä tiedottaa yrittäjille ja potentiaalisille yrittäjille 
säännöllisesti pk-yrityksille tarkoitetuista koulutushankkeista, EU:n rahoituksesta ja 
ohjelmista;

14. huomauttaa, että on välttämätöntä antaa neuvontaa konkurssin kokeneille yrittäjille;
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Avoimuus
15. toteaa, että luotonantajat tuntevat luottovälineet yrittäjiä paremmin eivätkä yrittäjät aina 

viesti avoimesti luotonantajien kanssa liiketoimintasuunnitelmistaan ja pitkän aikavälin 
strategioistaan; korostaa, että nämä tiedonsaantiongelmat tekevät lainahakemuksia 
koskevista keskusteluista hankalia; kehottaa komissiota levittämään erityisratkaisuja 
koskevia olemassa olevia parhaita käytäntöjä, jotka koskevat luotonantajien ja yrittäjien 
välistä vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa;

16. korostaa, että hylätessään lainahakemuksen luotonantajan on informoitava yrittäjää 
riittävästi hylkäämiseen johtaneista syistä ja yrittäjälle on annettava mahdollisuus pyytää 
päätöksen tarkistamista; kehottaa komissiota määrittelemään selkeät avoimuutta koskevat 
suuntaviivat;

17. toteaa, että maksaessaan lainan ennenaikaisesti takaisin pk-yritysten on maksettava 
luotonantajan rahoitustappio ja usein lisäsakko, mikä johtaa sietämättömän suuriin 
kokonaiskustannuksiin; kehottaa komissiota ehdottamaan, että kaikkien sopimusten 
avoimuutta pk-yritysten ennenaikaisesta takaisinmaksusta lisätään ja tarkistamaan 
mahdollisuutta asettaa yläraja takaisinmaksusta aiheutuville kuluille;

18. huomauttaa, että myöntäessään lainaa pk-yritykselle luotonantajat vaativat usein 
tavanomaisen pankkitakuun lisäksi ylimääräistä henkilökohtaista takuuta; varoittaa, että 
tiukat pääomasäännöt voivat pakottaa luotonantajan vaatimaan näitä ylimääräisiä takuita, 
jotka muodostavat esteen pk-yritysten rahoituksen saannille, ja kehottaa komissiota 
tekemään ehdotuksen niiden käytön rajoittamiseksi;

19. kehottaa jäsenvaltioita vähentämään hallinnollista rasitetta pk-yritysten 
käynnistysvaiheessa ja elinaikana; korostaa, että on tärkeätä vähentää niiden päivien 
lukumäärää, jotka uuden yrityksen perustamiseen tarvitaan; pyytää komissiota tutkimaan 
kaikissa jäsenvaltioissa täytäntöönpantavia parhaita käytäntöjä; kehottaa komissiota 
arvioimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön yhtenäinen pk-yritysten tunnistenumero, jota 
säilytetään Euroopan laajuisessa pk-yrityksiä koskevassa tietokannassa, joka sisältää myös 
kaikki rahoitustiedot, jotta pk-yritykset voivat helpommin hakea mukaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden ohjelmiin ja pyytää rahoitusta;

20. pitää myönteisenä komission ehdotusta edistää laatuluokituksen käyttöä välineenä, joka 
täydentää tavanomaisia määrällisiä pk-yritysten luottokelpoisuusarviointeja;

Uudet rahoitustavat
21. pitää myönteisenä komission uusia rahoitusohjelmia, joissa otetaan huomioon pk-yritysten 

erityispiirteet; kehottaa komissiota kehittämään edelleen pk-yrityksille räätälöityä EU:n 
rahoitusta; korostaa, että rahoituksen pirstaloitumista olisi vältettävä ja rahoitus voi olla 
tehokasta ainoastaan, jos sillä voidaan kattaa merkittävä osa kyseisen pk-yrityksen 
tarpeista;

22. toteaa, että pk-yritykset ja luottolaitokset arvostavat laajalti pääomatakuita ja käyttävät 
niitä; pitää myönteisinä komission asiaa koskevia pyrkimyksiä; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön asianmukaisen kehyksen pääomatakuille;
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23. kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan ja optimoimaan Euroopan investointipankin 
riskienjaonvälineitä;

24. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa pankkitileillä on ennätysmäärä kotitalouksien 
säästöjä; korostaa, että näiden kotitalouksien säästöjen aktivointi voi edistää pk-yritysten 
rahoituksen saantia ja vauhdittaa EU:n taloutta; kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen 
kyseisten säästöjen aktivoinnista esimerkiksi ottamalla käyttöön verokannustimia, jotka 
perustuvat jäsenvaltioissa olemassa oleviin parhaisiin käytäntöihin;

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionille. Ne ovat 
Euroopan talouden selkäranka ja tärkeä talouskasvun moottori Euroopan unionissa. Pk-
yritykset edesauttavat huomattavasti työpaikkojen luomista Euroopan unionin 
27 jäsenvaltiossa.

Pk-yritykset ovat kuitenkin haavoittuvia. Tämä kävi selväksi kriisin jälkimainingeissa. Kriisin 
vuoksi joistakin luotonantajista tuli varovaisempia lainan myöntämisessä pk-yrityksille. 
Välillä liiankin varovaisia, sillä liian vähäiset investoinnit voivat aiheuttaa luottokriisin. 
Lisäksi uudet ja tiukat sekä EU:n että kansallisten viranomaisten käyttöön ottamat esimerkiksi 
rahoituslaitoksia ja pääomavaatimuksia koskevat säännöt ovat vaikeuttaneet pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Pk-yritykset ovat myös usein pitkän jakeluelinkaaren päässä ja 
viivästyneet maksut ja nykyisin käytetyt maksuajat saattavat vaikuttaa eniten juuri niihin.

Kun sidosryhmien kanssa keskustellaan pk-yritysten rahoituksensaantivaikeuksista, tulee ilmi 
erilaisia asioita. Vaikuttaa siltä, että luotonantajat eivät ole kaikissa jäsenvaltioissa 
varovaisempia lainanannossa pk-yrityksille. Joissakin jäsenvaltioissa on viime vuosina 
sijoitettu ennätyssumma pk-yrityksiin.

Toisaalta kaikki sidosryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että EU:n ja kansallisten viranomaisten 
olisi oltava varovaisia laatiessaan uusia pääomavaatimussääntöjä. Koska ei ole olemassa 
yleistä vaikutustenarviointia, joka kattaa kaikki erilaiset täytäntöönpantavat säännöt, ovat 
rahoitussektorille ja pk-yritysten rahoituksen saannille koituvat seuraukset erittäin 
epävarmoja. Olisi kuitenkin vältettävä myös luotonantajien ylireagointia uusiin 
pääomavaatimuksiin.

Lisäksi mainittiin muita rakenteellisia ongelmia, jotka olivat jo olemassa ja joilla ei ole suoraa 
yhteyttä kriisiin. Yksi suurimmista vaikeuksista lainasopimuksesta neuvoteltaessa ovat 
tiedonsaantiongelmat pk-yritysten ja luotonantajien välillä. Molemmat osapuolet ovat samaa 
mieltä siitä, että viestinnän parantaminen edistäisi luotonantajien ymmärrystä pk-yritysten 
lainatarpeita kohtaan ja pk-yritysten ymmärrystä erilaisia luottovaihtoehtoja kohtaan. 
Toisaalta pk-yritysten rahoitustilanteen säännöllisempi seuranta ja rahoitustietoja koskevat 
perustiedot edistäisivät neuvottelujen sujuvuutta.

Avoimuuden puute esimerkiksi lainan ennenaikaisessa takaisinmaksussa on ongelma myös 
pk-yrityksille. Rahoitustappiota ja lisäsakkoa ei ole aina määritelty kunnolla etukäteen. Joskus 
ennenaikaisen takaisinmaksun kustannukset ovat jopa niin korkeat, että pk-yritykset eivät 
kykene niitä maksamaan, mikä tekee mahdottomaksi tarkistaa niiden investointi- ja 
luottopäätöksiä.

Tiukemmista pääomavaatimuksista johtuen luotonantajat pyytävät usein henkilökohtaisia 
lisätakuita tavanomaisten pankkitakuiden lisäksi. Tämä saattaa muodostaa ylimääräisen esteen 
yritysten käynnistämiselle tai pk-yritysten lisäinvestoinneille.
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Sidosryhmät ehdottivat itse joitakin ratkaisuja, jotka voisivat parantaa pk-yritysten 
rahoituksen saantia: (1) alan ammatillistaminen; (2) pk-yritysten ja luotonantajien parempi 
yhteistyö ja tiedonvaihto sekä (3) pk-yritysten taloustilanteen säännöllisempi seuranta. (4) 
selkeiden sääntöjen laatiminen (henkilökohtaisten) takuiden käytölle; (5) selkeiden sääntöjen 
laatiminen lainan ennenaikaiselle takaisinmaksulle, mahdollisille sakoille ja tappion 
laskennalle.

Toimintasuunnitelmassa pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi komissio tekee 
joitakin hyviä ehdotuksia ja esittää hyviä ratkaisuja. Mutta koska ei ole olemassa sellaista 
asiaa kuin "pk-yritys", haluaisimme korostaa, ettei ole yhtä ainoata ratkaisua ja erilaisilla pk-
yrityksillä on kaikilla erilaiset tarpeet.

Tästä syystä pidämme myönteisenä komission ehdotusta, mutta haluaisimme korostaa, että 
riskipääoma, jota komission toimintasuunnitelmassa on aivan oikein painotettu, on sopiva 
tapa rahoittaa kasvua vain joidenkin harvojen pk-yritysten kohdalla. Tästä syystä pyydämme 
komissiota tukemaan myös vaihtoehtoisia rahoitusjärjestelyjä.

Näinä kriisiaikoina kotitalouksilla on tapana säästää kuluttamisen sijasta. Joissakin 
jäsenvaltioissa kotitalouksien pankkitileillä on ennätysmäärä säästöjä. Tästä syystä pyydämme 
komissiota tutkimaan, millä tavoin EU ja jäsenvaltiot voivat edistää säästöjen aktivointia 
esimerkiksi verokannustimien avulla.


