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B7-0000/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma pienten ja keskisuurten yritysten sääntelytaakan 
keventämiseen liittyvistä työllisyysnäkökohdista – Euroopan unionin sääntelyn 
mukauttaminen mikroyritysten tarpeisiin
(2012/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2011 annetun komission kertomuksen "Pienten ja 
keskisuurten yritysten sääntelytaakan keventäminen – Euroopan unionin sääntelyn 
mukauttaminen mikroyritysten tarpeisiin" (COM(2011)0803),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 23. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelu" (COM(2011)0078) ja 
siitä 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman,

– ottaa huomioon yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista 6. huhtikuuta 2011 
antamansa päätöslauselman,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman yhteisön 
Lissabonin-ohjelman täytäntöönpanosta: kasvuun ja työllisyyteen tähtäävä nykyaikainen 
pk-yrityspolitiikka,

– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman uuden kestävän talouden 
työllisyyspotentiaalin kehittämisestä,

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Uuden osaamisen 
ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen" (COM(2010)0682) ja siitä 
4. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 9 artiklan,

– ottaa huomioon komissiolle 26. huhtikuuta 2012 esitetyn suullisen kysymyksen pienten ja 
keskisuurten yritysten sääntelytaakan keventämiseen liittyvistä työllisyysnäkökohdista –
Euroopan unionin sääntelyn mukauttaminen mikroyritysten tarpeisiin (O-000000/2012 –
B7 0000/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:ssa on lähes 20,8 miljoonaa pk-yritystä, mikä luku vastaa 
99,8 prosenttia kaikista yrityksistä, ja että 19,2 miljoonaa näistä pk-yrityksistä on
mikroyrityksiä, joissa on vähemmän kuin kymmenen työntekijää;

B. toteaa, että vuonna 2010 pk-yritykset ja mikroyritykset työllistivät yhteensä 
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87,5 miljoonaa henkilöä, toisin sanoen yli kaksi kolmasosaa kaikista yksityissektorin 
työntekijöistä 27 jäsenvaltion EU:ssa;

C. toteaa, että etenkin uusissa pk-yrityksissä syntyy valtaosa EU:n uusista työpaikoista ja että 
niiden osuus oli 85 prosenttia uuden työvoiman kysynnästä vuosina 2002–2010;

D. toteaa, että pk-yritykset tuottivat 58,4 prosenttia EU:n yksityisten yritysten 
bruttolisäarvosta vuonna 2010 ja siten ne ovat avainasemassa EU:n pitkän aikavälin 
talouskasvussa ja kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen sekä harjoittelupaikkojen 
luomisessa;

E. katsoo, että EU:n kyky hyödyntää pk-yritysten kasvu- ja innovointipotentiaalia on 
ratkaiseva EU:n tulevan hyvinvoinnin ja erityisesti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta;

F. katsoo, että pk-yrityksillä on myös ratkaisevan tärkeä rooli innovoinnissa, 
yhteiskunnallisen vakauden säilyttämisessä sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
integraation edistämisessä ja että siten pk-yritysten tukemisella luodaan suotuisa 
ympäristö kaikille työntekijöille, varmistetaan toimeentulo, ehkäistään väestökatoa, 
vahvistetaan paikallisyhteisöjä ja lievennetään köyhyyttä;

G. ottaa huomioon, että pk-yritykset kantavat suhteettoman suuren vastuun sisämarkkinoiden 
jäljellä olevista esteistä eivätkä saa täyttä hyötyä rajat ylittävistä toimista EU:ssa; katsoo, 
että näin ollen olisi pyrittävä ponnekkaammin helpottamaan pk-yritysten pääsyä ja 
osallistumista sisämarkkinoille;

H. toteaa, että kansallisen ja EU:n lainsäädännön noudattaminen tulee myös hyvin kalliiksi 
pk-yrityksille pääomaan saantiin liittyvien rajoitusten lisäksi;

I. toteaa, että EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, 
että sosiaalisen suojelun ja työntekijöiden suojelun alalla annetuissa direktiiveissä 
"vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai oikeudellisia rasituksia, jotka 
vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä";

J. toteaa, että rahoitus- ja talouskriisillä on ollut vakavat ja kaikkialle ulottuvat vaikutukset 
EU:n talouteen, ei ainoastaan EU:n talouskasvuun vaan myös työllisyyteen, erityisesti 
pk-yritysten työllisyyteen;

K. katsoo, että EU:n on vahvistettava kilpailukykyään ja kasvupotentiaaliaan sosiaalisen 
markkinatalouden edistämisen avulla tukemalla aktiivisesti innovointia, investointeja, 
ammatillista koulutusta, elinikäistä oppimista, tietojen ja taitojen siirtämistä sekä 
laadukkaiden työpaikkojen luomista uusilla aloilla;

1. pitää myönteisinä komission aloitetta kehittää edelleen "Pienet ensin" -käsitettä ja siihen 
liittyviä ehdotuksia pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä koskevan sääntelyn kustannusten 
minimoimiseksi;

2. toistaa, että pk-yrityksillä on erittäin merkittävä rooli Euroopan taloudessa ja 
yhteiskunnallisen vakauden edistämisessä ja että ne ovat ratkaisevan tärkeitä kestävän 



PE487.966v01-00 4/5 RE\900432FI.doc

FI

kasvun aikaansaamiselle sekä ihmisarvoisten työpaikkojen ja harjoittelupaikkojen 
luomiselle; muistuttaa lisäksi, että pk-yritykset ankkuroituvat paikalliseen tuotantoon, 
mikä on tärkeää tuotannon muualle siirtymisen estämiseksi ja siten työttömyyden ja 
sosiaalisen polkumyynnin välttämiseksi;

3. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään kaikin mahdollisin keinoin sellaisen 
lainsäädäntöympäristön luomiseen, jossa pk-yrityksille sallitaan tietynasteinen joustava 
työllistäminen rajoittamatta kuitenkaan sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia;

4. pitää valitettavana, että vain harvat jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet pk-yritystestin 
kansalliseen päätöksentekoprosessiinsa; kehottaa komissiota esittämään pk-yritystestien 
järjestelmällistä käyttöä kansallisella tasolla koskevat vähimmäisvaatimukset;

5. katsoo, että komission ehdotus mikroyritysten sulkemisesta ehdotetun asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle, jos niiden mukaan ottamiseen ei ole tarvetta, voisi olla 
asianmukainen lähestymistapa; kehottaa kuitenkin sisällyttämään nykyiseen 
sosiaaliturvalainsäädäntöön suojalausekkeen työntekijöiden suojelemiseksi;

6. painottaa, että pk-yritysten ja mikroyritysten hallinnollisen rasitteen keventämisen ei saa 
johtaa työntekijöiden suojelun eikä heidän oikeuksiensa heikentämiseen esimerkiksi 
yrityksille asetettujen työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien velvoitteiden 
uudelleenjärjestelyillä tai niistä tinkimällä;

7. huomauttaa, että näiden yritysten hallinnollisten rasitteiden keventämisellä ei saa 
vaarantaa ILOn normien ja ihmisarvoisen työn toimintaohjelman tehokasta 
täytäntöönpanoa;

8. on tyytyväinen komission ehdotukseen luoda erityinen verkkosivu, jossa yksilöidään 
kymmenen pahiten pk-yrityksiä rasittavaa EU-säädöstä, ja kehottaa komissiota esittämään 
viipymättä konkreettisia ehdotuksia näiden säädösten tarkistamiseksi;

9. kehottaa komissiota varmistamaan, että kansallisille pk-yrityksiä edustaville järjestöille, 
jotka ovat osa vasta perustettua pk-yritysedustajien verkostoa ja pk-yrityskokousta, 
tiedotetaan asianmukaisesti EU:n aloitteista ja tämän alan toimia koskevista ehdotuksista; 
pitää tässä yhteydessä tärkeänä myös euroneuvontakeskusten roolia, vaikka ne eivät tähän 
mennessä ole kyenneet tuottamaan palveluita, jotka täyttäisivät eurooppalaisten yritysten 
odotukset ja tarpeet;

10. pitää myönteisenä ehdotusta perustaa osana Small Business Act -aloitteen 
uudelleentarkastelua erityinen foorumi, jolla mahdollistetaan hyvien käytänteiden vaihto 
pk-yrityksille myönteisen lainsäädännön varmistamisesta jäsenvaltioissa, sillä byrokratian 
vähentäminen on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla; kehottaa komissiota tiedottamaan 
jäsenvaltioille tehokkaammin tarpeesta ryhtyä sääntelyn purkamistoimiin viittaamalla 
käytettyihin ja testattuihin menettelyihin ja vertailuarvoihin;

11. kehottaa jäsenvaltioita rohkaisemaan pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä riippumattomien 
edustuselinten perustamiseen varmistaakseen vahvemman ja tehokkaamman 
osallistumisensa eurooppalaiseen sosiaaliseen vuoropuheluun;
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12. pitää myönteisenä takaisinmaksumenetelmien yksinkertaistamista, joka sisältyy komission 
ehdotukseen asetukseksi rakennerahastojen yhteisistä säännöksistä, koska nämä rahastot 
ovat monilla alueilla keskeisiä yrittäjyyden ja osaamisen edistämisessä; pyytää komissiota 
seuraamaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada unionin rahoitusta ja raportoimaan siitä 
Euroopan parlamentille;

13. katsoo, että pk-yritysten kasvu on sidoksissa myös sosiaaliseen yrittäjyyteen; painottaa, 
että vasta perustetut yritykset ja itsenäinen ammatinharjoittaminen luovat 
työllistymismahdollisuuksia sekä myötävaikuttavat vahvojen teollisuus- ja palvelualojen 
kehittämiseen pitkällä aikavälillä ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään yrittäjyyttä ja yritysosaamista eri koulutustasoilla, yrittäjien 
valmennusta sekä pk-yritysten henkilöstön asianmukaisen osaamisen kehittämistä;

14. kehottaa jäsenvaltioita edistämään kieltenoppimista erityisesti pk-yrityksille ja 
mikroyrityksille suunnatun elinikäisen koulutuksen (ammatillinen koulutus) avulla 
keinona vahvistaa yritysten mahdollisuuksia päästä sisämarkkinoille ja osallistua niihin;

15. toistaa, että kaikkia pk-yrityksiä tukevia toimia, erityisesti eri sosiaaliturvajärjestelmiä ja 
niiden tarjoamia etuja sekä ammattiriskien torjumista koskevia toimia, pitäisi soveltaa 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin;

16. vaatii, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklaa sovelletaan 
järjestelmällisesti kaikkiin lainsäädäntöehdotuksiin ja etenkin niihin, jotka koskevat 
korkean työllisyystason edistämistä, riittävän sosiaaliturvan takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuntaa ja unionin kasvun ja työllisyystavoitteita;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.


