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Tarkistus 40
Olle Schmidt

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 
kilpailukykyä. Siinä korostetaan myös, että 
on tärkeää vahvistaa Euroopan 
talouskasvua ja pitää samalla yllä korkeaa 
työllisyystasoa, vähähiilistä, resurssi- ja 
energiatehokasta taloutta sekä sosiaalista 
koheesiota.

(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 
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.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten tärkeä osa Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisessa näkyy siinä, että pk-
yritykset mainitaan kuudessa seitsemästä lippulaivahankkeesta. Pk-yritysten merkitystä olisi 
sen takia korostettava ohjelman kuvauksessa.

Tarkistus 41
Louis Grech
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

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 pitäisi myös 
tehdä yhteistyötä pk-yritysten hallintoa, 
taloutta ja sääntelyä koskevien liiallisten 
rasitteiden vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 42
Cornelis de Jong

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 
erityisesti pienten yritysten ja 
mikroyhteisöjen yrittäjien on voitava 
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helposti osallistua ohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 43
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

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.

Or. en

Tarkistus 44
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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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 
tulevien yrittäjien, kuten vammaisten,
erityisominaisuuksiin ja -vaatimuksiin. 
Ohjelmalla olisi myös kannustettava 
seniorikansalaisia ryhtymään yrittäjiksi ja 
jatkamaan yrittäjinä sekä edistettävä 
yrittäjien uusia mahdollisuuksia.

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

Or. en

Tarkistus 45
Olle Schmidt

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 

(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 
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mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien
kuten maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien, kuten vammaisten,
erityisominaisuuksiin ja -vaatimuksiin. 
Ohjelmalla olisi myös kannustettava 
seniorikansalaisia ryhtymään yrittäjiksi ja 
jatkamaan yrittäjinä sekä edistettävä
yrittäjien uusia mahdollisuuksia.

mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
erityisominaisuuksiin ja -vaatimuksiin 
samoin kuin yrittäjien uusiin 
mahdollisuuksiin. Kohdennettua tietoa 
olisi tarjottava myös erityisille 
kohderyhmille kuten maahanmuuttajille
ja vammaisille. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä.

Or. en

Perustelu

"Heikommassa asemassa oleva" ei ole tarpeeksi selvä määritelmä, kun käsitellään erityisiä 
yrittäjien ryhmiä.

Tarkistus 46
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 sekä yritysten kasvuun. 
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 toimilla olisi 
täydennettävä pk-yrityksiä koskevien 
rahoitusvälineiden käyttöä jäsenvaltioissa. 
Toimien täytäntöönpanosta vastaavien 
tahojen olisi taattava täydentävyys ja 
vältettävä päällekkäistä rahoitusta EU:n 
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muista resursseista.

Or. en

Tarkistus 47
Mitro Repo

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 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.

Or. fi

Perustelu

Liiketoiminnan luovutusten edellytyksistä huolehtiminen on erittäin tärkeä osa rahoituksen 
saatavuuden turvaamista. Pääoman saatavuus omistajanvaihdostilanteissa lukeutuu 
yrittäjyyspolitiikan keskeisiin haasteisiin.

Tarkistus 48
Olle Schmidt
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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-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.
Verkostoa olisi edelleen optimoitava 
mahdollisuuksien mukaan parantamalla 
yhteyksiä kansallisiin yhteyspisteisiin ja 
nostamalla verkoston profiilia 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan edistää ohjelmaan osallistumista jäsenvaltioissa ja välttää päällekkäisyydet 
jäsenvaltioiden toteuttamien toimien kanssa, viestintä kansallisten yhteyspisteiden kanssa on 
erittäin tärkeää.
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Tarkistus 49
Raffaele Baldassarre

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-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten palvelujen keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa. 
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 myös ulkomailla 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. Verkosto on myös 
onnistuneesti kannustanut pk-yrityksiä 
osallistumaan EU:n rahoitusohjelmiin 
kuten seitsemänteen puiteohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 50
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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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-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua,
tarkoituksenaan yksilöidä yritysten 
tukemiseen tarkoitetut unionin 
asianmukaiset ohjelmat, 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.

Or. it

Tarkistus 51
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

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 
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tekijänoikeuksia ja teknisiä normeja 
koskeva tieto.

Or. en

Tarkistus 52
Olle Schmidt

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. 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.

Or. en

Tarkistus 53
Louis Grech

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

Or. en

Tarkistus 54
Olle Schmidt

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.

Or. en

Tarkistus 55
Louis Grech

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 
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kyseisiä vaatimuksia, jotta pk-yritysten 
kilpailukykyä voidaan kasvattaa ja niille 
voidaan luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

Or. en

Tarkistus 56
Robert Rochefort

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, erityisesti 
fossiilisten luonnonvarojen, rajallisuus 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.

Or. fr

Tarkistus 57
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Globaali kilpailu, väestörakenteen (17) Globaali kilpailu, väestörakenteen 
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muutokset, resurssien rajoitukset ja esiin 
tulevat sosiaaliset suuntaukset synnyttävät 
haasteita ja mahdollisuuksia joillekin
sektoreille. Esimerkiksi 
suunnittelupohjaisten 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.

muutokset, resurssien rajoitukset 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.

Or. en

Tarkistus 58
Olle Schmidt

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 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 

(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 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
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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.

toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Ohjelmalla olisi tuettava 
matkailualan aloitteita, jos niillä saadaan 
selvää lisäarvoa unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 59
Konstantinos Poupakis

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
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.

(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 on huomattava, 
yli 5 prosenttia unionin 
bruttokansantuotteesta, ja se kasvaa 
jatkuvasti. Ne edistävät samalla 
liiketoimintaa, jolla voidaan luoda kasvua 
ja työllisyyttä Euroopan unioniin, ja 
koska sektorilla toimii pääasiassa pk-
yrityksiä, edistetään erityisesti maaseutu-
ja vuoristoalueiden, rannikkoalueiden ja 
saarten, syrjäisten ja erittäin syrjäisten 
alueiden tai lähentymisalueiden kehitystä 
sekä taloudellista ja sosiaalista 
osallisuutta.

Or. el
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Tarkistus 60
Raffaele Baldassarre

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 
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.

(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) on 
huomattava 10 prosenttia ja osuus kaikista 
työpaikoista on 12 prosenttia, minkä 
ansiosta ne muodostavat kolmanneksi 
tärkeimmän sosiaalis-taloudellisen 
toiminta-alan unionissa, ja niillä on 
merkittävä potentiaali kehittää yrittäjyyttä, 
koska sektorilla toimii pääasiassa pk-
yrityksiä.

Or. en

Tarkistus 61
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Lissabonin sopimuksessa 
tunnustetaan matkailun merkitys ja 
määritellään unionin erityinen toimivalta 
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alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Sektorilla on tärkeä tehtävä 
unionin talouskehityksessä ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa. Sen takia matkailun 
pitäisi näkyä ohjelman yleisissä ja 
erityisissä tavoitteissa. Matkailualoitteesta 
saadaan unionin tasolla selvää lisäarvoa, 
etenkin koska sillä voidaan lisätä 
matkailun tietämyskantaa tarjoamalla 
tietoja ja analyysejä, kehittää 
kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

Or. en

Tarkistus 62
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) EU:n matkailupolitiikan 
pääasiallisena tavoitteena on Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti edistää alan 
kilpailukykyä samalla kun tiedostetaan, 
että pitkällä aikavälillä kilpailukyky on 
läheisessä yhteydessä sen kehittämisen 
kestävyyteen. 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.

Or. el
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Tarkistus 63
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 c) Euroopan unioni on maailman 
suurin turistikohde kansainvälisten 
saapumisten määrällä mitattuna, ja tätä 
johtoasemaa olisi vahvistettava toisaalta 
käsittelemällä haasteita, joita aiheuttavat 
lisääntynyt kansainvälinen kilpailu ja 
jatkuvasti vaihtuva markkinakysyntä, ja 
toisaalta varmistamalla entistä vahvempi 
ja pitkäaikaisempi kestävä kehitys.

Or. en

Tarkistus 64
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 d) Matkailu kohtaa Euroopassa 
monia haasteita: maailmanlaajuinen 
talouskriisi, EU:n ulkopuolisten 
kohteiden kilpailu ja tarjolla olevien 
nähtävyyksien monimuotoisuus, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ja 
matkailun kausivaihtelut, Euroopan 
demografinen kehitys, tieto- ja 
viestintätekniikan kasvava vaikutus ja 
monet ennakoimattomat tapahtumat, 
jotka vaikuttavat alaan aika ajoin. Näistä 
syistä Euroopan unionin olisi 
varmistettava sellaiset olosuhteet, että 
matkailusta voi tulla johtava sektori.

Or. en
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Tarkistus 65
Olle Schmidt

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.

Or. en

Tarkistus 66
Olle Schmidt

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 
kanssa.

(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 
Horisontti 2020:n, ja rakennerahastojen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 67
Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ohjelman pitäisi olla monialainen eikä sillä pitäisi syrjiä matkailualan ulkopuolisia yrityksiä. 
Pk-yritysten merkitystä pitäisi näin ollen korostaa ohjelman kuvauksessa.

Tarkistus 68
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vahvistetaan unionin ja pk-yritysten
yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, 
myös matkailusektorilla, koska valtaosa 
matkailualan yrityksistä on pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä

Or. el

Tarkistus 69
Mitro Repo

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 
edistetään pk-yritysten luomista, kasvua ja 
omistajanvaihdosten sujuvuutta.

Or. fi
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Perustelu

Liiketoiminnan luovutukset ovat haaste, joka vaikuttaa merkittävästi yrittäjyyden yleisten 
edellytysten ja yrittäjähengen kehittymiseen. Sen vuoksi pk-yritysten luomisen ja kasvun 
ohella on kiinnitettävä huomiota sukupolven- ja omistajanvaihdostilanteiden hallittuun 
hoitamiseen.

Tarkistus 70
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) muutokset pk-yritysten hallinnollisessa 
rasitteessa

(c) pk-yritysten hallinnollisen rasitteen 
väheneminen

Or. en

Tarkistus 71
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ja pk-yritysten vaihtuvuus. (e) ja uudet pk-yritykset sekä konkurssien 
määrän kasvaminen ja väheneminen.

Or. en

Tarkistus 72
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 

(a) Parannetaan unionin yritysten sekä 
erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn ja 
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toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

kestävyyden toimintaedellytyksiä

Or. en

Perustelu

Ohjelman pitäisi olla monialainen eikä sillä pitäisi syrjiä matkailualan ulkopuolisia yrityksiä. 
Pk-yritysten merkitystä pitäisi näin ollen korostaa ohjelman kuvauksessa.

Tarkistus 73
Mitro Repo

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 
kilpailukyvyn, mukaan lukien uuden 
yrittäjyyden, kasvun ja 
omistajanvaihdosten sekä kestävyyden 
toimintaedellytyksiä

Or. fi

Perustelu

Kilpailukyvyn osatekijöistä tärkeimmät on syytä mainita ohjelman erityisissä tavoitteissa. 
Näihin tekijöihin kuuluvat uuden yrittäjyyden, kasvun ja omistajanvaihdosten edellytysten 
turvaaminen.

Tarkistus 74
Konstantinos Poupakis

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, 
kehityksen, kansainvälistymisen ja 
kestävyyden edellytyksiä, myös 
matkailusektorilla sekä palveluiden ja 
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julkisten hankintojen alalla

Or. el

Tarkistus 75
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 edistämistä koskevien hyvien
toimintatapojen jakaminen

Or. en

Tarkistus 76
Olle Schmidt

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

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen, 
maailmanluokan klustereihin, 
yritysverkostoihin sekä kestävien 
tuotteiden, palvelujen ja prosessien 
kehittämiseen vaikuttavan politiikan 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
arviointia
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sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

Or. en

Tarkistus 77
Olle Schmidt

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 rasitteita.

Or. en

Tarkistus 78
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

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 
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.

Or. en
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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 79
Raffaele Baldassarre

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimenpiteet, joilla edistetään 
matkailualalla toimivien pk-yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä siten, että 
kannustetaan luomaan kyseisellä 
sektorilla suotuisa ympäristö yritysten 
kehittämiselle ja edistetään 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 80
Emma McClarkin

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 

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 
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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.

kannustettava uusien kilpailukykyisten 
liiketoimintamallien käyttöönottoa, pk-
yritysten yhteistyötä uusissa arvoketjuissa 
ja uusien markkinoiden kehittämistä.
Näihin voi sisältyä aloitteita, joilla 
edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta. Komissio voi 
myös 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.

Or. en

Tarkistus 81
Raffaele Baldassarre

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. Komission on tuettava aloitteita, joilla 
edistetään kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä. Tällaisilla 
aloitteilla on kannustettava uusien 
markkinoiden kehittymistä sekä 
kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin, parannettuihin 
tuotteisiin ja prosesseihin, joustaviin 
organisaatiorakenteisiin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
kestävyyttä, erityisesti resurssi- ja 
energiatehokkuutta ja yritysten sosiaalista 
vastuuta. Toimilla kannustetaan ottamaan 
käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja 
hyödyntämään kaupallisesti uusia 
tuotteita ja palveluita koskevia ajatuksia.
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Or. en

Tarkistus 82
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi myös tukea 
sektorikohtaisia toimia näitä tarkoituksia 
varten aloilla, joille on ominaista pk-
yritysten suuri osuus ja joiden osuus 
unionin BKT:stä on merkittävä, kuten 
matkailusektori ja suunnittelupohjaiset 
kulutustavarasektorit.

Or. en

Tarkistus 83
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission on tuettava toimia, joilla 
parannetaan lähinnä pk-yrityksistä 
koostuvan matkailusektorin kilpailukykyä 
ja koordinointia. Tällaiset toimet voivat 
sisältää tietojen ja hyvien toimintatapojen 
vaihdon koordinointia jäsenvaltioiden 
välillä sekä yhteisten kansainvälisten 
edistämisstrategioiden kehityksen 
tukemista.

Or. en

Tarkistus 84
Robert Rochefort
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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 yrittäjyyden 
kannustamista parantamalla yrittäjyyden 
kehittämiseen vaikuttavia 
toimintaedellytyksiä. Komissio tukee 
yritysten perustamiselle, kehittämiselle ja 
siirtämiselle sekä kasvulle suotuisaa 
liiketoimintaympäristöä.

Or. fr

Tarkistus 85
Olle Schmidt

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 yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten perustamiselle, 
kehittämiselle, kasvulle ja uusille 
mahdollisuuksille suotuisaa 
liiketoimintaympäristöä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 86
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin.

Or. en

Perustelu

Koska ohjelman resurssit ovat rajalliset, siinä pitäisi keskittyä kaikkein olennaisimpiin 
yrittäjäryhmiin.

Tarkistus 87
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, maahanmuuttajataustaisiin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

Or. fi

Perustelu

Maahanmuuttajille oman yrityksen perustaminen on yksi keino työllistää itsensä etenkin 
silloin, jos lähtömaassa hankittua koulutusta ei tunnusteta tulomaassa tai jos puutteellinen 
kielitaito tai työnantajien ennakkoluulot ovat työpaikan saannin esteinä.

Tarkistus 88
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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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 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys-, kasvu ja 
siirtovaiheessa aiheuttamatta lisää 
hallinnollisia rasitteita ja täydennetään 
jäsenvaltioiden rahoitusvälineiden käyttöä 
pk-yritysten 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.

Or. en

Tarkistus 89
Raffaele Baldassarre

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 jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista keskitettynä 
yritystuen asiointipisteenä. Verkoston 
toimien on jatkuttava tulevaisuudessa 
nykyisten toimien pohjalta niitä edelleen 
tehostaen.

Or. en

Tarkistus 90
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen (muun muassa 
digitaalipalveluilla) ja tietämyksen 
lisääminen, erityisesti standardoinnin ja 
julkisten hankintojen alalla. Näillä 
toimilla voidaan myös pyrkiä olemassa 
olevien oikeuteen ja sääntelyyn liittyvien 
esteiden poistamiseen.

Or. fr

Tarkistus 91
Olle Schmidt

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. Komission on tuettava toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen, tietämyksen lisääminen ja 
sisämarkkinoiden digitalisointi.

Or. en

Tarkistus 92
Raffaele Baldassarre

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. Komission on tuettava toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen 
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aiheista kuten 
liiketoimintamahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 93
Louis Grech

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 voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.
Toimilla voidaan varmistaa, että Yritys-
Eurooppa-verkoston ja Europe Direct 
-palvelun yhteyspisteet saavat riittävästi 
tietoa ja tarvittaessa koulutusta, jotta ne 
voivat tarjota korkeatasoisia palveluita 
pk-yrityksille ja keskittää Yritys-
Eurooppa-verkoston jälleen tarjoamaan 
kohdennettua ja räätälöityä tukea pk-
yrityksille.

Or. en

Tarkistus 94
Raffaele Baldassarre

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 

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritysten on 
saatava ohjelmasta tukea, erityisesti tietoa
markkinoille pääsyn esteistä ja 
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tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa.

liiketoimintamahdollisuuksista, ja 
tukipalvelua, joka liittyy standardeihin ja 
teollis- ja tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa, on parannettava.

Or. en

Tarkistus 95
Olle Schmidt

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 
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.

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 
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.

Or. en

Tarkistus 96
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta
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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) yritysten sekä erityisesti pk-yritysten
kilpailukyvyn kannalta erityisen 
merkityksellisten unionin toimenpiteiden 
vaikutusten arviointi, jotta löydettäisiin 
aloja, joilla on yksinkertaistettava nykyistä 
lainsäädäntöä tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten merkitystä pitäisi näin ollen korostaa ohjelman kuvauksessa.

Tarkistus 97
Robert Rochefort

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) voimassa olevan lainsäädännön 
"kuntotarkastukset" ja yritysten ja 
erityisesti pk-yritysten ja mikroyritysten
kilpailukyvyn ja kasvun kannalta erityisen 
merkityksellisten unionin toimenpiteiden 
vaikutusten arviointi, jotta löydettäisiin 
aloja, joilla on yksinkertaistettava ja 
kumottava nykyistä lainsäädäntöä, ja 
taattaisiin, että pk-yritysten rasituksia 
vähennetään mahdollisimman paljon 
aloilla, joilla ehdotetaan uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

Or. fr

Tarkistus 98
Olle Schmidt
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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

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten merkitystä pitäisi näin ollen korostaa ohjelman kuvauksessa.

Tarkistus 99
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
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vaikutusten arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 100
Cornelis de Jong

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 lainaustaan pk-
yrityksille. Järjestelmä voi sisältää 
raportointijärjestelmiä ja 
käytännesäännöt pankeille, jotka antavat 
lainoja pk-yrityksille. 
Valvontajärjestelmällä on myös 
varmistettava, että keskisuurten yritysten 
lisäksi myös pien- ja mikroyritykset saavat 
lainoja unionin rahastoista.

Or. en

Tarkistus 101
Olle Schmidt

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 alku-, kasvu- ja 
siirtovaiheessa. Näihin rahoitusvälineisiin 
on sisällyttävä pääomajärjestely ja 
lainatakausjärjestely.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 102
Raffaele Baldassarre

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 
kasvusuuntautuneiden ja kansainvälisesti 
suuntautuneiden pk-yritysten rahoituksen 
saantia tunnustamalla klustereiden, 
yritysverkostojen ja vientikonsortioiden 
rooli ja edistämällä sitä. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

Or. it

Tarkistus 103
Olle Schmidt

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.
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Or. en

Tarkistus 104
Raffaele Baldassarre

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. Kasvusuuntautuneiden ja 
kansainvälisesti suuntautuneiden 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 erityisiin tukiohjelmiin ja unionin 
rahoittamiin apurahoihin, mukaan luettuna 
tämän asetuksen piiriin kuuluvat.

Or. it

Tarkistus 105
Olle Schmidt

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 

Or. en

Perustelu

Ohjelman pitäisi olla monialainen eikä sillä pitäisi syrjiä matkailualan ulkopuolisia yrityksiä.
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Tarkistus 106
Olle Schmidt

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 rasitteen 
vähentäminen (uuden yrityksen 
perustamiseen kuluvien päivien määrä)

Or. en

Tarkistus 107
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Liite I – erityistavoite 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn 
ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Parannetaan EU:n yritysten 
toimintaedellytyksiä kilpailukyvyn ja 
kestävyyden kannalta 

Or. en

Perustelu

Ohjelman pitäisi olla monialainen eikä sillä pitäisi syrjiä matkailualan ulkopuolisia yrityksiä.


