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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että pk-yritykset ovat erittäin tärkeitä Euroopan taloudelle työnantajina ja 
innovaatiolähteinä; huomauttaa, että 23 miljoonaa pk-yritystä tarjoaa noin 90 miljoonaa 
työpaikkaa EU:n yksityisellä sektorilla, joista 30 prosenttia mikroyrityksissä, ja että 
85 prosenttia kaikista uusista työpaikoista EU:ssa vuosina 2002–2012 luotiin pk-
yrityksissä, erityisesti uusissa yrityksissä1; katsoo, että pk-yrityksillä on mahdollisuuksia 
edistää ja laajentaa kaksitahoista ammattikoulutusta ja oppisopimuskoulutusjärjestelmiä, 
jotta voidaan helpottaa nuorten pääsyä työelämään ja vähentää nuorisotyöttömyyttä;

2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat toteuttaa Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvät 
innovatiivista, älykästä ja osallistavaa Eurooppaa koskevat tavoitteet, pk-yritykset ja 
mikroyritykset on otettava huomioon ja niiden perustamista on helpotettava, koska niillä 
on valtavasti mahdollisuuksia luoda työpaikkoja, erityisesti nuorille, ja vähentää siten 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä; toteaa, että itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
pienyrityksen perustaminen voivat tarjota hyvän ja joustavan mahdollisuuden erityisesti 
naisille;

3. korostaa, että pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa innovoinnin ja kestävyyden 
tavoitteiden yhdistämisessä mutta tarvitsevat kuitenkin vakaat, pitkäaikaiset ja 
kunnianhimoiset sääntelypuitteet, jotta kestävän talouden työllistämismahdollisuuksia 
voidaan hyödyntää täysimääräisesti; pyytää näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita 
vahvistamaan pitkän aikavälin ympäristöstandardit ja rahalliset kannustimet ja luomaan 
tällä tavoin vakaan investointiympäristön;

4. toteaa, että pk-yritykset ovat tärkeässä asemassa yhteiskunnallisen vakauden, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja integraation saavuttamisessa erityisesti alueilla, jotka kärsivät 
väestörakenteen muutoksen kielteisistä vaikutuksista; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan pk-yrityksiä, jotta ne voivat luoda työntekijöitä tukevan työympäristön, 
noudattaa työoikeutta sekä työturvallisuuden ja työterveyden standardeja ja edistää näin 
sosiaalista hyvinvointia ja köyhyyden torjuntaa;

5. korostaa, että EU:n tukemista investoinneista huolimatta pk-yritysten perustamisen ja 
kehittämisen esteinä ovat rajalliset mahdollisuudet saada rahoitusta ja lainoja, EU:n 
rahastojen käytön riittämätön avoimuus ja julkisuus jäsenvaltioissa, rahoituskustannukset, 
raskaat säädökset, vientimarkkinoille pääsy ja kyky kehittää niitä, keskimääräiset 
maksuajat ja ammattitaidon puute; painottaa, että yrittäjät, erityisesti naisyrittäjät, eivät 

                                               
1

Euroopan komissio (Yritys- ja teollisuustoiminta): "Member States competitiveness performance and policies: 
Reinforcing competitiveness, 2011 edition", 
(Euroopan komission tiedonanto: "Teollisuuspolitiikka: kilpailukyvyn parantaminen" (COM(2011)0642 
lopullinen) ja 
komission yksiköiden työasiakirja: "Member States competitiveness performance and policies 2011" 
(SEC(2011)1187), jakso 3.4.4.: Challenges faced by SMEs, s. 39.



PE489.495v02-00 4/7 AD\908169FI.doc

FI

usein saa tarvitsemaansa tukea, ja kehottaa näin ollen jäsenvaltioita laatimaan toimia, 
joiden tarkoituksena on helpottaa pk-yritysten perustamiseen ja kasvuun tarvittavan luoton 
saantia;

6. korostaa, että hallintotaakan vähentäminen ei saa heikentää työterveyden ja 
työturvallisuuden suojelua  myöntää kuitenkin, että hallintorasitus ja taloudelliset riskit 
voivat aiheuttaa stressiä ja muita kielteisiä terveysvaikutuksia pk-yritysten ja 
mikroyritysten työntekijöille ja omistajille; painottaa tästä syystä, että kaikkien toimien on 
oltava oikeasuhtaisia eivätkä ne saa estää pk-yritysten ja mikroyritysten perustamista ja 
kehittämistä;

7. korostaa, että pienten ja keskisuurten yritysten tukemista ja edistämistä koskevien 
kansallisten toimintasuunnitelmien laadinnan yhteydessä on tärkeää kuunnella 
työmarkkinaosapuolia;

8. pitää myönteisenä pk-yritysten tukemista esimerkiksi PSCI-, COSME- ja Horisontti 2020 
-aloitteilla, joilla muiden hyötyjen lisäksi luodaan pk- ja mikroyrityssektorilla 
työskenteleville työntekijöille mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja tietopohjaansa; 
korostaa, että kyseiset toimenpiteet eivät saa luoda lisää byrokraattisia rasitteita ja niiden 
on osoitettava EU:n tuottavan lisäarvoa ja vastinetta rahoille sekä täydennettävä 
jäsenvaltioiden aloitteita;

9. korostaa, että on tarpeen panna täytäntöön ja soveltaa laajoja 
yksinkertaistamistoimenpiteitä, muun muassa yksinkertaistettuja korvausmenetelmiä, jotta 
pk-yrityksiä autetaan osallistumaan EU:n rahoittamiin ohjelmiin;

10. korostaa, että olisi kannustettava helpottamaan mikroluottojen saantia eurooppalaisesta 
mikrorahoitusjärjestelystä ja kehittämään tätä välinettä osana sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevaa ohjelmaa vuosille 2014–2020 ja Euroopan sosiaalirahaston tulevaa 
kehittämistä, jotta ennen kaikkea sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevilla 
mikroyritysten perustajilla ja yhteisötalouden yrityksillä on mahdollisuus saada rahoitusta 
sopivista rahoitusvälineistä; pyytää tässä yhteydessä komissiota ottamaan huomioon 
erityisesti osuuskunnat Euroopan investointirahaston hallinnoimissa rahoitusvälineissä;

11. korostaa, että on tuettava pk-yrityksiä, jotta edistetään investointeja innovaatiohankkeisiin 
ja luodaan myönteinen rajatylittävän yhteistyön ilmapiiri uusien kestävien työpaikkojen 
luomiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että pk-yritysten on jatkuvasti mukauduttava 
sisämarkkinoiden yhä kasvaviin vaatimuksiin, saavutettava kilpailukykyä kansainvälisillä 
markkinoilla ja helpotettava pääsyä kolmansien maiden uusille markkinoille ja julkisten 
hankintojen markkinoille etenkin nousevan talouden maissa;

12. korostaa "pienet ensin" -periaatetta; ottaa huomioon sähköisen kaupankäynnin edut 
luotaessa pk-yrityksille mahdollisuuksia päästä sisämarkkinoille ja vähentää kuluja;
kehottaa komissiota toteuttamaan toimia myös sen varmistamiseksi, että Euroopan pk-
yritysten seurantakeskus sisällyttää toimintaansa myös yhteisötalouden yritykset;

13. toteaa, että on vähennettävä kaikin keinoin pk-yritysten kustannuksia sekä hallinnollisiin 
menettelyihin liittyviä aikoja; katsoo, että sähköisen hallinnon ja keskitettyjen 
asiointipisteiden kehittämisen avulla pk-yritykset voisivat käyttää vähemmän aikaa 
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hallinnollisiin menettelyihin ja hankkia uusia liiketoimintamahdollisuuksia; toteaa, että 
parantamalla pääsyä julkisten hankintojen markkinoille voidaan auttaa pk-yrityksiä 
hyödyntämään mahdollisuuksiaan luoda työpaikkoja ja kasvua Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamiseksi; toteaa, että sähköisen hallinnon avulla voitaisiin asettaa 
saataville kaikki tarvittavat tiedot työlainsäädännön ja verojärjestelmien noudattamisesta 
sekä tietoa eritasoisen unionin, kansallisen ja alueellisen rahoituksen sekä pk-yritysten ja 
mikroyritysten tukijärjestelmien saatavuudesta;

14. toteaa, että rajat ylittävien palvelujen kohdalla keskitetty asiointipiste voi yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa tiedottaa laajasti palvelujen kohdemaan voimassa olevista 
työehdoista;

15. toteaa, että asianmukaisen infrastruktuurin, kuten laajakaistayhteyksien, puute 
maaseudulla muodostaa vakavan työllisyyden ja kasvun esteen etenkin pk-yrityksille, 
mikroyrityksille, itsenäisille ammatinharjoittajille ja yritysten perustajille, jotka muutoin 
voisivat hyödyntää sijaintia kaupunkien ja kallisvuokraisten alueiden ulkopuolella;

16. toteaa, että määräysten noudattamiseen liittyvät kustannukset voivat vaikuttaa 
kohtuuttomasti pk-yrityksiin ja etenkin mikroyrityksiin ja että nämä kustannukset voivat 
muodostaa merkittävän esteen näiden yritysten laajentumiselle ja niiden kyvylle palkata ja 
pitää palveluksessaan työntekijöitä; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan tämän huomioon 
kansallisia vero- ja sosiaaliturvajärjestelmiä tarkistaessaan;

17. katsoo, että jäsenvaltioita ei saa estää soveltamasta kansallisella tasolla vaatimuksia, jotka 
menevät EU:ssa sovittuja vähimmäisvaatimuksia pidemmälle; painottaa, että 
kansantaloudellisia ja yritystaloudellisia hyötyjä on aina verrattava kustannuksiin; 
painottaa erityisesti, että on otettava huomioon, että laadukkaan työympäristön ja 
Euroopan työpaikkojen korkean laadun seurauksena terveydenhoitoalan kustannukset 
vähenevät ja työtapaturmista, ammattitaudeista tai työkyvyttömyydestä johtuvat 
sairauspoissaolot lyhenevät ja että tuottavuuden kasvu ja kasvun lisääntyminen voivat 
myös vaikuttaa julkiseen talouteen ja sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyteen;

18. kehottaa toimivuustarkastusten yhteydessä yksilöimään alueet, joille ovat tyypillisiä 
kohtuuttomat rasitteet, epäjohdonmukaisuudet tai tehoton lainsäädäntö, jotka vaikuttavat 
haitallisesti pk-yrityksiin; kehottaa komissiota varmistamaan, että terveyttä, turvallisuutta 
ja tasa-arvoisuutta koskevat ja sosiaalisten säännösten tavoitteet saavutetaan;

19. korostaa, että hallinnollisen rasituksen vähentäminen ei saa johtaa siihen, että pk-
yrityksissä ja mikroyrityksissä ei panna riittävällä tavalla täytäntöön ILO:n standardeja ja 
ILO:n ihmisarvoisen työn toimintaohjelmaa;

20. toteaa, että mikroyrityksiä käsitellään vahvistetussa pk-yritystestissä (katso 
COM(2011)0803), jonka avulla arvioidaan järjestelmällisesti kaikkia tarjolla olevia 
mahdollisuuksia, joihin kuuluvat raskaan EU:n lainsäädännön ulkopuolelle jättäminen, 
yksittäiset säännökset, pidennetyt siirtymäkaudet tai keveämpi sääntely; painottaa, että 
uutta työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, joka läpäisee parannetun pk-yritystestin, olisi 
sovellettava mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa siten, että noudatetaan EU:n 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä, mutta säilytetään samalla 
mahdollisimman vähäisenä hallintorasitus, joka on tarpeen kansallisten perinteiden ja 
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tapojen edellyttämien normien täyttämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan 
huolellisesti työlainsäädännön aiottua tavoitetta ja sellaisten ylimääräisten vaatimusten 
aiheuttamia vaikutuksia, joita EU:n lainsäädännössä ei nimenomaisesti edellytetä;

21. toteaa, että pk-yritysten kansainvälistyminen voi parantaa työllisyyttä EU:ssa, ja korostaa, 
että kansainvälistyminen on prosessi, jonka menetyksellisyys edellyttää, että pk-yrityksillä 
on käytettävissään tukipalveluja sekä kolmansien maiden markkinoilla että paikallisella 
tasolla; toteaa, että lisäksi on vähennettävä hallinnollisia ja byrokraattisia esteitä ja 
kaikissa EU:n aloitteessa on noudatettava toissijaisuusperiaatetta, ja niiden on tarjottava 
selkeä lisähyöty;

22. suosittaa, että komissio ja jäsenvaltiot parantavat uusien yrittäjien toimintaedellytyksiä, 
jotta uusien ja kestävien työpaikkojen luomista koskevat mahdollisuudet voidaan 
hyödyntää paremmin; painottaa, että on poistettava pienten ja keskisuurten yritysten 
hallinnolliset esteet, joita ne kohtaavat palkatessaan työntekijöitä toisista jäsenvaltioista; 
pyytää jäsenvaltioita lisäksi tarjoamaan keskitettyjä tietoja yrittäjille, jotka haluavat 
investoida jäsenvaltioon ja luoda sinne työpaikkoja, ja vahvistamaan samalla Euroopan 
sosiaalista mallia.
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