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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 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 

(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 
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sekä vahvistamalla useita sisämarkkinoiden 
näkökohtia, myös yrityksiin liittyviä 
palveluja.

parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä 
sekä vahvistamalla useita sisämarkkinoiden 
näkökohtia, myös yrityksiin liittyviä 
palveluja.

Or. en

Tarkistus 2
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 
tulevien yrittäjien 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.
Huomiota olisi kiinnitettävä myös
erityisten kohderyhmien, kuten nuorten 
yrittäjien, uusien ja mahdollisten yrittäjien 
sekä naisyrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin.  Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä liiketoiminnan luovuttamista, 
spin-off-yrityksiä sekä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Monet unionin (12) Monet unionin 



PE488.046v01-00 6/21 PA\900937FI.doc

FI

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.

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 toimien ja ohjelmien olisi oltava 
johdonmukaisia ja yhtenäisiä, 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.

Or. en

Tarkistus 4
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 

(13) Yritys-Eurooppa-verkoston on 
jatkossakin osoitettava lisäarvonsa 
Euroopan pk-yritysten kannalta sopivien 
unionin yritystukiohjelmien 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 
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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.

tukemiseksi. 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. en

Tarkistus 5
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 lainsäädännön aiheuttamaa 
rasitetta. 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. Digitaaliset palvelut 
voivat olla erityisen kustannustehokkaita 
tällä alalla.

Or. en

Tarkistus 6
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) 

(16) Yksi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä 
on suhteellisen heikko yrittäjyyshenki 
unionissa. Vain 45 prosenttia unionin 
kansalaisista (ja alle 40 prosenttia naisista) 
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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.

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 7
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. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa vahvistetaan unionin 
tukitoimet tällä alalla. 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, kuten 
suurimmalla osalla 
liiketoimintasektoreista.

Or. en



PA\900937FI.doc 9/21 PE488.046v01-00

FI

Tarkistus 8
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, keinot rahoituksen 
saannin yksinkertaistamiseksi ja 
avoimuuden lisäämiseksi, erilaiset 
täytäntöönpanotoimenpiteet sekä seurantaa, 
arviointia ja unionin taloudellisten etujen 
suojaamista koskevat järjestelyt.

Or. en

Tarkistus 9
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

Or. en

Tarkistus 10
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.

Or. en
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Tarkistus 11
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

Or. en

Tarkistus 12
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
palvelusektorilla ja julkisten hankintojen 
alalla

Or. en

Tarkistus 13
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

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta



PA\900937FI.doc 11/21 PE488.046v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 15
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.

Or. en

Tarkistus 16
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, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista maailmanluokan 
klustereista, yritysverkostoista ja 
toimintaedellytyksistä sekä edistetään
kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittämistä

Or. en
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Tarkistus 17
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 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 kilpailukykyisten 
liiketoimintamallien käyttöä, pk-yritysten 
yhteistyötä uusissa arvoketjuissa sekä 
uusien markkinoiden kehittämistä. Näihin
voi sisältyä aloitteita, joilla edistetään 
tuottavuutta, resurssitehokkuutta, 
kestävyyttä ja yritysten sosiaalista vastuuta.

Or. en

Tarkistus 18
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 kehittämiselle ja kasvulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

Or. en

Tarkistus 19
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 ja vähentämään ja 
yksinkertaistamaan pk-yritysten 
kohtaamia esteitä niiden 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.

Or. en

Tarkistus 20
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.

Or. en

Tarkistus 21
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 (myös digitaalisten palvelujen 
kautta), tietämyksen lisääminen ja 
pyrkimykset olemassa olevien 
oikeudellisten ja sääntelystä johtuvien 
esteiden poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 22
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.

Or. en

Tarkistus 23
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) nykyisen lainsäädännön kuntotestit ja
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

Or. en

Tarkistus 24
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.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jotta määrärahat saavuttaisivat pk-
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yritykset, on otettava käyttöön 
seurantajärjestelmä, jonka avulla 
voitaisiin varmistaa, että pankit käyttävät 
määrärahat ja takuut siihen, että ne 
lisäävät lainanantoa pk-yrityksille. Tähän 
voi kuulua raportointijärjestelmiä sekä 
pankkien menettelysäännöt, jotka 
koskevat lainojen myöntämistä pk-
yrityksille. 

Or. en

Tarkistus 26
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 niiden perustamis- ja 
kasvuvaiheessa. Näihin rahoitusvälineisiin 
on sisällyttävä pääomajärjestely ja 
lainatakausjärjestely.

Or. en

Tarkistus 27
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

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite 1 – Vaikutusindikaattori 2
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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)

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn 
ja kestävyyden toimintaedellytyksiä 

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 1 – Kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät toimet – Keskipitkän 
aikavälin tavoite (tulos) 2017 2

Komission teksti Tarkistus

Palautteenanto ja "kuntotestit" ulotetaan 
muille politiikanaloille ja ne johtavat 
yksinkertaistamiseen, joka vaikuttaa 
teollisuuteen positiivisesti. Suunnitteilla on 
jopa 12 "kuntotestiä", joiden tavoitteena on 
parempi sääntely.

Palautteenanto ja "kuntotestit" ulotetaan 
muille politiikanaloille ja ne johtavat 
yksinkertaistamiseen, joka vaikuttaa 
teollisuuteen positiivisesti. Suunnitteilla on 
ainakin jopa 12 "kuntotestiä", joiden 
tavoitteena on parempi sääntely.

Or. en

Tarkistus 31
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

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 1 – Matkailu – Tulosindikaattori 3

Komission teksti Tarkistus

Euroopan matkailualan laatumerkin 
saaneiden yritysten lukumäärä

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 1 – Matkailu – Tulosindikaattori 4

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaiset matkailun huippukohteet 
-aloitteesta edistetyt kestävät 
matkailunkehittämismallit omaksuneiden 
matkakohteiden lukumäärä

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 1 – Matkailu – Viimeisin tiedossa oleva tulos 3

Komission teksti Tarkistus

Tähän mennessä yksikään yritys ei ole 
saanut Euroopan matkailualan 
laatumerkkiä (toimi kehitteillä)

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 1 – Matkailu – Viimeisin tiedossa oleva tulos 4

Komission teksti Tarkistus

Myönnettyjen Eurooppalaiset matkailun 
huippukohteet -palkintojen lukumäärä 
yhteensä 98 (keskimäärin 20 vuodessa –
10 vuonna 2007, 20 vuonna 2008, 22 
vuonna 2009, 25 vuonna 2010 ja 21 
vuonna 2011) 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 1 – Matkailu – Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017 3

Komission teksti Tarkistus

Euroopan matkailualan laatumerkki -
ohjelmaan osallistumiskelpoisten 
arviointijärjestelmien kattavuus 50 %

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite 1 – Matkailu – Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017 4

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 200 matkakohdetta, jotka 
omaksuvat Eurooppalaiset matkailun 
huippukohteet -ohjelmasta edistetyt 
kestävän matkailun kehittämismallit (30 
vuodessa)

Poistetaan.

Or. en



PE488.046v01-00 20/21 PA\900937FI.doc

FI

Tarkistus 38
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.  

Or. en

Tarkistus 39
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 
mukaisesti.
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