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EHDOTUKSET
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se
myöhemmin hyväksyy:
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;
2. toteaa, että ainoastaan 7 prosenttia Euroopan pk-yrityksistä käyttää riskipääomaa ja
60 prosenttia yrityksistä sanoo, ettei riskipääoma sovellu niille; toteaa lisäksi, että
22 prosenttia yrityksistä ei pidä liiketoiminnasta riskipääomarahastojen kanssa2;
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;
4. pitää myönteisenä pk-yritysten ja mikroyritysten tukemista esimerkiksi PSCI-, COSMEja Horisontti 2020 -aloitteilla, joilla luodaan pk- ja mikroyrityssektorilla työskenteleville
työntekijöille mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja tietopohjaansa;
5. tähdentää, että huolimatta 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 pkyritysten kykyyn luoda työpaikkoja ja säilyttää henkilökunta;
6. panee merkille uusien rahoitusmuotojen edut (rahoitus innovatiivisten järjestelmien ja
muiden kuin pankkien välityksellä, kuten yksityishenkilöiden väliset lainajärjestelmät,
mikroluotot, pk-yritysten joukkolainat ja laskutustuotteet);
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;
8. pitää myönteisenä pk-yritystestiä3, jolla varmistetaan, että mitkään uudet toimenpiteet
eivät aiheuta suhteetonta rasitetta pk-yrityksille;
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.
1

Euroopan komissio: "Member States competitiveness performance and policies: Reinforcing competitiveness,
2011 edition".
2
EKP ja Euroopan komissio, 'SMEs' Access to Finance' surveys, 2009-2011.
3
COM(2011) 0803.
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