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Tarkistus 1
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että pk-yritykset tarjoavat 
EU:ssa noin 90 miljoonaa työpaikkaa, 
joista 30 prosenttia mikroyrityksissä, ja että 
85 prosenttia kaikista uusista työpaikoista 
EU:ssa vuosina 2002–2012 luotiin pk-
yrityksissä, erityisesti uusissa yrityksissä1;

1. korostaa, että pk-yritykset tarjoavat 
EU:ssa noin 90 miljoonaa työpaikkaa, 
joista 30 prosenttia mikroyrityksissä, ja että 
85 prosenttia kaikista uusista työpaikoista 
EU:ssa vuosina 2002–2012 luotiin pk-
yrityksissä, erityisesti uusissa yrityksissä1;
myös mikroyrityksiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, joten suositellaan, että 
lyhenne "pk-yritykset" muutetaan 
muotoon "pkm-yritykset";

Or. pt

Tarkistus 2
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että pk-yritykset 
edistävät asukkaiden aktivoitumista 
alhaisemman työllisyyden alueilla ja 
lisäävät työllisyyttä sekä vastaavat niillä 
asuvien asukkaiden nykyisiin tarpeisiin, 
ja lisäksi ne vaikuttavat myönteisesti 
paikallisten yhteisöjen kehitykseen; sen 
vuoksi pk-yritysten kehittäminen 
vaikuttaa olevan yksi keino eroavuuksien 
vähentämiseen koko maassa;

Or. en

                                               
1 Euroopan komissio: "Member States competitiveness performance and policies: Reinforcing competitiveness, 
2011 edition".
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Tarkistus 3
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että monet näistä 
uusista työpaikoista ovat syntyneet 
suurten yritysten toiminnan seurauksena, 
kun ne ovat korvanneet suoraan palkatut 
työntekijät itsenäisillä 
ammatinharjoittajilla keinonaan alentaa 
kustannuksia ja heikentää työvoiman 
halua muodostaa ammattiliittoja; moittii 
tällaista toimintaa ja korostaa jälleen, että 
pk-yrityksissä tarvitaan täysiä 
ammattiyhdistysoikeuksia, jotka ovat 
paras keino turvata palkat ja 
asianmukaiset työolot;

Or. en

Tarkistus 4
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että pk-yritykset kykenevät 
luomaan kasvua ja työpaikkoja 
ainoastaan silloin, jos on tarjolla myös 
suotuisia suuren riskin 
rahoitusmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että lainarahastot, jotka on 
tarkoitettu mikroyrityksille, pienille 
yrityksille sekä työttömille, jotka haluavat 
käynnistää oman liiketoiminnan, 
piristävät paikallista yrittäjyyttä ja 
erityisesti investointeihin liittyvää 
vastuullisuutta, mikä edistää uusien 
työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 6
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. suhtautuu näin ollen myönteisesti 
siihen, että pk-yrityksiin tehtäviä 
investointeja voidaan toteuttaa 
rakennerahastojen kautta; toivoo 
kuitenkin, että tätä mahdollisuutta 
helpotetaan pk-yritysten hyväksi ja että 
niille annetaan nykyistä paremmin tietoa 
näistä mahdollisuuksista;

Or. en

Tarkistus 7
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että rahoituksen saanti on erittäin 
tärkeää liiketoimintainvestointien 
rahoittamiseksi, yritysten kasvupotentiaalin 
saavuttamisen varmistamiseksi sekä uusien 
yritysten käynnistämisen helpottamiseksi, 
jolloin se edistää osaltaan kasvua ja 
työpaikkojen luomista;

3. toteaa, että rahoituksen saanti on erittäin 
tärkeää liiketoimintainvestointien 
rahoittamiseksi, yritysten kasvupotentiaalin 
saavuttamisen varmistamiseksi sekä uusien 
yritysten käynnistämisen helpottamiseksi, 
jolloin se edistää osaltaan kasvua ja 
työpaikkojen luomista; painottaa, että näin 
ollen rahoitus on erityisen tärkeä nuorille 
yrittäjille, jotka perustavat omia yrityksiä, 
ja yrittäjille, jotka ovat taustaltaan 
sosiaalisesti vähäosaisia tai jotka 
työllistävät tällaisia ihmisiä;

Or. en

Tarkistus 8
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että rahoituksen saanti on erittäin 
tärkeää liiketoimintainvestointien 
rahoittamiseksi, yritysten kasvupotentiaalin 
saavuttamisen varmistamiseksi sekä uusien 
yritysten käynnistämisen helpottamiseksi, 
jolloin se edistää osaltaan kasvua ja 
työpaikkojen luomista;

3. toteaa, että rahoituksen saanti on erittäin 
tärkeää liiketoimintainvestointien 
rahoittamiseksi, yritysten kasvupotentiaalin 
saavuttamisen varmistamiseksi sekä uusien 
yritysten käynnistämisen helpottamiseksi 
etenkin hyvin pienten yritysten ja 
yhteiskunnallisten yritysten hyväksi, 
jolloin se edistää osaltaan kasvua ja 
työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 9
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että rahoituksen saanti on erittäin 
tärkeää liiketoimintainvestointien 
rahoittamiseksi, yritysten kasvupotentiaalin 
saavuttamisen varmistamiseksi sekä uusien 
yritysten käynnistämisen helpottamiseksi, 
jolloin se edistää osaltaan kasvua ja
työpaikkojen luomista;

3. toteaa, että rahoituksen saanti on erittäin 
tärkeää liiketoimintainvestointien 
rahoittamiseksi, yritysten kasvupotentiaalin 
saavuttamisen varmistamiseksi sekä uusien 
yritysten käynnistämisen helpottamiseksi, 
jolloin se edistää osaltaan kasvua, 
nykyisten työpaikkojen säilymistä sekä 
uusien luomista;

Or. pl

Tarkistus 10
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että rahoituksen saanti on erittäin 
tärkeää liiketoimintainvestointien 
rahoittamiseksi, yritysten kasvupotentiaalin 
saavuttamisen varmistamiseksi sekä uusien 
yritysten käynnistämisen helpottamiseksi, 
jolloin se edistää osaltaan kasvua ja 
työpaikkojen luomista;

3. toteaa, että edullisen rahoituksen saanti 
on erittäin tärkeää 
liiketoimintainvestointien rahoittamiseksi, 
yritysten kasvupotentiaalin saavuttamisen 
varmistamiseksi sekä uusien yritysten 
käynnistämisen helpottamiseksi, jolloin se 
edistää osaltaan kasvua ja työpaikkojen 
luomista;

Or. en

Tarkistus 11
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että ilman henkilökohtaista 
osuutta pk-yritysten on mahdotonta saada 
rahoitusta ja että pankkitakausten 
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myöntämistä olisi kaikin keinoin 
edistettävä, jotta voidaan perustaa 
yrityksiä;

Or. fr

Tarkistus 12
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että pk-yritykset 
kohtaavat vaikeuksia etupäässä 
talouskriisin aiheuttaman kotimaisen 
kysynnän vähenemisen johdosta ja että 
tätä tilannetta pahentaa tiukkojen 
taloustoimien täytäntöönpano; katsoo, 
että tiukkojen taloustoimien lopettaminen 
ja talouden uudelleenkehittäminen 
julkisten investointiohjelmien avulla ovat 
tehokas keino tukea valtaosaa 
pk-yrityksistä;

Or. en

Tarkistus 13
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että unionin ja kansallisten 
ohjelmien rahoitusta pitäisi myöntää 
etenkin talouskriisin aikana etusijaisesti 
pk-yrityksille, jotka takaavat saman 
työllisyystason säilymisen tiettynä 
ajanjaksona ja jotka parantavat 
työllisyyttä ja edistävät siten työttömyyden 
vähentymistä;
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Or. el

Tarkistus 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa taloudellista tukea 
mikroyritysten mikrorahoituksen 
toteuttamiseksi ja sellaisten 
yhteiskunnallisten yritysten rahoittamista, 
jotka voivat luoda uusia työpaikkoja, 
mutta jotka odottavat jäsenvaltioiden 
yksinkertaistavan menettelyjään niin, että 
myös mikroyritykset voivat saada 
riskipääomaa tavalla, johon ei liity 
byrokratiaa;

Or. en

Tarkistus 15
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. suhtautuu myönteisesti pk-yritysten 
tukemiseen kulttuurialan ja luovan alan 
lainantakausjärjestelyn kautta, jonka 
tavoitteena on edistää yksityisen sektorin 
kapasiteettia, jotta se voisi luoda kasvua, 
työpaikkoja ja innovaatiota tukemalla 
vasta perustettuja yrityksiä, pk-yrityksiä, 
mikrorahoitusta, tietämyksensiirtoa ja 
investointeja henkiseen omaisuuteen;

Or. en
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Tarkistus 16
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä pk-yritysten ja 
mikroyritysten tukemista esimerkiksi 
PSCI-, COSME- ja Horisontti 2020 -
aloitteilla, joilla luodaan pk- ja 
mikroyrityssektorilla työskenteleville 
työntekijöille mahdollisuuksia kehittää 
taitojaan ja tietopohjaansa;

4. pitää myönteisenä pk-yritysten ja 
mikroyritysten tukemista esimerkiksi 
PSCI-, COSME- ja Horisontti 2020 -
aloitteilla, joilla luodaan pk- ja 
mikroyrityssektorilla työskenteleville 
työntekijöille mahdollisuuksia kehittää 
taitojaan ja tietopohjaansa; katsoo, että 
erityisesti pienet yritykset ja 
mikroyritykset voivat hyödyntää 
COSME-ohjelman 
lainojentakausmekanismia; korostaa, että 
keskisuurten yritysten kohdalla olisi 
asianmukaista nostaa kyseistä arvoa;

Or. pt

Tarkistus 17
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä pk-yritysten ja 
mikroyritysten tukemista esimerkiksi 
PSCI-, COSME- ja Horisontti 2020 -
aloitteilla, joilla luodaan pk- ja 
mikroyrityssektorilla työskenteleville 
työntekijöille mahdollisuuksia kehittää 
taitojaan ja tietopohjaansa;

4. pitää myönteisenä pk-yritysten ja 
mikroyritysten tukemista esimerkiksi 
PSCI-, COSME- ja Horisontti 2020 -
aloitteilla, joilla luodaan uusia taitoja ja 
tietopohjaa kehittäviä ratkaisuja, jotka 
helpottavat pk- ja mikroyrityssektorin 
nopeaa kasvua;

Or. pl

Tarkistus 18
Kinga Göncz



AM\914283FI.doc 11/22 PE496.589v01-00

FI

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä pk-yritysten ja
mikroyritysten tukemista esimerkiksi 
PSCI-, COSME- ja Horisontti 2020 
-aloitteilla, joilla luodaan pk- ja 
mikroyrityssektorilla työskenteleville 
työntekijöille mahdollisuuksia kehittää 
taitojaan ja tietopohjaansa;

4. pitää myönteisenä pk-yritysten ja 
mikroyritysten tukemista esimerkiksi 
PSCI-, COSME- ja Horisontti 2020 
-aloitteilla sekä Luova Eurooppa 
-ohjelmalla, joilla luodaan pk- ja 
mikroyrityssektorilla työskenteleville 
työntekijöille mahdollisuuksia kehittää 
taitojaan ja tietopohjaansa;

Or. en

Tarkistus 19
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ehdottaa, että helpotetaan yritystä 
koskevien sosiaalisten ja ympäristöön 
liittyvien tietojen saatavuutta yrityksille 
myönnettävän merkin avulla ja 
hyödynnetään niitä, jotta olisi helpompi 
houkutella sijoitusrahastoja niiden 
tukemiseen;

Or. fr

Tarkistus 20
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tähdentää, että huolimatta 5. tähdentää, että huolimatta 
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maksuviivästysdirektiivin kaltaisista 
onnistuneista EU:n hankkeista on olemassa 
vakavia pk-yritysten käynnistämisen ja 
kehittämisen esteitä, kuten rajoitettu 
rahoituksen saanti ja rahoituksen 
kustannukset, jotka voivat vaikuttaa pk-
yritysten kykyyn luoda työpaikkoja ja
säilyttää henkilökunta;

maksuviivästysdirektiivin kaltaisista 
onnistuneista EU:n hankkeista on olemassa 
vakavia esteitä, kuten rajoitettu rahoituksen 
saanti ja rahoituksen korkeat kustannukset, 
jotka vaikuttavat pk-yritysten kykyyn 
säilyttää nykyisiä ja luoda uusia 
työpaikkoja;

Or. pl

Tarkistus 21
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että huolimatta 
pankkialan laajalle levinneestä 
kansallistamisesta useissa EU:n 
jäsenvaltioissa sekä siitä, että valtio 
tarjoaa pankeille pääomaa, pankkialaa 
hallitsevat edelleen voittoja maksimoivat 
elimet, ja samalla osakkeenomistajien 
saamat edut ovat rajallisia, eivätkä 
tilanteesta hyödy pk-yritykset, 
asunnonomistajat tai kuluttajat, jotka 
tarvitsisivat luottoa; vaatii, että pankkiala 
saatetaan aidosti demokraattiseen ja 
julkiseen omistukseen, jotta se myöntäisi 
luottoa niille, jotka sitä tarvitsevat;

Or. en

Tarkistus 22
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa laatimaan oikeussääntöjä, 
jotka velvoittavat luottolaitoksia 
reagoimaan nopeasti, kun pk-yritys anoo 
rahoitusta;

Or. fr

Tarkistus 23
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan 
maksuviivästysdirektiivin 
täytäntöönpanoa, koska 
maksuliiketoiminnan heikentyminen 
merkittävien taloudellisten ongelmien 
aikana on vaikuttanut huomattavasti 
pk-yritysten taloudelliseen 
kannattavuuteen;

Or. el

Tarkistus 24
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. lukuisiin talouden sektoreihin, kuten 
energia-, liikenne- ja viestintäaloihin, 
sovelletut vapauttamis- ja 
yksityistämispolitiikat ovat johtaneet 
monopolien syntyyn ja 
tuotannontekijöiden kustannusten 
nousuun, millä on vakavia seurauksia 
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mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten (pkm-yritykset) 
toimintaan;

Or. pt

Tarkistus 25
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä komission 
aikomusta koordinoida yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa parhaiden 
käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden 
kesken pk-yritysten rahoittamisesta;

Or. el

Tarkistus 26
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa yksinkertaistamaan 
työoikeuteen sovellettavia sääntöjä, jotka 
saattavat joskus mutkikkuutensa vuoksi 
olla työllistymisen esteenä;

Or. fr

Tarkistus 27
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. panee merkille, että Euroopan 
investointipankilla on tärkeä tehtävä 
toteuttaa välittömiä ja konkreettisia 
aloitteita, jotta erityisesti pienten ja 
mikroyritysten rahoituksen saatavuutta 
helpotetaan;

Or. el

Tarkistus 28
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa säätämään asianmukaisesti 
täsmennettyä poikkeusta lukuun 
ottamatta yksinkertaiset säännöt, joiden 
perusteella yrityksen omaisuus voidaan 
erottaa yrityksen johtajan omaisuudesta 
ja myös silloin, kun yritysjohtaja toimii 
yksityisyrittäjänä;

Or. fr

Tarkistus 29
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkastelemaan mahdollisuutta kehittää 
parempia markkinoiden 
arviointimekanismeja välineenä, jolla 
tuetaan pk-yritysten toiminnan 
kansainvälistymispyrkimyksiä ja jolla 
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luodaan mekanismeja niiden strategisen 
suunnittelun tukemiseksi;

Or. el

Tarkistus 30
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille uusien rahoitusmuotojen 
edut (rahoitus innovatiivisten järjestelmien 
ja muiden kuin pankkien välityksellä, 
kuten yksityishenkilöiden väliset 
lainajärjestelmät, mikroluotot, pk-yritysten 
joukkolainat ja laskutustuotteet);

6. panee merkille uusien rahoitusmuotojen 
edut (rahoitus innovatiivisten järjestelmien 
ja muiden kuin pankkien välityksellä, 
kuten yksityishenkilöiden väliset 
lainajärjestelmät, mikroluotot, pk-yritysten 
joukkolainat ja laskutustuotteet); korostaa, 
että osuuskunnat ja sosiaaliset yritykset 
tarvitsevat rahoituksen saantia koskevan 
oman lainsäädäntönsä;

Or. pt

Tarkistus 31
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille uusien rahoitusmuotojen 
edut (rahoitus innovatiivisten järjestelmien 
ja muiden kuin pankkien välityksellä, 
kuten yksityishenkilöiden väliset 
lainajärjestelmät, mikroluotot, pk-yritysten 
joukkolainat ja laskutustuotteet);

6. panee merkille uusien rahoitusmuotojen 
edut (rahoitus innovatiivisten järjestelmien 
ja muiden kuin pankkien välityksellä, 
kuten yksityishenkilöiden väliset 
lainajärjestelmät, mikroluotot, pk-yritysten 
joukkolainat ja laskutustuotteet), jotka 
voivat tehdä ratkaisevia investointeja 
yhteiskunnallisiin yrityksiin ja yksityisiin 
vasta perustettuihin yrityksiin;

Or. en
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Tarkistus 32
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille kansallisiin tai 
alueellisiin investointipankkeihin liittyvän 
potentiaalisen hyödyn, koska ne voivat 
tarjota edullista lainaa pk-yrityksille 
silloin, kun liikepankkien apua ja muita 
yksityisiä rahoituslähteitä ei ole 
saatavilla;

Or. en

Tarkistus 33
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että tuotannontekijöiden, 
kuten energian, kuljetuksen ja viestinnän, 
kustannuksia on alennettava;

Or. pt

Tarkistus 34
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että tiedonpuute voi vaikuttaa 
sekä pk-yritysten lainansaantiin että oman 

7. toteaa, että tiedonpuute voi vaikuttaa 
sekä pk-yritysten lainansaantiin että oman 
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pääoman ehtoiseen rahoitukseen, mikä voi 
johtaa siihen, että potentiaalisesti 
kannattavilta yrityksiltä evätään rahoitus, 
mikä estää kannattavien pk-yritysten ja 
mikroyritysten kehittämisen tai 
perustamisen;

pääoman ehtoiseen rahoitukseen, mikä voi 
johtaa siihen, että potentiaalisesti 
kannattavilta yrityksiltä evätään rahoitus, 
mikä estää kannattavien pk-yritysten ja 
mikroyritysten kehittämisen tai 
perustamisen; tunnustaa, että keskitetty 
palvelupiste ja sähköiset 
viranomaispalvelut voivat auttaa tämän 
ongelman lieventämisessä niin, että 
pk-yritysten on helppo saada kaikki 
tarvittava tieto;

Or. en

Tarkistus 35
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että tiedonpuute voi vaikuttaa 
sekä pk-yritysten lainansaantiin että oman 
pääoman ehtoiseen rahoitukseen, mikä voi 
johtaa siihen, että potentiaalisesti 
kannattavilta yrityksiltä evätään rahoitus, 
mikä estää kannattavien pk-yritysten ja 
mikroyritysten kehittämisen tai 
perustamisen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 36
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toimia 
pk-yrityksiä koskevan kattavan tiedon 
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parantamiseksi ja edistämiseksi, jotta 
niiden rahoituksen saantia helpotetaan ja 
jotta vähennetään tiedon puutetta, mikä 
on pääasiallinen syy pk-yrityksien 
rajallisiin mahdollisuuksiin saada 
rahoitusta;

Or. el

Tarkistus 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa turvaamaan sen, että 
pk-yritykset saavat entistä paremmin ja 
helpommin rahoitusmahdollisuuksia 
koskevia tietoja alueellisesti ja 
paikallisesti;

Or. en

Tarkistus 38
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää tarpeellisena, että pankki- tai 
muuta rahoitusta hakeville pk-yrityksille 
olisi tarjottava helposti ymmärrettävää ja 
kattavaa tietoa, erityisalan tietoa ja että 
niiden olisi saatava asianmukaisesti 
koulutetun henkilöstön neuvoja;

Or. el



PE496.589v01-00 20/22 AM\914283FI.doc

FI

Tarkistus 39
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että on tarkasteltava 
rajatylittäville sijoituksille EU:n tasolla 
aiheutuvia verotuksellisia esteitä, jotta 
edistetään rajatylittävän pääoman saantia 
ja jotta estetään veropetokset ja 
veronkierto;

Or. el

Tarkistus 40
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. pitää valtiontukia tärkeänä keinona 
tukea pk-yritysten rahoituksen 
saatavuutta avointen menettelyiden 
avulla, jotta talouden kilpailukykyä 
vahvistetaan, työllisyyttä pidetään yllä ja 
työttömyyttä torjutaan;

Or. el

Tarkistus 41
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää myönteisenä pk-yritystestiä1, jolla 
varmistetaan, että mitkään uudet 
toimenpiteet eivät aiheuta suhteetonta 
rasitetta pk-yrityksille;

8. pitää myönteisenä pk-yritystestiä1, jolla 
varmistetaan, että laadittaessa uusia 
lainsäädäntöehdotuksia kaikki saatavilla 
olevat mahdollisuudet arvioidaan 
säännöllisesti, jotta ei asetettaisi 
suhteetonta rasitetta pk-yritysten lisäksi 
myöskään mikroyrityksille;

Or. pl

Tarkistus 42
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää myönteisenä pk-yritystestiä2, jolla 
varmistetaan, että mitkään uudet 
toimenpiteet eivät aiheuta suhteetonta 
rasitetta pk-yrityksille;

8. pitää myönteisenä pk-yritystestiä2, jolla 
varmistetaan, että mitkään uudet 
toimenpiteet eivät aiheuta suhteetonta 
rasitetta pk-yrityksille; katsoo, että näitä 
toimia ei pitäisi soveltaa työntekijöiden 
sosiaaliturvaan tai terveyttä ja 
työturvallisuutta koskeviin säännöksiin;

Or. el

Tarkistus 43
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. myöntää, että rahoituksen 
saatavuuteen liittyvä hallintorasitus ja 

                                               
1 COM(2011) 0803.
2 COM(2011)0803.
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taloudelliset riskit voivat aiheuttaa 
stressiä ja muita kielteisiä 
terveysvaikutuksia pk-yritysten ja 
mikroyritysten työntekijöille ja omistajille; 
korostaa, että tarvitaan työllisyyttä ja 
sosiaaliasioita koskevaa sääntelyä 
yrittäjien ja heidän työntekijöidensä 
hyvinvoinnin parantamiseksi ilman, että 
luodaan lisää esteitä heidän 
menestymiselleen;

Or. en

Tarkistus 44
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
harkitsemaan voimakkaita sosiaalisia ja 
taloudellisia perusteita sille, että olemassa 
olevia EU:n hankkeita hyödynnetään 
toimivan varainhoidon edellyttämien 
asianmukaisten taitojen, välineiden ja 
tietojen antamisessa potentiaalisille ja 
olemassa oleville pk-yritysten omistajille.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl


