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Tarkistus 1
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdan mukaan unionin 
tavoitteena on täystyöllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous;

Or. de

Tarkistus 2
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. ottaa huomioon, että SEUT-
sopimuksen 151 ja 153 artiklan mukaan 
unioni ja jäsenvaltiot pyrkivät muun 
muassa elin- ja työolojen kohentamiseen 
siten, että olojen yhtenäistäminen olisi 
mahdollista niitä kohennettaessa, 
erityisesti parantamalla työympäristöä 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi;

Or. de

Tarkistus 3
Ramona Nicole Mănescu
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että pk-yritykset työllistävät 
noin 75 miljoonaa ihmistä ja että 85 
prosenttia kaikista EU:ssa vuosien 2002 
ja 2012 välisenä aikana luoduista uusista 
työpaikoista syntyi pk-yrityksissä ja 
varsinkin uusissa yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että pk-yrityksillä on erityisiä 
mahdollisuuksia edistää ja laajentaa 
kaksitahoista ammattikoulutusta, jotta 
voidaan helpottaa mahdollisimman 
monien nuorten pääsyä työelämään ja 
vähentää nuorisotyöttömyyttä;

Or. de

Tarkistus 5
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että pk-yritykset ovat erittäin 
tärkeitä Euroopan taloudelle työnantajina 
ja innovaatiolähteinä;

Or. en
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Tarkistus 6
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat 
toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, pk-yritykset ja mikroyritykset on 
otettava huomioon;

2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat 
toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, pk-yritykset ja mikroyritykset on 
otettava huomioon; toteaa, että EU 2020 -
strategiassa pyritään lisäämään naisten ja 
erityisesti äitien osallistumista 
työelämään; toteaa, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ja pienyrityksen 
perustaminen voivat tarjota tässä hyvän ja 
joustavan mahdollisuuden erityisesti siksi, 
että naiset, jotka ryhtyvät itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi, epäonnistuvat 
miehiä harvemmin;

Or. de

Tarkistus 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat 
toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, pk-yritykset ja mikroyritykset on 
otettava huomioon;

2. huomauttaa, että jos jäsenvaltiot aikovat 
toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, pk-yritykset ja mikroyritykset on 
otettava huomioon, koska niillä on suuret 
mahdollisuudet toteuttaa Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet, erityisesti 
täystyöllisyyttä, nuorten työllistymistä 
sekä köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vähentämistä koskevat 
tavoitteet;

Or. de
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Tarkistus 8
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat 
toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, pk-yritykset ja mikroyritykset on 
otettava huomioon;

2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat 
toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, on helpotettava pk-yritysten ja 
mikroyritysten perustamista ja tuettava 
niiden kehitystä niiden viiden 
ensimmäisen toimintavuoden aikana;

Or. fr

Tarkistus 9
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat 
toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, pk-yritykset ja mikroyritykset on 
otettava huomioon;

2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat 
toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, pk-yritykset ja mikroyritykset on 
asetettava kaikkien sellaisten poliittisten 
toimien keskiöön, joilla pyritään 
vaikuttamaan myönteisesti alueeseen, sen 
talouteen ja sen yhteisöihin;

Or. it

Tarkistus 10
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat 2. myöntää, että jos jäsenvaltiot aikovat 
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toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteet, pk-yritykset ja mikroyritykset on 
otettava huomioon;

toteuttaa Eurooppa 2020 –strategiaan 
sisältyvät innovatiivista, älykästä ja 
osallistavaa Eurooppaa koskevat
tavoitteet, pk-yritykset ja mikroyritykset on 
otettava huomioon;

Or. de

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. 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 laajasti, ja pyytää näin ollen 
komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan 
pitkän aikavälin ympäristöstandardit ja 
rahalliset kannustimet ja luomaan tällä 
tavoin vakaan investointiympäristön;

Or. de

Tarkistus 12
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 13
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että pk-yritysten perustamisen 
ja kehittämisen esteinä ovat rahoituksen 
saaminen ja kustannukset, raskaat 
säädökset, epäsuorat 
työvoimakustannukset, vientimarkkinoille 
pääsy ja kyky kehittää niitä, keskimääräiset 
maksuajat ja ammattitaidon puute;

3. korostaa, että pk-yritysten perustamisen 
ja kehittämisen esteinä ovat rajalliset 
mahdollisuudet saada rahoitusta ja 
lainoja, EU:n rahastojen käytön 
riittämätön avoimuus ja julkisuus 
jäsenvaltioissa, raskaat säädökset, 
vientimarkkinoille pääsy ja kyky kehittää 
niitä, keskimääräiset maksuajat ja 
ammattitaidon puute; korostaa, että 
erityisesti yrityksiä perustavat naiset eivät 
saa monista ohjelmista omille
hankkeilleen sopivaa perustamisvaiheen 
tukea, pyytää näin ollen jäsenvaltioita 
kehittämään yritysten 
perustamisohjelmia, jotka on suunnattu 
erityisesti naisyrittäjien tarpeisiin (pienet 
yritykset, vähän alkupääomaa, vähäinen 
riskinotto);

Or. de

Tarkistus 14
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että pk-yritysten perustamisen
ja kehittämisen esteinä ovat rahoituksen 
saaminen ja kustannukset, raskaat 
säädökset, epäsuorat 
työvoimakustannukset, vientimarkkinoille
pääsy ja kyky kehittää niitä, 
keskimääräiset maksuajat ja
ammattitaidon puute;

3. korostaa, että pk-yritysten perustamista 
ja kehittämistä on helpotettava ja 
edistettävä parantamalla rahoituksen
saantia erityisesti helpottamalla 
mikroluottojen saantia eurooppalaisesta 
mikrorahoitusjärjestelystä ja kehittämällä 
tätä järjestelyä sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevassa ohjelmassa 
vuosille 2014–2020;

Or. de

Tarkistus 15
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että pk-yritysten perustamisen 
ja kehittämisen esteinä ovat rahoituksen 
saaminen ja kustannukset, raskaat 
säädökset, epäsuorat 
työvoimakustannukset, vientimarkkinoille 
pääsy ja kyky kehittää niitä, keskimääräiset 
maksuajat ja ammattitaidon puute;

3. korostaa, että EU:n tukemista 
investoinneista huolimatta pk-yritysten 
perustamisessa ja kehittämisessä on 
edelleen vakavia esteitä, joita ovat 
esimerkiksi rahoituksen saaminen ja 
kustannukset, raskaat säädökset, epäsuorat 
työvoimakustannukset, vientimarkkinoille 
pääsy ja kyky kehittää niitä, keskimääräiset 
maksuajat ja ammattitaidon puute;

Or. it

Tarkistus 16
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että pk-yritysten perustamisen 
ja kehittämisen esteinä ovat rahoituksen 

3. korostaa, että pk-yritysten perustamisen 
ja kehittämisen esteinä ovat rahoituksen 
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saaminen ja kustannukset, raskaat 
säädökset, epäsuorat 
työvoimakustannukset, vientimarkkinoille 
pääsy ja kyky kehittää niitä, keskimääräiset 
maksuajat ja ammattitaidon puute;

saaminen ja kustannukset, raskaat 
säädökset, epäsuorat 
työvoimakustannukset, vientimarkkinoille 
pääsy ja kyky kehittää niitä, keskimääräiset 
maksuajat ja ammattitaidon puute;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
laatimaan toimia, joiden tarkoituksena on 
helpottaa pk-yritysten perustamiseen ja 
kasvuun tarvittavan luoton saantia;

Or. it

Tarkistus 17
Anthea McIntyre

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
pk- ja mikroyrityssektorilla 
työskentelevien työntekijöiden 
asianmukainen suojelu; myöntää 
kuitenkin, että pk-yritysten ja 
mikroyritysten tarpeet ovat niiden koon 
vuoksi hyvin erilaiset kuin 
monikansallisten organisaatioiden ja 
yritysten tarpeet; painottaa tästä syystä, 
että kaikkien toimien on oltava 
oikeasuhtaisia eivätkä ne saa estää pk-
yritysten ja mikroyritysten perustamista ja 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että työterveyttä ja 
-turvallisuutta sekä työntekijöiden 
suojelua ei voida pitää rasittavana 
sääntelynä;  kehottaa komissiota 
yksinkertaistamaan liiallista 
hallintrasitusta ja varmistamaan samalla 
aina työterveyden ja -turvallisuuden sekä 
takaamaan, että pk-yrityksillä on 
tarvittava osaaminen ja resurssit 
hoitaakseen asianmukaisesti 
työntekijöiden työympäristöä; tähän 
tukeen voi sisältyä muun muassa hyvien 
käytäntöjen levittäminen, työntekijöiden 
koulutus, yksinkertaisten 
riskinarviointivälineiden ja -ohjeiden 
kehittäminen, mahdollisuus käyttää 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita 
ennaltaehkäisypalveluja ja taloudellisten 
kannustimien tarjoaminen; 

Or. en

Tarkistus 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. myöntää, että hallintorasitus ja 
taloudelliset riskit aiheuttavat usein 
stressiä ja muita kielteisiä 
terveysvaikutuksia pk-yritysten ja 
mikroyritysten työntekijöille ja omistajille; 
korostaa, että työllisyys- ja sosiaalialan 
sääntelyllä olisi edistettävä yrittäjien ja 
heidän työntekijöidensä hyvinvointia 
luomatta lisäesteitä heidän 
menestykselleen;

Or. en
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Tarkistus 20
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaatii painokkaasti, että 
hallintotaakan vähentäminen ei saa 
heikentää työntekijöiden suojelua eikä 
vaikuttaa työoloihin ja työntekijöiden 
oikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 21
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että pk-yritysten olisi tuettava 
elinikäisen oppimisen aloitteita tekemällä 
työaikana tapahtuvasta oppimisesta 
helpommin saatavaa ja työntekijöiden 
tarpeita paremmin vastaavaa 
yksilöllistämällä opetussuunnitelmia, 
siirtymällä osaamiseen perustuvaan 
koulutukseen, jakamalla 
opetussuunnitelmat moduuleiksi tai 
hyödyntämällä etäopiskelua; 

Or. en

Tarkistus 22
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pahoittelee tässä yhteydessä, että 
useissa jäsenvaltioissa toteutetut 
säästötoimet ovat haitanneet monien pk-
yritysten elinkelpoisuutta esimerkiksi 
vähentämällä kuluttajien rahankäyttöä 
budjettileikkausten seurauksena ja 
siirtämällä verotaakkaa kohti epäsuoraa 
verotusta, joka kohdistuu raskaammin 
pieni- ja keskituloisiin;

Or. en

Tarkistus 23
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada rahoitusta; katsoo, että pk-yritykset 
ovat keskeisiä kasvulle ja työpaikkojen 
luomiselle erityisesti syvän laman
kourissa olevissa valtioissa, kuten 
Kreikassa;

Or. {EL}el

Tarkistus 24
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toistaa olevansa vahvasti sitoutunut 
kaikkien työntekijöiden täysiin 
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ammattiyhdistysoikeuksiin, mukaan 
lukien oikeus ammattiliittojen 
tunnustamiseen ja lakko-oikeus, 
riippumatta siitä, minkä kokoisessa 
yrityksessä he työskentelevät, sillä niin 
taataan parhaiten, että työoloja ja palkkaa 
koskevat ehdot täytetään;

Or. en

Tarkistus 25
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia pk-yritysten kehitystä haittaavan 
hallinnollisen taakan vähentämiseksi, 
mutta katsoo, että tätä ei saisi toteuttaa 
kansanterveyttä tai työturvallisuutta 
koskevien vähimmäisstandardien 
varmistamisen kustannuksella;

Or. {EL}el

Tarkistus 26
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. {EL}el
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Tarkistus 27
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä pk-yritysten tukemista 
aloitteilla kuten PSCI, COSME ja 
Horizon 2020; 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;

4. pitää myönteisenä pk-yritysten tukemista 
aloitteilla kuten PSCI, COSME ja 
Horizon 2020 ja tuleva ESR-asetus; 
korostaa, että jäsenvaltiot eivät saa luoda 
lisää byrokraattisia rasitteita, 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;

Or. de

Tarkistus 28
Anthea McIntyre

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä pk-yritysten tukemista 
aloitteilla kuten PSCI, COSME ja 
Horizon 2020; 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;

4. pitää myönteisenä pk-yritysten tukemista 
aloitteilla kuten PSCI, COSME ja 
Horizon 2020, 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 
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jäsenvaltioiden aloitteita;

Or. en

Tarkistus 29
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimet, jotta voidaan 
mahdollistaa rakenne- ja 
koheesiorahastojen käyttö, ja käyttämään 
myönnetyt määrärahat ammatillisiin 
jatkokoulutusohjelmiin pk-yritysten 
lisätuen varmistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 30
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 31
Licia Ronzulli
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa tarvetta laatia toimia, joilla 
pyritään edistämään investointeja 
innovaatiohankkeisiin luomalla 
myönteinen rajatylittävä yhteistyön 
ilmapiiri sekä edistämällä innovaatiota ja 
tukemalla yrittäjyyttä;

Or. it

Tarkistus 32
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että pk-yritysten on 
jatkuvasti mukauduttava yhä kasvaviin 
sisämarkkinoiden vaatimuksiin ja 
saavutettava kilpailukykyä 
kansainvälisillä markkinoilla; korostaa 
lisäksi tarvetta ottaa käyttöön toimia, 
joilla pyritään edistämään pk-yritysten 
pääsyä uusille markkinoille ja myös 
julkisten hankintojen markkinoille;

Or. it

Tarkistus 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa "pienet ensin" -periaatetta; 5. viittaa "pienet ensin" -periaatteeseen; 
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tunnustaa sähköisen kaupankäynnin edut 
luotaessa pk-yrityksille mahdollisuuksia 
päästä sisämarkkinoille ja vähentää kuluja;

tunnustaa sähköisen kaupankäynnin edut 
luotaessa pk-yrityksille mahdollisuuksia 
päästä sisämarkkinoille ja vähentää kuluja;
selventää, että kyseinen periaate ei 
tarkoita Euroopan kansalaisten, 
työntekijöiden ja kuluttajien 
toisarvoisuutta ja että näiden edut ovat 
samanarvoisia pk-yritysten etujen kanssa;

Or. de

Tarkistus 34
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa "pienet ensin" -periaatetta; 
tunnustaa sähköisen kaupankäynnin edut 
luotaessa pk-yrityksille mahdollisuuksia 
päästä sisämarkkinoille ja vähentää kuluja;

5. korostaa "pienet ensin" -periaatetta; 
tunnustaa 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 
tutkimuksiinsa myös yhteisötalouden 
yritykset;

Or. de

Tarkistus 35
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa "pienet ensin" -periaatetta; 
tunnustaa sähköisen kaupankäynnin edut
luotaessa pk-yrityksille mahdollisuuksia 
päästä sisämarkkinoille ja vähentää kuluja;

5. muistuttaa vielä kerran pienet ensin 
-periaatteen merkityksestä; tunnustaa
myös sähköisen kaupankäynnin 
mahdolliset edut luotaessa pk-yrityksille 



AM\904304FI.doc 19/32 PE491.123v01-00

FI

mahdollisuuksia päästä sisämarkkinoille ja 
vähentää kuluja;

Or. it

Tarkistus 36
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden on tehostettava tukeaan 
pk-yrityksille helpottaakseen niiden 
pääsyä kolmansien maiden markkinoille 
ja julkisten hankintojen markkinoille 
etenkin nousevan talouden maissa;

Or. fr

Tarkistus 37
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta edistää ja tukea pk-
yritysten taloustoimintaa 
ulkomaanmarkkinoilla sekä EU:ssa että 
sen ulkopuolella uusien kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

Or. en

Tarkistus 38
Elisabeth Schroedter
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että sähköisen hallinnon ja 
keskitettyjen asiointipisteiden kehittäminen 
vähentää hallinnollisia menettelyjä ja luo 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia; toteaa, 
että parantamalla pääsyä julkisten 
hankintojen markkinoille voidaan auttaa 
pk-yrityksiä vapauttamaan niiden 
mahdollisuudet luoda työpaikkoja;

6. toteaa, että sähköisen hallinnon ja 
keskitettyjen asiointipisteiden kehittäminen 
vähentää hallinnollisia menettelyjä ja luo 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
erityisesti silloin, kun keskitetty 
asiointipiste tiedottaa rajat ylittävien 
palvelujen kohdalla tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa laajasti 
palvelujen kohdemaan voimassa olevista 
työehdoista, kuten esimerkillisissä 
koehankkeissa on osoitettu; toteaa, että 
parantamalla pääsyä julkisten hankintojen 
markkinoille voidaan auttaa pk-yrityksiä 
vapauttamaan niiden mahdollisuudet luoda 
työpaikkoja;

Or. de

Tarkistus 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että sähköisen hallinnon ja 
keskitettyjen asiointipisteiden kehittäminen 
vähentää hallinnollisia menettelyjä ja luo 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia; toteaa, 
että parantamalla pääsyä julkisten 
hankintojen markkinoille voidaan auttaa 
pk-yrityksiä vapauttamaan niiden 
mahdollisuudet luoda työpaikkoja;

6. toteaa, että sähköisen hallinnon ja 
keskitettyjen asiointipisteiden kehittäminen 
vähentää hallinnollisia menettelyjä ja luo 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia; toteaa, 
että parantamalla pääsyä julkisten 
hankintojen markkinoille voidaan auttaa 
pk-yrityksiä vapauttamaan niiden 
mahdollisuudet luoda työpaikkoja; toteaa, 
että tällaisen sähköisen hallinnon avulla 
voitaisiin asettaa saataville kaikki 
tarvittavat tiedot työlainsäädännön ja 
verojärjestelmien noudattamisesta sekä 
tietoa eritasoisen yhteisön, kansallisen ja 
alueellisen rahoituksen sekä pk-yritysten 
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ja mikroyritysten tukijärjestelmien 
saatavuudesta;

Or. en

Tarkistus 40
Anthea McIntyre

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että sähköisen hallinnon ja 
keskitettyjen asiointipisteiden
kehittäminen vähentää hallinnollisia 
menettelyjä ja luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia; toteaa, että 
parantamalla pääsyä julkisten hankintojen 
markkinoille voidaan auttaa pk-yrityksiä 
vapauttamaan niiden mahdollisuudet luoda 
työpaikkoja;

6. toteaa, että sähköisen hallinnon 
kehittämisen avulla pk-yritykset voisivat 
käyttää vähemmän aikaa hallinnollisiin 
menettelyihin ja hankkia uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja että 
parantamalla pääsyä julkisten hankintojen 
markkinoille voidaan auttaa pk-yrityksiä 
vapauttamaan niiden mahdollisuudet luoda 
työpaikkoja ja kasvua;

Or. en

Tarkistus 41
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että sähköisen hallinnon ja 
keskitettyjen asiointipisteiden kehittäminen 
vähentää hallinnollisia menettelyjä ja luo
uusia liiketoimintamahdollisuuksia; toteaa, 
että parantamalla pääsyä julkisten 
hankintojen markkinoille voidaan auttaa
pk-yrityksiä vapauttamaan niiden 
mahdollisuudet luoda työpaikkoja;

6. toteaa, että byrokratiaan liittyviä aikoja 
ja kustannuksia on kaikin keinoin 
vähennettävä pk-yritysten hyväksi:
sähköisen hallinnon ja keskitettyjen 
asiointipisteiden kehittäminen on 
merkittävä tavoite, jolla voidaan vähentää
hallinnollisia menettelyjä ja luoda uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia; toteaa, että 
parantamalla pääsyä julkisten hankintojen 
markkinoille autetaan pk-yrityksiä 
vapauttamaan niiden mahdollisuudet luoda 
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työpaikkoja;

Or. it

Tarkistus 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että sähköisen hallinnon ja 
keskitettyjen asiointipisteiden kehittäminen 
vähentää hallinnollisia menettelyjä ja luo 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia; toteaa, 
että parantamalla pääsyä julkisten 
hankintojen markkinoille voidaan auttaa 
pk-yrityksiä vapauttamaan niiden 
mahdollisuudet luoda työpaikkoja;

6. toteaa, että sähköisen hallinnon ja 
keskitettyjen asiointipisteiden kehittäminen 
vähentää hallinnollisia menettelyjä ja luo 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia; toteaa, 
että parantamalla pääsyä julkisten 
hankintojen markkinoille voidaan auttaa 
pk-yrityksiä vapauttamaan niiden 
mahdollisuudet luoda työpaikkoja 
täystyöllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -
tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. de

Tarkistus 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. 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;

Or. en
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Tarkistus 44
Anthea McIntyre

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille komission raportin 
jäsenvaltioiden parhaista toimintatavoista 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa 
ja kannattaa keskitettyjen 
asiointipisteiden mallia ja valmiuksia 
kehittää niitä;

Or. en

Tarkistus 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että määräysten noudattamiseen 
liittyvät kustannukset vaikuttavat
kohtuuttomasti pk-yrityksiin ja etenkin
mikroyrityksiin;

7. toteaa, että määräysten noudattamiseen 
liittyvät kustannukset saattavat vaikuttaa 
joillakin aloilla kohtuuttomasti pk-
yrityksiin ja mikroyrityksiin; painottaa, 
että kansantaloudellisia ja 
yritystaloudellisia hyötyjä on aina 
verrattava kustannuksiin; toteaa, että on 
otettava huomioon etenkin
terveydenhoitoalan pienemmät 
kustannukset ja lyhyemmät 
työtapaturmista, ammattitaudeista tai 
työkyvyttömyydestä johtuvat 
sairauspoissaolot, jotka voivat vaikuttaa 
sosiaaliturvajärjestelmiin ja julkiseen 
talouteen, sekä kasvava tuottavuus ja 
kasvun lisääntyminen, jotka ovat 
seurausta laadukkaasta työympäristöstä ja 
Euroopan työpaikkojen korkeasta 
laadusta;
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Or. de

Tarkistus 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että määräysten noudattamiseen 
liittyvät kustannukset vaikuttavat 
kohtuuttomasti pk-yrityksiin ja etenkin 
mikroyrityksiin;

7. toteaa, että määräysten noudattamiseen 
liittyvät kustannukset vaikuttavat 
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 niiden 
tarkistaessa kansallisia vero- ja 
sosiaaliturvajärjestelmiään;

Or. en

Tarkistus 47
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että määräysten noudattamiseen 
liittyvät kustannukset vaikuttavat 
kohtuuttomasti pk-yrityksiin ja etenkin 
mikroyrityksiin

7. toteaa, että määräysten noudattamiseen 
liittyvät kustannukset vaikuttavat 
kohtuuttomasti pk-yrityksiin ja etenkin 
mikroyrityksiin ja niiden kykyyn palkata 
ja pitää palveluksessaan työntekijöitä;

Or. en
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Tarkistus 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pyytää toimivuustarkastusten puitteiden 
yhteydessä määrittämään alueet, joissa on 
työvoimaa koskevia kohtuuttomia 
rasitteita, epäjohdonmukaisuuksia tai 
tehotonta lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat 
haitallisesti pk-yrityksiin; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan "one in, one 
out" -sääntöä, jonka avulla voidaan 
ylläpitää terveyttä, turvallisuutta ja tasa-
arvoisuutta koskevien säännösten 
tavoitteita ja valvoa 
toissijaisuusperiaatetta;

8. pyytää toimivuustarkastusten puitteiden 
yhteydessä määrittämään alueet, joissa on 
työvoimaa koskevia kohtuuttomia 
rasitteita, epäjohdonmukaisuuksia tai 
tehotonta lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat 
haitallisesti pk-yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 49
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pyytää toimivuustarkastusten puitteiden 
yhteydessä määrittämään alueet, joissa on 
työvoimaa koskevia kohtuuttomia 
rasitteita, epäjohdonmukaisuuksia tai 
tehotonta lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat 
haitallisesti pk-yrityksiin; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan "one in, one 
out" -sääntöä, jonka avulla voidaan 
ylläpitää terveyttä, turvallisuutta ja tasa-
arvoisuutta koskevien säännösten 
tavoitteita ja valvoa 
toissijaisuusperiaatetta;

8. pyytää toimivuustarkastusten puitteiden 
yhteydessä määrittämään alueet, joissa on 
kohtuuttomia rasitteita, 
epäjohdonmukaisuuksia tai tehotonta 
lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat haitallisesti 
pk-yrityksiin; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että kyseiset 
toimet eivät johda työntekijöiden ja 
heidän terveytensä suojelun 
heikkenemiseen ja että työntekijöiden 
oikeudet ja tasa-arvoisuutta koskevat 
oikeudet säilytetään täysimääräisesti;

Or. de
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Tarkistus 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pyytää toimivuustarkastusten puitteiden 
yhteydessä määrittämään alueet, joissa on 
työvoimaa koskevia kohtuuttomia 
rasitteita, epäjohdonmukaisuuksia tai 
tehotonta lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat 
haitallisesti pk-yrityksiin; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan "one in, one 
out" -sääntöä, jonka avulla voidaan 
ylläpitää terveyttä, turvallisuutta ja tasa-
arvoisuutta koskevien säännösten 
tavoitteita ja valvoa
toissijaisuusperiaatetta;

8. pyytää toimivuustarkastusten puitteiden 
yhteydessä määrittämään alueet, joissa on 
kohtuuttomia rasitteita, 
epäjohdonmukaisuuksia tai tehotonta 
lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat haitallisesti 
pk-yrityksiin; kehottaa komissiota 
varmistamaan terveyttä, turvallisuutta ja 
tasa-arvoisuutta koskevien ja sosiaalisten 
säännösten tavoitteiden ylläpitämisen ja 
valvomaan toissijaisuusperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 51
Anthea McIntyre

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pyytää toimivuustarkastusten puitteiden 
yhteydessä määrittämään alueet, joissa on 
työvoimaa koskevia kohtuuttomia 
rasitteita, epäjohdonmukaisuuksia tai 
tehotonta lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat 
haitallisesti pk-yrityksiin; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan "one in, one 
out" -sääntöä, jonka avulla voidaan 
ylläpitää terveyttä, turvallisuutta ja tasa-
arvoisuutta koskevien säännösten 
tavoitteita ja valvoa toissijaisuusperiaatetta;

8. pyytää toimivuustarkastusten puitteiden 
yhteydessä määrittämään alueet, joissa on 
työvoimaa koskevia kohtuuttomia 
rasitteita, epäjohdonmukaisuuksia tai 
tehotonta lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat 
haitallisesti pk-yrityksiin; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan "one in, one 
out" -sääntöä, jonka avulla voidaan 
ylläpitää ja vaalia kaikilta osin terveyttä, 
turvallisuutta ja tasa-arvoisuutta koskevien 
säännösten tavoitteita ja varmistaa 
samalla, että toissijaisuusperiaatetta 
noudatetaan täysin;
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Or. en

Tarkistus 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että mitkään poikkeukset 
direktiiveistä, joissa vahvistetaan 
eurooppalaiset vähimmäisvaatimukset, 
kuten palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon annetusta direktiivistä tai 
kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edellytyksiä 
kausityötä varten koskevasta direktiivistä, 
eivät ole aiheellisia;

Or. de

Tarkistus 53
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. 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;

Or. de
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Tarkistus 54
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. painottaa, että omistajaohjausta 
koskeviin säännöksiin sovellettava 
"noudata tai selitä" -periaate ei sovi 
hallinnollisiin rasituksiin; toteaa, että 
jäsenvaltioita ei pidä estää soveltamasta 
kansallisella tasolla EU:ssa sovittuja 
vähimmäisvaatimuksia tiukempia 
standardeja;

Or. de

Tarkistus 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa ja tukee vahvasti sitä, että 
mikroyrityksiin keskitytään vahvistetussa 
pk-yritystestissä (katso COM(2011)0803), 
jonka avulla arvioidaan järjestelmällisesti 
kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia, 
joihin kuuluvat lainsäädäntöalan 
ulkopuolelle jättäminen, yksittäiset 
säännökset, siirtymäkauden jatkamiset tai 
keveämpi sääntely.

9. toteaa ja tukee vahvasti sitä, että 
mikroyrityksiin keskitytään vahvistetussa 
pk-yritystestissä (katso COM(2011)0803), 
jonka avulla arvioidaan järjestelmällisesti 
kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia, 
joihin kuuluvat lainsäädäntöalan 
ulkopuolelle jättäminen, yksittäiset 
säännökset, siirtymäkauden jatkamiset tai 
keveämpi sääntely; painottaa, että uutta 
työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, joka 
läpäisee parannetun pk-yritystestin, olisi 
sovellettava mahdollisimman 
yksinkertaisessa muodossa, joka aiheuttaa 
pienimmän sen toiminnallisen tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavan 
hallintorasituksen ja noudattaa 
toissijaisuusperiaatetta;  kehottaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan huolellisesti 
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sosiaalilainsäädännön aiottua tavoitetta ja 
panemaan sen täytäntöön lisäämättä 
siihen ylimääräisiä vaatimuksia, joita 
EU:n lainsäädännössä ei nimenomaisesti 
edellytetä.

Or. en

Tarkistus 56
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa ja tukee vahvasti sitä, että 
mikroyrityksiin keskitytään vahvistetussa 
pk-yritystestissä (katso COM(2011)0803), 
jonka avulla arvioidaan järjestelmällisesti 
kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia, 
joihin kuuluvat lainsäädäntöalan 
ulkopuolelle jättäminen, yksittäiset 
säännökset, siirtymäkauden jatkamiset tai 
keveämpi sääntely.

9. toteaa ja tukee vahvasti sitä, että 
mikroyrityksiin keskitytään vahvistetussa 
pk-yritystestissä (katso COM(2011)0803), 
mutta vaatii, että EU:n työturvallisuutta 
ja työterveyttä koskevat sekä kausityötä 
tekevien työntekijöiden ja lähetettyjen 
työntekijöiden perusturvaa koskevat EU:n 
direktiivit säilytetään myös pk-yrityksissä 
ja mikroyrityksissä, jotta voidaan 
varmistaa oikeudenmukainen kilpailu 
eurooppalaisilla sisämarkkinoilla;

Or. de

Tarkistus 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa ja tukee vahvasti sitä, että 
mikroyrityksiin keskitytään vahvistetussa 
pk-yritystestissä (katso COM(2011)0803), 
jonka avulla arvioidaan järjestelmällisesti
kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia,

9. toteaa ja tukee sitä, että mikroyrityksiin 
keskitytään vahvistetussa pk-yritystestissä 
(katso COM(2011)0803), jonka avulla 
arvioidaan kaikkia tarjolla olevia 
mahdollisuuksia; huomauttaa 



PE491.123v01-00 30/32 AM\904304FI.doc

FI

joihin kuuluvat lainsäädäntöalan 
ulkopuolelle jättäminen, yksittäiset 
säännökset, siirtymäkauden jatkamiset tai 
keveämpi sääntely.

nimenomaisesti, että pk-yritystestiä ei 
sovelleta työntekijöiden 
suojelumääräyksissä, etenkään 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevissa 
määräyksissä eikä 
sosiaalilainsäädännössä;

Or. de

Tarkistus 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa ja tukee vahvasti sitä, että 
mikroyrityksiin keskitytään vahvistetussa
pk-yritystestissä (katso COM(2011)0803), 
jonka avulla arvioidaan järjestelmällisesti 
kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia, 
joihin kuuluvat lainsäädäntöalan 
ulkopuolelle jättäminen, yksittäiset 
säännökset, siirtymäkauden jatkamiset tai 
keveämpi sääntely.

9. toteaa, että pk-yritystestissä (katso 
COM(2011)0803) otetaan käyttöön 
mikroyritysulottuvuus, jonka avulla 
arvioidaan järjestelmällisesti kaikkia 
tarjolla olevia mahdollisuuksia, joihin 
kuuluvat lainsäädäntöalan ulkopuolelle 
jättäminen, yksittäiset säännökset, 
siirtymäkauden jatkamiset tai keveämpi 
sääntely; katsoo kuitenkin, että pk-
yritystestillä olisi joka tapauksessa 
taattava työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevan EU:n lainsäädännön 
asianmukainen noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 59
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. toteaa, että pk-yritysten 
kansainvälistyminen voi parantaa 
työllisyyttä EU:ssa, ja korostaa, että 
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kansainvälistyminen on prosessi, ja että 
pk-yritykset tarvitsevat menestyäkseen 
tukipalveluja sekä kolmansien maiden 
markkinoilla että paikallisella tasolla; 
toteaa, että lisäksi on vähennettävä 
hallinnollisia ja byrokraattisia esteitä; 
huomauttaa, että kaikissa EU:n 
aloitteessa on noudatettava 
toissijaisuusperiaatetta ja niiden on 
tarjottava selkeä lisähyöty;

Or. de

Tarkistus 60
Anthea McIntyre

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että kaikille sopivan "yhden 
koon" lähestymistavan soveltaminen työ-
ja sosiaalilainsäädäntöön voi lisätä riskiä 
siitä, että jäsenvaltiot eivät noudata 
lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 61
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. 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 
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hallinnolliset esteet, jotka vaikeuttavat 
työntekijöiden palkkaamista toisista 
jäsenvaltioista; pyytää jäsenvaltioita 
lisäksi tarjoamaan keskitettyjä tietoja 
yrittäjille, jotka haluavat investoida 
jäsenvaltioon ja luoda sinne työpaikkoja, 
ja vahvistamaan samalla Euroopan 
sosiaalista mallia;

Or. de

Tarkistus 62
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. painottaa, että yritysten hallinnointi-
ja ohjausjärjestelmää koskevien 
säännösten kaltainen "noudata tai selitä" 
-lähestymistapa ei ole asianmukainen 
hallintorasituksen yhteydessä; 
jäsenvaltioita ei saa estää soveltamasta 
kansallisella tasolla tiukempia 
vaatimuksia, jotka menevät EU:ssa 
sovittuja vähimmäisvaatimuksia 
pidemmälle.

Or. en


