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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission vuosiksi 2014–2020 ehdottamaan yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaan ohjelmaan (COSME), jolla vahvistetaan unionin 
yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä ja tuetaan Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja edistetään älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan tavoitteen saavuttamista.
Valmistelija katsoo, että ohjelmassa olisi todellakin keskityttävä edistämään EU:n yritysten, 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja kasvua. Ohjelmalla olisi myös 
helpotettava rahoituksen saantia ja edistettävä yrittäjyyttä myös kohderyhmien, esimerkiksi 
nuorten ja naisten, parissa. Markkinoillepääsyn helpottaminen erityisesti unionin sisällä mutta 
myös maailmanlaajuisesti on toinen keskeinen tavoite.

Valmistelija katsoo, että itsenäisen ammatinharjoittamisen ja yritystoiminnan kehittäminen 
ovat tärkeitä kasvun ja uusien työpaikkojen lähteitä EU:n tasolla. Tästä syystä yrittäjille ja 
erityisesti pk-yrityksille sekä kansalaisille, jotka haluavat perustaa yrityksen, on luotava 
paremmat toimintaedellytykset. Valmistelija on keskittynyt tässä lausunnossa muutamaan 
avainalaan, jotka voivat edistää tämän tavoitteen saavuttamista. Niillä

 edistetään uusien kilpailukykyisten liiketoimintamallien käyttöä sekä pk-yritysten 
yhteistyötä uusissa arvoketjuissa ja uusilla markkinoilla

 parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta kasvu- ja 
perustamisvaiheessa

 vähennetään ja yksinkertaistetaan pk-yritysten kohtaamia aikaa vieviä esteitä

 lujitetaan COSME-ohjelmien sekä pk-yrityksille myönnettävän rahoituksen 
edistämistä, jotta nämä olisivat tietoisia käytössään olevista rahoitusmahdollisuuksista

 rahoitetaan Yritys-Eurooppa-verkostoa, jotta voidaan erityisesti kartoittaa ne EU:n 
ohjelmat, joilla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä ja kasvua sisämarkkinoilla

 tuetaan pk-yrityksiä tarjoamalla neuvontaa ja tietoa, joka liittyy esimerkiksi 
markkinoille pääsyn esteisiin, liiketoimintamahdollisuuksiin, standardeihin ja teollis-
ja tekijänoikeuksiin tärkeimmissä kolmansissa maissa

 edistetään tietojen tarjoamista digitaalisista palveluista

 olisi myös otettava käyttöön seurantajärjestelmä, jotta voitaisiin varmistaa, että pankit 
käyttävät määrärahat ja takuut siihen, että ne lisäävät lainanantoa pk-yrityksille.

Valmistelija on sitä mieltä, että Euroopan unionin ei pitäisi toteuttaa samoja toimia, joita 
jäsenvaltiot jo toteuttavat. Valmistelija odottaakin innokkaasti komission parhaillaan 
toteuttaman kartoituksen tuloksia. On keskeisen tärkeää, että COSME-ohjelma tuo lisäarvoa 
ja ohjelmaan käytetyt rahat ohjataan suoraan kasvua lisääviin toimiin.
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Tukitoimien ja yksinkertaistamisen yhteydessä valmistelija korostaa älykkään sääntelyn 
arvoa; tämä sisältää myös nykyisen lainsäädännön "kuntotestit" ja yritysten kilpailukyvyn ja 
kasvun kannalta erityisen merkittävien unionin toimenpiteiden vaikutustenarvioinnin. Jotta 
voitaisiin helpottaa yritysten toimintaa ja tarvittaessa tukea kasvua, lainsäädäntöä olisi 
yksinkertaistettava tai kumottava ja pk-yritysten kohtaamat esteet olisi vähennettävä minimiin 
tulevassa lainsäädännössä.

Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä siitä, että mikroyrityksille olisi myönnettävä 
poikkeus EU:n lainsäädännön soveltamisesta, ellei ole perusteita toimia toisin. Esteiden 
vähentämiseksi on keskeisen tärkeää edistää pk-yritystestin ja kilpailukyvyn tarkastelun 
käyttöä, mikä on myös jäsenvaltioiden tehtävä.

Valmistelijalla on epäilyksiä sen suhteen, että matkailu on nostettu erikseen esille, kun taas 
muita kasvun kannalta ratkaisevia aloja, esimerkiksi julkisia hankintoja ja palveluja, ei ole 
nostettu esille. Valmistelijan mukaan on olennaista arvioida COSME-ohjelmaa, myös sen 
vaikutusta työpaikkojen luomiseen ja kasvuun, jotta voidaan seurata, miten hyvin ohjelman 
tavoitteet on saavutettu.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi maaliskuussa 2010 
tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia", 
jäljempänä 'Eurooppa 2020 -strategia'.
Tiedonanto hyväksyttiin Eurooppa-
neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2010.
Eurooppa 2020 -strategialla pyritään 
vastaamaan talouskriisiin ja 
valmistelemaan Eurooppaa seuraavaa 
vuosikymmentä varten. Siinä asetetaan 
viisi kunnianhimoista tavoitetta, jotka 
koskevat ilmastoa ja energiaa, työllisyyttä, 
innovointia, koulutusta sekä sosiaalista 
osallisuutta ja jotka on saavutettava 
vuoteen 2020 mennessä, ja tuodaan esiin 
kasvun avaintekijöitä, joilla pyritään 
lisäämään Euroopan dynaamisuutta ja 

(1) Komissio antoi maaliskuussa 2010 
tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia", 
jäljempänä 'Eurooppa 2020 -strategia'.
Tiedonanto hyväksyttiin Eurooppa-
neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2010.
Eurooppa 2020 -strategialla pyritään 
vastaamaan talouskriisiin ja 
valmistelemaan Eurooppaa seuraavaa 
vuosikymmentä varten. Siinä asetetaan 
viisi kunnianhimoista tavoitetta, jotka 
koskevat ilmastoa ja energiaa, työllisyyttä, 
innovointia, koulutusta sekä sosiaalista 
osallisuutta ja jotka on saavutettava 
vuoteen 2020 mennessä, ja tuodaan esiin 
kasvun avaintekijöitä, joilla pyritään 
lisäämään Euroopan dynaamisuutta ja 
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kilpailukykyä. Siinä korostetaan myös, että 
on tärkeää vahvistaa Euroopan 
talouskasvua ja pitää samalla yllä korkeaa 
työllisyystasoa, vähähiilistä, resurssi- ja 
energiatehokasta taloutta sekä sosiaalista 
koheesiota.

kilpailukykyä. Siinä korostetaan myös, että 
on tärkeää vahvistaa Euroopan 
talouskasvua ja pitää samalla yllä korkeaa 
työllisyystasoa, vähähiilistä, resurssi- ja 
energiatehokasta taloutta sekä sosiaalista 
koheesiota ja että esimerkiksi pk-
yrityksillä on merkittävä osa kyseisten 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Perustelu

Pk-yritysten tärkeä osa Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisessa näkyy siinä, että pk-
yritykset mainitaan kuudessa seitsemästä lippulaivahankkeesta. Pk-yritysten merkitystä pitäisi 
näin ollen korostaa ohjelman kuvauksessa.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Varmistaakseen, että yrityksillä on 
keskeinen asema Euroopan talouskasvun 
luomisessa komissio antoi lokakuussa 2010 
tiedonannon "Globalisaation aikakauden 
yhdennetty teollisuuspolitiikka –
Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle 
sijalle", jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
päätelmissään joulukuussa 2010. Kyseessä 
on Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke. Tiedonannossa esitetään 
strategia, jolla pyritään lisäämään kasvua ja 
työpaikkoja säilyttämällä ja tukemalla 
vahvaa, monipuolista ja kilpailukykyistä 
teollisuuspohjaa Euroopassa etenkin 
parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä 
sekä vahvistamalla useita sisämarkkinoiden 
näkökohtia, myös yrityksiin liittyviä 
palveluja.

(2) Varmistaakseen, että yrityksillä on 
keskeinen asema Euroopan talouskasvun 
luomisessa, mitä pidetään ensisijaisena,
komissio antoi lokakuussa 2010 
tiedonannon "Globalisaation aikakauden 
yhdennetty teollisuuspolitiikka –
Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle 
sijalle", jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
päätelmissään joulukuussa 2010. Kyseessä 
on Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke. Tiedonannossa esitetään 
strategia, jolla pyritään lisäämään kasvua ja 
työpaikkoja säilyttämällä ja tukemalla 
vahvaa, monipuolista ja kilpailukykyistä 
teollisuuspohjaa Euroopassa etenkin 
parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä 
sekä vahvistamalla useita sisämarkkinoiden 
näkökohtia, myös yrityksiin liittyviä 
palveluja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) "Erot", hajanaisuus ja tarpeeton 
byrokratia sisämarkkinoilla estävät 
kansalaisia, kuluttajia ja yrityksiä,
erityisesti pk-yrityksiä, nauttimasta 
sisämarkkinoiden kaikista eduista. 
Esimerkiksi monet pk-yritykset kohtaavat 
jatkuvasti vaikeuksia, kun ne yrittävät 
käydä kauppaa rajojen yli. Sen takia 
tarvitaan välittömästi komission, 
Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden 
yhteisiä toimia täytäntöönpanoon, 
lainsäädäntöön ja tiedotukseen liittyvien 
puutteiden korjaamiseksi. 
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
komission ja jäsenvaltioiden olisi myös 
tehtävä yhteistyötä pk-yritysten hallintoa, 
taloutta ja sääntelyä koskevien liiallisten 
rasitteiden vähentämiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, vahvempaa 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, 
osaamisyhteiskunnan etenemistä ja 
tasapainoiseen talouskasvuun perustuvaa 
kehitystä, olisi perustettava yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma'.

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, vahvempaa 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, 
osaamisyhteiskunnan etenemistä ja 
tasapainoiseen talouskasvuun perustuvaa 
kehitystä, olisi perustettava yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma'. Ilman 
päällekkäisiä jäsenvaltiotason ohjelmia 
kaikkien pk-yritysten, erityisesti pienten 
yritysten ja mikroyhteisöjen, olisi voitava 
helposti osallistua ohjelmaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on 
tarkoitus ottaa käyttöön institutionaalisia ja 
poliittisia järjestelyjä, joilla luodaan 
edellytykset, joiden vallitessa yritykset
voivat kasvaa kestävällä tavalla. Parantunut 
tuottavuus on keskeistä kestävälle tulojen 
kasvulle, joka puolestaan parantaa 
elintasoa. Kilpailukyky riippuu myös 
yritysten kyvystä hyödyntää 
täysimääräisesti Euroopan 
sisämarkkinoiden kaltaisia 
mahdollisuuksia. Tämä on erityisen tärkeää 
pk-yrityksille, joiden osuus unionin 
yrityksistä on 99 prosenttia ja jotka 
tarjoavat tämänhetkisistä yksityissektorin 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja uusista 
työpaikoista 80 prosenttia ja vastaavat yli 
puolesta unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Pk-yritykset ovat 
keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation moottori.

(8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on 
tarkoitus ottaa käyttöön institutionaalisia ja 
poliittisia järjestelyjä, joilla luodaan 
edellytykset, joiden vallitessa yrityksiä 
voidaan perustaa ja ne voivat kasvaa 
kestävällä tavalla. Parantunut tuottavuus on 
keskeistä kestävälle tulojen kasvulle, joka 
puolestaan parantaa elintasoa.
Kilpailukyky riippuu myös yritysten 
kyvystä hyödyntää täysimääräisesti 
Euroopan sisämarkkinoiden kaltaisia 
mahdollisuuksia. Tämä on erityisen tärkeää 
pk-yrityksille, joiden osuus unionin 
yrityksistä on 99 prosenttia ja jotka 
tarjoavat tämänhetkisistä yksityissektorin 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja uusista 
työpaikoista 80 prosenttia ja vastaavat yli 
puolesta unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Pk-yritykset ovat 
keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation moottori.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin.
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien
samoin kuin erityisten kohderyhmien
kuten maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin.
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin ja käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin. Huomiota olisi 
kiinnitettävä myös kohderyhmien, kuten
nuorten yrittäjien, uusien ja mahdollisten 
yrittäjien sekä naisyrittäjien
erityisominaisuuksiin. Kohdennettua 
tietoa olisi tarjottava erityisille 
kohderyhmille, kuten maahanmuuttajille 
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tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

ja vammaisille. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yritysten luovutuksia, spin-off-
yrityksiä ja yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan ja niillä on vaikeuksia 
saada riskipääomaa. Tällä on negatiivista 
vaikutusta perustettujen uusien yritysten 
määrään ja laatuun sekä yritysten kasvuun.
Ehdotettujen rahoitusvälineiden lisäarvo 
unionin kannalta on muun muassa siinä, 
että vahvistetaan riskipääoman 
sisämarkkinoita ja kehitetään Euroopan 
laajuiset pk-yritysten rahoitusmarkkinat.
Unionin toimilla olisi täydennettävä pk-
yrityksiä koskevien rahoitusvälineiden 
käyttöä jäsenvaltioissa. Toimien 
täytäntöönpanosta vastaavien tahojen olisi 
taattava täydentävyys ja vältettävä 
päällekkäistä rahoitusta EU:n muista 
resursseista.

(12) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan ja niillä on vaikeuksia 
saada riskipääomaa. Tällä on negatiivista 
vaikutusta perustettujen uusien yritysten 
määrään ja laatuun, yritysten kasvuun sekä 
omistajan- ja sukupolvenvaihdosten 
onnistumiseen. Ehdotettujen 
rahoitusvälineiden lisäarvo unionin 
kannalta on muun muassa siinä, että 
vahvistetaan riskipääoman sisämarkkinoita 
ja kehitetään yksinkertaistetut ja entistä 
avoimemmat Euroopan laajuiset pk-
yritysten rahoitusmarkkinat. Unionin
toimien olisi oltava yhtenäisiä ja 
johdonmukaisia, ja niillä olisi
täydennettävä pk-yrityksiä koskevien 
rahoitusvälineiden käyttöä jäsenvaltioissa.
Toimien täytäntöönpanosta vastaavien 
tahojen olisi taattava täydentävyys ja 
vältettävä päällekkäistä rahoitusta EU:n 
muista resursseista.

Perustelu

Liiketoiminnan luovutusten edellytyksistä huolehtiminen on erittäin tärkeä osa rahoituksen 
saatavuuden turvaamista. Pääoman saatavuus omistajanvaihdostilanteissa lukeutuu 
yrittäjyyspolitiikan keskeisiin haasteisiin.
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Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja 
apua yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella.
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.

(13) Yritys-Eurooppa-verkoston on 
jatkossakin osoitettava lisäarvonsa 
Euroopan pk-yritysten kannalta sopivien 
unionin yritystukiohjelmien ja -palvelujen 
löytämisessä, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella.
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja
unionin rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä unionin ohjelmista 
ekoinnovaatioiden ja kestävän tuotannon 
tukemiseksi. Se on myös saanut palautetta 
unionin lainsäädännöstä ja standardeista ja 
se on myös onnistuneesti kannustanut pk-
yrityksiä osallistumaan EU:n 
rahoitusohjelmiin, kuten seitsemänteen 
puiteohjelmaan. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.
Verkostoa olisi edelleen optimoitava 
mahdollisuuksien mukaan parantamalla 
yhteyksiä kansallisiin yhteyspisteisiin ja 
nostamalla verkoston profiilia 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Alan toimilla voidaan luoda 
tasapuoliset toimintaedellytykset pk-
yrityksille, kun nämä suunnittelevat 
toiminnan laajentamista kotimaansa 
ulkopuolelle. Tällaisten toimien olisi 
käsitettävä muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia ja teknisiä normeja 
koskeva tieto.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin 
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission on luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö. Huomiota 
on kiinnitettävä varsinkin pk-yritysten 
etuihin ja niihin sektoreihin, joilla pk-
yritysten toiminta on aktiivisinta. Unionin 
tason aloitteita tarvitaan, jotta voidaan 
kehittää tasapuoliset toimintaedellytykset 
pk-yrityksille ja vaihtaa tietoa ja osaamista 
Euroopan laajuisesti.

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin 
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission on luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö
vähentämällä lainsäädännöstä johtuvaa 
rasitetta. Huomiota on kiinnitettävä 
varsinkin pk-yritysten etuihin. Unionin 
tason aloitteita tarvitaan, jotta voidaan 
kehittää tasapuoliset toimintaedellytykset 
pk-yrityksille, vaihtaa tietoa ja osaamista 
Euroopan laajuisesti ja kehittää unionin 
yhteinen pk-yrityksiä koskeva politiikka, 
joka luo eurooppalaista lisäarvoa.
Digitaaliset palvelut voivat olla erityisen 
kustannustehokkaita tällä alalla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kuluttajariitojen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun asianmukainen 
täytäntöönpano ja valvonta komission ja 
jäsenvaltioiden toimesta tekisi riitojen 



AD\907808FI.doc 11/27 PE488.046v02-00

FI

ratkaisusta nopeampaa, edullisempaa ja 
vähemmän byrokraattista kuluttajille ja 
kauppiaille ja kannustaisi siten pk-
yrityksiä osallistumaan entistä enemmän 
sisämarkkinoille ja lisäisi niiden 
kilpailukykyä.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä 
on suhteellisen heikko yrittäjyyshenki 
unionissa. Vain 45 prosenttia unionin 
kansalaisista (ja alle 40 prosenttia naisista) 
haluaisi toimia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, kun sama osuus on 
55 prosenttia Yhdysvalloissa ja 
71 prosenttia Kiinassa. Esimerkki- ja 
katalyyttivaikutukset, kuten 
eurooppalaiset palkinnot ja konferenssit,
sekä yhdenmukaisuutta ja 
johdonmukaisuutta lisäävät toimenpiteet, 
kuten vertailuanalyysit ja hyvien 
toimintatapojen vaihto, saavat aikaan 
paljon Euroopan tason lisäarvoa.

(16) Yksi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä 
on suhteellisen heikko yrittäjyyshenki 
unionissa. Vain 45 prosenttia unionin 
kansalaisista (ja alle 40 prosenttia naisista) 
haluaisi toimia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, kun sama osuus on 
55 prosenttia Yhdysvalloissa ja 
71 prosenttia Kiinassa. Esimerkki- ja 
katalyyttivaikutukset sekä 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
lisäävät toimenpiteet, kuten 
vertailuanalyysit ja hyvien toimintatapojen 
vaihto, saavat aikaan paljon Euroopan 
tason lisäarvoa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Pk-yrityksiä estetään usein 
osallistumasta julkisten hankintojen 
markkinoille tarjouspyyntöjen liiallisilla 
hallinnollisilla rasitteilla. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi yksinkertaistettava 
kyseisiä vaatimuksia, jotta pk-yritysten 
kilpailukykyä voidaan kasvattaa ja niille 
voidaan luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Globaali kilpailu, väestörakenteen 
muutokset, resurssien rajoitukset ja esiin 
tulevat sosiaaliset suuntaukset synnyttävät 
haasteita ja mahdollisuuksia joillekin
sektoreille. Esimerkiksi 
suunnittelupohjaisen sektoreiden, joihin 
kohdistuu globaaleja haasteita ja joille on 
ominaista pk-yritysten suuri osuus, on 
mukauduttava niin, että ne pystyvät 
hyödyntämään edut ja valjastamaan 
käyttöönsä yksilöllisten ja inklusiivisten 
tuotteiden suureen kysyntään liittyvän 
käyttämättömän potentiaalin. Koska nämä 
haasteet koskevat kaikkia näillä sektoreilla 
toimivia pk-yrityksiä unionissa, tarvitaan 
unionin tasolla yhdennettyjä toimia.

(17) Globaali kilpailu, väestörakenteen 
muutokset, luonnonvarojen niukkuus ja 
esiin tulevat sosiaaliset suuntaukset 
synnyttävät haasteita ja mahdollisuuksia
monille sektoreille, joihin kohdistuu 
globaaleja haasteita ja joille on ominaista 
pk-yritysten suuri osuus. Esimerkiksi 
suunnittelupohjaisten sektoreiden on 
mukauduttava niin, että ne pystyvät 
hyödyntämään yksilöllisten ja 
inklusiivisten tuotteiden suureen kysyntään 
liittyvän käyttämättömän potentiaalin.
Suunnittelupohjaiset kulutustavarat 
muodostavat unionissa tärkeän talouden 
alan, jonka yritykset luovat merkittävästi 
kasvua ja työpaikkoja. Koska nämä 
haasteet koskevat kaikkia näillä sektoreilla 
toimivia pk-yrityksiä unionissa, tarvitaan 
unionin tasolla yhdennettyjä toimia
lisäkasvun tuottamiseksi.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa vahvistetaan unionin 
tukitoimet tällä alalla. Sektorilla toimivien 
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niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä, kuten 
suurimmalla osalla 
liiketoimintasektoreista. Ohjelmalla olisi 
tuettava matkailualan aloitteita, jos niillä
saadaan selvää lisäarvoa unionin tasolla.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ohjelmassa olisi esitettävä toimet 
tavoitteita varten, rahoituspuitteet niiden 
toteuttamiseksi, erilaiset 
täytäntöönpanotoimenpiteet sekä seurantaa, 
arviointia ja unionin taloudellisten etujen 
suojaamista koskevat järjestelyt.

(19) Ohjelmassa olisi esitettävä toimet 
tavoitteita varten, rahoituspuitteet niiden 
toteuttamiseksi, erilaiset 
täytäntöönpanotoimenpiteet sekä seurantaa, 
arviointia ja unionin taloudellisten etujen 
suojaamista koskevat avoimet järjestelyt.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja otettava samalla 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Näin ollen samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei tulisi 
myöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rahoituksella saataisiin lisäarvoa ja 
merkittävää vaikutusta, ohjelmassa olisi 
kehitettävä tiiviitä synergiaetuja muiden 
unionin ohjelmien ja rakennerahastojen 

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja otettava samalla 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Näin ollen samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei tulisi 
myöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rahoituksella saataisiin lisäarvoa ja 
merkittävää vaikutusta, olisi kehitettävä 
tiiviitä synergiaetuja ohjelman sekä
muiden unionin ohjelmien, kuten 
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kanssa. Horisontti 2020 -puiteohjelman, ja 
rakennerahastojen kanssa.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

(a) vahvistetaan unionin yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, kilpailukykyä ja 
kestävyyttä

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja 
edistetään pk-yritysten luomista ja kasvua.

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja
-kulttuuria ja edistetään pk-yritysten 
luomista ja kasvua.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) muutokset pk-yritysten hallinnollisessa 
rasitteessa

(c) pk-yritysten hallinnollisen ja 
lainsäädännöstä aiheutuvan rasitteen 
vähennys

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ja pk-yritysten vaihtuvuus. (e) ja uudet pk-yritykset sekä konkurssien 
määrän kasvu ja vähennys.



AD\907808FI.doc 15/27 PE488.046v02-00

FI

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan unionin yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn, 
kasvun, kansainvälistymisen ja 
kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös
palvelu- ja matkailusektorilla, julkisten 
hankintojen sekä uuden yrittäjyyden 
aloilla 

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien, kuten nuorten ja naisten,
parissa

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia pääoma- ja velkajärjestelyin

(c) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia pääoma- ja velkajärjestelyin, 
erityisesti riskipääomalla 

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Parannetaan markkinoille pääsyä sekä
unionissa että globaalisti.

(d) Parannetaan markkinoille pääsyä
erityisesti unionissa ja myös globaalisti.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan
asianmukaisia infrastruktuureja, 
maailmanluokan klustereita, 
yritysverkostoja, toimintaedellytyksiä sekä 
kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittämisen edistämistä 
koskevien hyvien toimintatapojen 
jakaminen

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pk-yritysten
pääsyä ohjelmiin ja toimenpiteisiin sekä 
vähentää niiden hallinnollisia ja 
sääntelystä johtuvia rasitteita.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimenpiteet, joilla edistetään pk-
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin erityisesti parantamalla
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tiedotusta ja ohjausta, jotka koskevat 
tarjouskilpailuja ja uusia 
mahdollisuuksia, joita uudistettu EU:n 
säädöskehys tarjoaa, hyvien 
toimintatapojen vaihtoa sekä koulutuksen 
ja tapahtumien järjestämistä julkisille 
hankkijoille ja pk-yrityksille.

Perustelu

Politiikan välineet olisi mukautettava pk-yritysten tarpeisiin. Niissä pitäisi hyödyntää hyvien 
toimintatapojen säännöstöä, jossa annetaan hankintaviranomaisille ohjeita siitä, miten ne 
voivat soveltaa julkisia hankintoja koskevaa kehystä tavalla, jossa pk-yrityksiä autetaan 
osallistumaan julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin. Jotta voidaan noudattaa SBA-
periaatetta V "mukautetaan politiikan välineitä pk-yritysten tarpeisiin: helpotetaan pk-
yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin ja hyödynnetään mahdollisuutta myöntää 
valtiontukea pk-yrityksille", COSME:n on rahoitettava toimia, joilla edistetään pk-yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista pk-yritysten suuri osuus 
ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä. Tällaisilla aloitteilla on 
kannustettava uusien markkinoiden
kehittymistä sekä kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta.

3. Komissio tukee aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista pk-yritysten suuri osuus 
ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä. Tällaisilla aloitteilla on 
kannustettava uusien kilpailukykyisten 
liiketoimintamallien käyttöönottoa, pk-
yritysten yhteistyötä uusissa arvoketjuissa 
ja uusien markkinoiden kehittämistä sekä
edistettävä aikaisempaa parempia 
tuotteita ja prosesseja sekä joustavia 
organisaatiorakenteita. Näihin voi sisältyä
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta. Toimilla 
kannustetaan ottamaan käyttöön uusia 
liiketoimintamalleja ja hyödyntämään 
kaupallisesti uusia tuotteita ja palveluja 
koskevia ajatuksia. Komissio voi myös 
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tukea sektorikohtaisia toimenpiteitä näitä 
tarkoituksia varten aloilla, joille on 
ominaista pk-yritysten suuri osuus ja 
joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä, kuten matkailusektori, 
tapauksissa, joissa unionin saama 
lisäarvo voidaan riittävällä varmuudella 
osoittaa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten kehittämiselle ja kasvulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

1. Komissio tukee yrittäjähengen 
vaalimista parantamalla yrittäjyyden 
kehittämiseen vaikuttavia 
toimintaedellytyksiä. Komissio tukee 
yritysten perustamiselle, kehittämiselle, 
siirrolle, kasvulle ja uusille 
mahdollisuuksille suotuisaa 
liiketoimintaympäristöä.

Perustelu

Pk-yritykset ovat alttiita nopeasti muuttuville markkinaolosuhteille, ja on tärkeää säilyttää 
joustavuus määrärahoja jaettaessa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla.
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia ja vähentämään ja 
yksinkertaistamaan pk-yritysten 
kohtaamia esteitä niiden käynnistys-, 
kasvu- ja siirtovaiheessa aiheuttamatta 
lisää hallinnollisia ja sääntelystä johtuvia 
rasitteita ja täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
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kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla.
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista.

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio rahoittaa Yritys-
Eurooppa-verkoston, jotta voidaan löytää 
sopivia unionin ohjelmia, jotka voisivat 
auttaa parantamaan yritysten 
kilpailukykyä ja löytämään uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti 
sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä olisi 
vältettävä päällekkäisiä toimia 
jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.

2. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen (muun muassa 
digitaalipalveluilla) ja tietämyksen 
lisääminen rajatylittävien 
liiketoimintamahdollisuuksien kaltaisista 
aiheista. Näillä toimilla voidaan myös 
pyrkiä olemassa olevien oikeudellisten ja 
sääntelyllisten esteiden poistamiseen. 
Toimilla voidaan varmistaa, että Yritys-
Eurooppa-verkoston ja Europe Direct 
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-palvelun yhteyspisteet saavat riittävästi 
tietoa ja tarvittaessa koulutusta, jotta ne 
voivat tarjota korkeatasoisia palveluja pk-
yrityksille ja keskittää Yritys-Eurooppa-
verkoston jälleen tarjoamaan 
kohdennettua ja räätälöityä tukea pk-
yrityksille.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritykset voivat 
saada ohjelmasta tukea, joka liittyy 
standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa.

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritykset voivat 
saada ohjelmasta tukea, neuvontaa ja 
tietoa, joka liittyy esimerkiksi 
markkinoille pääsyn esteisiin, 
liiketoimintamahdollisuuksiin,
standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa. Näillä toimenpiteillä 
täydennetään jäsenvaltioiden toteuttamia 
tärkeimpiä kauppaa edistäviä toimia 
välttäen päällekkäisyyttä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
työohjelmat 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Vuotuisissa työohjelmissa 
vahvistetaan tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy 
myös tarkka kuvaus rahoitettavista 

1. Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
työohjelmat 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Vuotuisissa työohjelmissa 
vahvistetaan ennakkokuulemiseen 
perustuvat tavoitteet, odotettavat tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy 
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toimista, kuhunkin toimeen osoitettavasta 
alustavasta rahamäärästä sekä alustava 
täytäntöönpanoaikataulu samoin kuin 
asianmukaiset indikaattorit, joilla seurataan
tuotosten ja tavoitteiden saavuttamista.
Niissä on mainittava avustusten osalta 
prioriteetit, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

myös tarkka kuvaus rahoitettavista 
toimista, kuhunkin toimeen osoitettavasta 
alustavasta rahamäärästä sekä alustava 
täytäntöönpanoaikataulu samoin kuin 
asianmukaiset indikaattorit, joilla seurataan 
tuotosten ja tavoitteiden saavuttamista.
Niissä on mainittava avustusten osalta 
prioriteetit, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yritysten kilpailukyvyn kannalta 
erityisen merkityksellisten unionin 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä
tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

(c) nykyisen lainsäädännön kuntotestit ja
yritysten, erityisesti pk-yritysten,
kilpailukyvyn ja kasvun kannalta erityisen 
merkityksellisten unionin toimenpiteiden 
vaikutusten arviointi, jotta löydettäisiin 
aloja, joilla on yksinkertaistettava tai 
kumottava nykyistä lainsäädäntöä ja 
varmistettava, että pk-yritysten rasitteet 
vähennetään minimiin aloilla, joilla 
ehdotetaan uusia lainsäädäntötoimenpiteitä

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön, 
teollisuuspolitiikan ja kilpailukykyyn 
liittyvien toimenpiteiden arviointi

(d) yrityksiin sekä erityisesti pk-yrityksiin
vaikuttavan lainsäädännön, 
teollisuuspolitiikan ja kilpailukykyyn 
liittyvien toimenpiteiden arviointi

Perustelu

Pk-yritysten merkitystä pitäisi näin ollen korostaa ohjelman kuvauksessa.
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Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii vuosittain 
seurantaraportin, jossa tarkastellaan 
tuettujen toimien tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta rahoituksen, tulosten ja
mahdollisuuksien mukaan vaikutusten 
kannalta. Raporttiin on sisällyttävä tietoja 
ilmastoon liittyvistä menoista ja tuen 
vaikutuksesta ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin siinä määrin, kun tietojen 
keruu ei aiheuta kohtuutonta hallinnollista 
rasitetta pk-yrityksille.

2. Komissio laatii vuosittain 
seurantaraportin, jossa tarkastellaan 
tuettujen toimien tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta rahoituksen, tulosten ja 
vaikutusten, myös erityisesti työpaikkojen 
luomisen ja kasvun, kannalta. Raporttiin 
on sisällyttävä tietoja ilmastoon liittyvistä 
menoista ja tuen vaikutuksesta 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
siinä määrin, kun tietojen keruu ei aiheuta 
kohtuutonta hallinnollista rasitetta pk-
yrityksille.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii viimeistään vuoteen 
2018 mennessä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien ohjelmasta tuettujen toimien 
tavoitteiden saavuttamista tulosten ja 
vaikutusten tasolla, resurssien käytön 
tehokkuutta ja Euroopan tasolla saatavaa 
lisäarvoa. Arviointikertomuksessa on myös 
käsiteltävä yksinkertaistamisen laajuutta, 
sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta, 
kaikkien tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä sekä sitä, miten 
toimenpiteillä on edistetty unionin 
painopisteiden eli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun toteutumista. Siinä on 
otettava huomioon edeltävien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusten arvioinnin tulokset.

3. Komissio laatii viimeistään vuoteen 
2018 mennessä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, joka julkaistaan 
joka kolmas vuosi ja jossa käsitellään 
kaikkien ohjelmasta tuettujen toimien 
tavoitteiden saavuttamista erityisesti 
työpaikkojen luomisen ja talouskasvun 
alalla tulosten ja vaikutusten tasolla, 
resurssien käytön tehokkuutta ja Euroopan 
tasolla saatavaa lisäarvoa.
Arviointikertomuksessa on myös 
käsiteltävä yksinkertaistamisen laajuutta, 
sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta, 
kaikkien tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä sekä sitä, miten 
toimenpiteillä on edistetty unionin 
painopisteiden eli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun toteutumista. Siinä on 
otettava huomioon edeltävien 
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toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusten arvioinnin tulokset.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jotta rahoitus saavuttaa pk-yritykset, 
on perustettava valvontajärjestelmä, jolla 
varmistetaan, että pankit käyttävät varat 
ja takuut lisätäkseen lainanantoaan pk-
yrityksille. Tähän voi kuulua 
raportointijärjestelmiä sekä pankkien 
menettelysäännöt, jotka koskevat lainojen 
myöntämistä pk-yrityksille. 
Valvontajärjestelmällä on myös 
varmistettava, että keskisuurten yritysten 
lisäksi myös pienet yritykset ja 
mikroyritykset saavat lainoja unionin 
rahastoista.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia näiden käynnistys-, 
kasvu- ja siirtovaiheessa. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

Perustelu

Pk-yritykset ovat alttiita nopeasti muuttuville markkinaolosuhteille, ja on tärkeää säilyttää 
joustavuus varoja jaettaessa.

Tarkistus 42
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoitusvälineet voidaan tapauksen mukaan 
yhdistää muihin jäsenvaltioiden ja niiden 
hallintoviranomaisten [asetuksen (EU) N:o 
XXX/201X [rakennerahastoja koskeva uusi 
asetus] 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti perustamiin rahoitusvälineisiin 
ja unionin rahoittamiin apurahoihin, 
mukaan luettuna tämän asetuksen piiriin 
kuuluvat.

2. Pk-yritysten rahoitusvälineet voidaan 
tapauksen mukaan yhdistää muihin 
jäsenvaltioiden ja niiden 
hallintoviranomaisten [asetuksen (EU) N:o 
XXX/201X [rakennerahastoja koskeva uusi 
asetus] 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti perustamiin rahoitusvälineisiin 
ja unionin rahoittamiin apurahoihin, 
mukaan luettuna tämän asetuksen piiriin 
kuuluvat.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite 1 – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

1. Vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

1. Vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite 1 – Vaikutusindikaattori 2

Komission teksti Tarkistus

Pk-yritysten hallinnollisen rasitteen
muutos (uuden yrityksen perustamiseen 
kuluvien päivien määrä)

Pk-yritysten hallinnollisen ja 
lainsäädännöstä aiheutuvan rasitteen
vähennys (uuden yrityksen perustamiseen 
kuluvien päivien määrä)

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 1 – Pk-yrityksiä koskevan politiikan kehittäminen –
Tulosindikaattori 1
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Komission teksti Tarkistus

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden 
lukumäärä

Pk-yritystestiä ja kilpailukyvyn tarkastelua
käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 2 – Yrittäjyyden tukeminen – Keskipitkän aikavälin tavoite 
(tulos) 2017 5

Komission teksti Tarkistus

Noin 7 yksinkertaistamistoimenpidettä 
vuodessa.

Ainakin 7 hyväksyttyä
yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. EFG:ssä keskitytään rahastoihin, jotka 
tarjoavat riskipääomaa ja mezzanine- eli 
välirahoitusta, kuten toissijaisia lainoja ja 
osakkuuslainoja, laajeneviin ja 
kasvuvaiheen yrityksiin, etenkin valtioiden 
rajat ylittävästi toimiviin, mutta siitä on 
myös mahdollisuus tehdä investointeja 
alkuvaiheen yrityksiin yhdessä Horisontti 
2020 -puiteohjelman mukaisen RDI-
pääomajärjestelyn kanssa. Jälkimmäisessä 
tapauksessa investoinnit EFG:stä saavat 
olla enintään 20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, lukuun ottamatta 
monivaiherahastoja ("multi-stage funds"), 
joissa rahoitusta EFG:stä ja RDI-
pääomajärjestelystä annetaan suhteutetusti 
rahaston investointipolitiikan perusteella.
EFG:n on vältettävä buy-out- tai 
jälkirahoitusta, joka on tarkoitettu hankitun 
yrityksen purkamiseen. Komissio voi 
päättää muuttaa 20 prosentin kynnysarvoa 
muuttuvien markkinaolosuhteiden 
mukaisesti.

1. EFG:ssä keskitytään rahastoihin, jotka 
tarjoavat riskipääomaa ja mezzanine- eli 
välirahoitusta, kuten toissijaisia lainoja ja 
osakkuuslainoja, laajeneviin ja 
kasvuvaiheen yrityksiin (mikä kattaa 
laajennukset ja kasvuvaiheen 
innovatiiviset yritykset), etenkin valtioiden 
rajat ylittävästi toimiviin, mutta siitä on 
myös mahdollisuus tehdä investointeja 
alkuvaiheen yrityksiin yhdessä Horisontti 
2020 -puiteohjelman mukaisen RDI-
pääomajärjestelyn kanssa. Jälkimmäisessä 
tapauksessa investoinnit EFG:stä saavat 
olla enintään 20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, lukuun ottamatta 
monivaiherahastoja ("multi-stage funds"), 
joissa rahoitusta EFG:stä ja RDI-
pääomajärjestelystä annetaan suhteutetusti 
rahaston investointipolitiikan perusteella.
EFG:n on vältettävä buy-out- tai 
jälkirahoitusta, joka on tarkoitettu hankitun 
yrityksen purkamiseen. Komissio voi 
päättää muuttaa 20 prosentin kynnysarvoa 
muuttuvien markkinaolosuhteiden 
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mukaisesti.
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