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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 pienet ja keskisuuret yritykset ovat EU:n talouden perusta ja ne vastaavat lähes 
59 prosentista EU:ssa tuotetusta lisäarvosta; huomauttaa, että 23 miljoonaa pk-yritystä 
tarjoaa EU:n yksityisellä sektorilla noin 90 miljoonaa työpaikkaa, joista 30 prosenttia on 
mikroyrityksissä;

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

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;

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;

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

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; 

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

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;

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.


