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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että vain 13 prosenttia EU:n pk-yrityksistä käy kauppaa ja tekee investointeja 
muissa kuin EU:n jäsenvaltioissa; tukee komission aloitetta, joka esiteltiin sen 
tiedonannossa "Pieni yritys, suuri maailma" ja jolla edistetään pk-yritysten 
kansainvälistymistä vuonna 2008 hyväksytyn pk-yrityksiä tukevan aloitteen (Small 
Business Act) mukaisesti;

2. korostaa, että eurooppalaiset pk-yritykset ovat kärsineet erityisen paljon 
maailmanlaajuisesta talous- ja rahoituskriisistä;

3. muistuttaa, että pk-yritykset hyötyvät kansainvälistymisestä suurempia yrityksiä enemmän 
tutustumalla parhaisiin käytäntöihin, pääsemällä paremmin eroon liikatuotannostaan ja 
hyödyntämällä tuonnin lisäämää tuotantopanosten tarjontaa sekä parantamalla näin 
kilpailukykyään siinä määrin, että vientiä harjoittavat pk-yritykset suoriutuvat 
johdonmukaisesti paremmin kuin muut pk-yritykset ja lisäävät koko talouden ja 
kuluttajien hyvinvointia;

4. torjuu käsityksen, että EU:n pk-yritysten suojelu kansainväliseltä kilpailulta voisi auttaa 
niitä kasvamaan ja suoriutumaan paremmin kansainvälisissä yhteyksissä; uskoo 
ennemmin EU:n pk-yrityksiä kansainvälisissä neuvotteluissa tukevaan myönteiseen 
toimintasuunnitelmaan, jonka avulla vähennettäisiin esteitä vastavuoroisesti pk-yritysten 
etujen edistämiseksi kaikkialla maailmassa;

5. katsoo, että pk-yritysten tehokas suojeleminen EU:n kumppanivaltioiden vilpillisiltä 
kaupankäyntitavoilta on aivan yhtä tärkeää kuin pk-yritysten 
kansainvälistymispyrkimysten tukeminen; katsoo, että kansainvälistyminen ja suojelu ovat 
globalisoitumisen kaksi eri puolta;

6. painottaa, että pk-yritykset on saatava osallistumaan nykyisen tukikehyksen 
uudelleentarkasteluun; kehottaa pk-yrityksiä yhdessä Yritys-Eurooppa-verkoston ja 
eurooppalaisten elinkeinoelämän järjestöjen kanssa osallistumaan tiiviisti 
uudelleentarkastelun toteuttamiseen;

7. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen kartoittaa EU:n ja jäsenvaltioiden sellaiset 
palvelutarjontarakenteet ja -ohjelmat, joilla tuetaan pk-yritysten kansainvälistymistä; 
toivoo, että tämä kauan odotettu aloite johtaisi toimiin, joilla varmistetaan yhtenäinen 
lähestymistapa, joka on toissijaisuus- ja tehokkuusperiaatteiden mukainen, jotta 
edistettäisiin järkevämpää työnjakoa julkisten toimijoiden välillä ja vältettäisiin uusien 
hallinnollisten rasitteiden syntymistä; vaatii, että EU:n aloitteiden osoitetaan tuovan selvää 
lisäarvoa;

8. kehottaa räätälöimään pk-yritysten tukea kysynnän ja kunkin yrityksen tarpeiden mukaan, 
koska pk-yritykset ovat toimintaprofiililtaan ja liiketoimintavaatimuksiltaan hyvin erilaisia 
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niiden kokoa, teollisuudenalaa, toiminta-alaa ja maantieteellistä sijaintia vastaavasti;
ehdottaakin kehittämään pk-yritysten ja suurten eurooppalaisten yritysten välisen 
verkoston, jotta pk-yritykset pystyvät hyödyntämään suuryritysten asiantuntemusta, 
vientikykyä ja innovaatiovalmiuksia;

9. kannustaa komissiota arviomaan kartoituksen aikana, missä määrin Small Business Act 
-aloitteen hallinnon yksinkertaistamista koskevat suositukset ja ehdotukset ovat 
tosiasiallisesti toteutuneet; kehottaa komissiota esittämään myöhemmin ehdotuksen, jossa 
esitetään jäsenvaltioiden velvoitteet yksinkertaistaa kaikkia kansallisia menettelyjä ja 
karsimaan kaikki hallinnolliset rasitteet, jotka koskevat pk-yritysten kansainvälistymistä 
tukevia politiikkoja; pyytää komissiota suojelemaan viimeksi mainittuja kolmansien 
maiden vilpillisiltä kauppatavoilta ja toimimaan tässä tiiviisti yhteistyössä eurooppalaisten 
pienyritysjärjestöjen, kauppakamarien ja muiden alan toimijoiden kanssa; toteaa, että 
ehdotus olisi laadittava noudattaen kaikin puolin jäsenvaltioiden toimivaltaa erityisesti 
yksittäisten yritystukitoimien suhteen;

10. katsoo, että kattavampi sähköinen tietoportaali ja tietoisuuden lisääminen tukiohjelmista 
lisäisi todennäköisesti merkittävästi sellaisten unionin pk-yritysten määrää, jotka toimivat 
kansainvälisesti, varsinkin jos toimenpiteitä täydennetään strategialla, joka kohdistetaan 
niihin pk-yrityksiin, jotka eivät vielä ole löytäneet kansainvälisiä mahdollisuuksiaan;

11. ottaa huomioon, että tiedonannossa ei pyritä käsittelemään pk-yritysten vaikeuksia löytää 
kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta katsoo, että siinä ei korosteta 
riittävästi, että julkiset toimet olisi hyvä kohdistaa pk-yrityksen kansainvälistymistä 
koskevaan ohjaukseen ja siihen liittyviin ehdotuksiin ja kannustimiin; katsoo, että unionin 
olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tuettava ja edistettävä kannustimia, jotka auttavat 
pk-yrityksiä kehittymään strategisilla aloilla ennakoivasti tehostamalla nykyisiä 
kannustimia erityisesti sellaisessa lisäarvoltaan suuressa teknisesti kehittyneessä 
tuotantotoiminnassa, joka tarjoaa kilpailuetua suhteessa nopeasti kehittyvän talouden 
maihin: korostaa näin ollen tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot, mitä on jo alettu 
ottaa esille unionin muissa toimintapoliittisissa asiakirjoissa, kuten keskeisiä kehitystä 
vauhdittavia teknologioita käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän (High-Level 
Expert Group on Key Enabling Technologies) raportissa;

12. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön paikallis- ja aluetason yhtenäisen 
vientitukipisteiden verkoston, joka toimii yhteistyössä yritysten, kauppakamarien, 
yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa ja tarjoaa pk-yrityksille yhden helposti 
tunnistettavan yhteydenpitotahon ja heidän omalla kielellään välittömästi käyttökelpoista 
henkilökohtaista neuvontaa ja talousanalyysejä ulkomaisista markkinoista sekä tietoa 
avustuksista, vientimahdollisuuksista, nykyisistä (tulleihin liittyvistä ja tullien 
ulkopuolisista) kaupan esteistä, voimassa olevista investointiturvaa ja kiistojen ratkaisua 
koskevista säännöistä, hallinnollisista muodollisuuksista ja kilpailijoista kolmansien 
maiden markkinoilla; katsoo, että nämä vientitukipisteet edistäisivät hyvien käytäntöjen 
vaihtoa pk-yrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan mukaisesti;

13. kehottaa suuntaamaan enemmän tiedotusta pienille ja mikroyrityksille, koska ne ovat 
pk-yrityksistä kaikkein vähiten aktiivisia kansainvälisesti ja vähiten tietoisia 
vientimahdollisuuksistaan ja kansainvälistymisen tuomista eduista;
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14. korostaa, että tiedonannossa olisi pitänyt ottaa huomioon eri alojen väliset erot, koska 
kansainvälistyminen on täysin eri asia palvelualan pk-yrityksille kuin tuotantoalan 
pk-yrityksille; panee merkille, että pk-yritysten enemmistöä edustavien palvelualan 
pk-yritysten ei useinkaan tarvitse saavuttaa kriittistä kokoa aloittaakseen viennin ja että ne 
hyötyisivät lähinnä avoimemmista säännöksistä ja tieto- ja viestintätekniikan 
saatavuudesta kohdemaissa, kun taas teollisuuden pk-yritykset hyötyisivät enemmän 
liikenteen logistiikan parantamisesta ja kaupankäynnin helpottamisesta;

15. panee merkille, että EU:n pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva julkinen toiminta 
keskittyy useimmiten teollisuuteen, ja suosittelee siksi, että julkisia toimia mukautetaan 
palvelualan pk-yritysten erilaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi; kannattaa erityisesti 
kaupan tukiohjelmiin sisältyvien pk-yritysten vähimmäiskokoa koskevien vaatimusten 
uudelleenarviointia, koska ne perustuvat yleensä teollisuusalan pk-yritysten vientimalliin, 
jossa yrityksen kansainvälistymismahdollisuudet perustuvat kriittisen koon 
saavuttamiseen;

16. vaatii, että kaikille EU:n yrityksille tarkoitetut nykyiset vientityökalut, kuten markkinoille 
pääsyä koskeva tietokanta ja vientitukipisteet, muunnetaan pk-yritysten tarpeita 
vastaaviksi; arvostaa pk-yrityksille tarkoitetun kaupan suojatoimia käsittelevän 
palvelupisteen perustamista; suosittelee, että lisätään koordinointia pk-yritysten erilaisten 
tukirakenteiden välillä kolmansissa maissa;

17. katsoo, että tarvitaan käytännöllisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla autetaan 
pk-yrityksiä selviämään käyttöpääoman puutteesta, erityisesti, kun on kyse pääomasta, 
jolla tehdään vaadittavat alkuinvestoinnit ja aloitetaan viennin rahoittaminen, ja toteaa, 
että tällaisia ratkaisuja pitäisi suunnitella ja toteuttaa koko EU:n yhteisen kauppapolitiikan 
puitteissa tai käyttäen muita sopivia EU:n välineitä, jos kartoitus osoittaa, että se on 
välttämätöntä ja mahdollista;

18. katsoo, että vaikka hyödynnetään tehokkaasti nykyisiä kansallisia rakenteita, tarvitaan 
EU:n tason palveluja kolmansien maiden markkinoilla silloin kun siitä on todettu saatavan 
lisäarvoa; kannustaa asiantuntijoiden välistä yhteistyötä sekä julkisilla että yksityisillä 
aloilla esimerkiksi EU:n markkinoille pääsyä tarkastelevissa ryhmissä; myöntää, että 
joidenkin pienten ja uudempien jäsenvaltioiden pk-yritykset ovat epäedullisessa asemassa, 
koska niillä ei välttämättä ole diplomaattiedustusta, kokeneita kumppaneita tai 
kumpaakaan joidenkin kolmansien maiden markkinoilla; korostaa kuitenkin, että EU:n 
aloitteiden ei pidä vaikuttaa eri jäsenvaltioiden yksittäisten yritysten väliseen kilpailuun 
kolmansien maiden markkinoilla; 

19. korostaa, että pk-yritysten kansainvälistyminen on prosessi, jonka onnistumiseksi 
erityisesti pk-yritykset tarvitsevat tukitoimia jo paikallisella tasolla eikä pelkästään 
kolmansien maiden markkinoilla; toteaa, että kolmansien maiden markkinoilla yhteiset 
EU:n toimet edunvalvonnassa, kauppapolitiikassa ja markkinoillepääsyssä sekä 
täydentävät ohjelmat markkinahäiriöiden yhteydessä voivat tuoda huomattavaa lisäarvoa 
tälle prosessille;

20. suosittaa, että nykyisiä EU:n pk-yrityskeskuksia olisi laajennettava ainoastaan, kun on 
asianmukaisesti otettu huomioon nykyisten keskusten vaikuttavuutta ja yleisiä 
toimintalinjoja koskevan arvioinnin tulokset; huomauttaa, että nämä keskukset toimisivat 
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paremmin tarpeiden mukaan suunniteltujen yhteisten tukipisteiden yhteydessä ja 
keskitettyinä palvelu- ja yhteyspisteinä kolmansissa maissa toimiville EU:n pk-yrityksille;
katsoo, että EU:n aloitteissa olisi keskityttävä aloihin, joilla pk-yritykset tosiasiallisesti 
toimivat;

21. kehottaa määrittelemään pk-yritysten ensisijaiset markkinat selkeämmin EU:n 
kauppaneuvotteluita koskevan ohjelman pohjalta; muistuttaa, että ensisijaisten 
markkinoiden pitäisi luonnollisesti käsittää myös nopeasti kasvavat markkinat, kuten 
BRIC-maat, mutta samalla pitäisi ottaa huomioon myös pk-yritysten näkemykset 
kansainvälistymismahdollisuuksista teollisuusmaissa ja naapurialueilla; katsoo, siksi että 
vastaanottavien markkinoiden kasvu ja puutteet nykyisessä tukirakenteessa ovat 
pääkriteerit ensisijaisten markkinoiden listan laatimiseen; suosittaa, että listalle lisätään 
useita EU:n naapurimaita ja erityisesti Länsi-Balkanin ja Välimeren alueen maita tai EU:n 
rajanaapureita, koska useimmat pk-yritykset aloittavat vientitoimintansa tekemällä 
kauppaa naapurinmaiden kumppaneiden kanssa ja koska EU:n kaupalla näiden maiden 
kanssa on suuri merkitys niiden kasvulle ja vakaudelle;

22. vaatii komissiota varmistamaan, että pk-yritysten erityistarpeet ja intressit otetaan 
huomioon kaikissa kauppaneuvotteluissa; toteaa, että se tarkoittaisi niiden 
neuvottelualojen tunnistamista, joilla ongelmat vaikuttavat pk-yrityksiin enemmän kuin 
muihin yritysluokkiin, ja keskittymistä niihin neuvoteltaessa kauppasopimuksia 
kolmansien maiden kanssa; tukee monenvälisyyden toimintapuitteiden uudistamista, jotta
pk-yritykset saadaan mukaan WTO:hon ja varmistetaan pk-yritysten riita-asioiden 
nopeampi välimiesmenettely ja ratkaisu;

23. korostaa, että investoiminen ulkomaille on pk-yritysten haastavin kansainvälistymisen 
muoto; suosittelee, että kun EU tulevaisuudessa neuvottelee kahdenvälisiä 
investointisopimuksia, pk-yritysten tarve turvata paremmin suorat ulkomaiset 
investointinsa pitäisi ottaa huomioon;

24. katsoo, että tärkeä tapa suojella pk-yrityksiä tehokkaammin kauppakumppaneiden 
vilpillisiltä kauppatavoilta on huolehtia siitä, ette ne pystyvät hyödyntämään 
polkumyyntimenettelyjä helpommin, edullisemmin ja nopeammin; kehottaa komissiota 
ottamaan tämän näkökohdan asianmukaisesti huomioon uudistettaessa EU:n kaupan 
suojatoimia;

25. korostaa, että pk-yrityksillä ei ole riittävästi resursseja torjua teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkauksia, joiden kohteeksi ne joutuvat kolmansien maiden markkinoilla; kehottaa 
tekemään konkreettisia EU:n aloitteita, joilla parannetaan pk-yritysten teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua kolmansissa maissa, kuten on jo tehty näitä oikeuksia koskevan 
pk-yritysten tukipalvelun avulla Kiinassa; panee merkille, että tätä tukipalvelumallia 
ollaan parhaillaan laajentamassa kokeiluhankkeessa joihinkin ASEAN:in ja 
Etelä-Amerikan maihin; korostaa, että on tarpeen tehdä asianmukainen arviointi 
nykyisistä tukipalveluista, jotta voidaan taata mallin paras mahdollinen toiminta ennen sen 
laajentamista; kehottaa komissiota ottamaan tämän arvioinnin tulosten perusteella 
käyttöön samanlaisia tukipalveluja sellaisilla ensisijaisilla markkinoilla, joilla teollis- ja 
tekijänoikeudet ovat tärkeässä asemassa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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tehostamaan väärennettyjen kauppatavaroiden takavarikointia koskevaa tulliyhteistyötä 
EU:ssa ja kolmansien maiden kanssa ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

26. odottaa komission tekevän aloitteen varmistaakseen, että EU:n pk-yrityksillä on 
yhtäläinen pääsy kolmansien maiden markkinoiden julkisiin hankintoihin kuin muillakin 
yrityksillä; toivoo, että äskettäin julkaistussa ehdotuksessa EU:n julkisten hankintojen 
markkinoista pyritään edistämään molemminpuolista avoimuutta, mikä hyödyttäisi EU:n 
pk-yrityksiä; kehottaa EU:ta kehittämään tutkimuksen ja innovoinnin kannustamiseen 
perustuvaa yhteistä kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa, jossa hyödynnetään 
innovatiivisia rahoitusjärjestelyjä, kuten hankejoukkolainoja, ja jolla tuetaan pk-yritysten 
kehittymistä, erityisesti varmistamalla niiden pääsyn julkisten hankintojen markkinoille, 
EU:n kilpailukyvyn säilyttämiseksi uusien tärkeiden toimijoiden rinnalla teollisuuden ja 
tutkimuksen aloilla; kehottaa EU:ta parantamaan eurooppalaisen tuotannon arvostusta 
tarjoamalla kuluttajille parempaa laatua koskevaa tietoa, muun muassa hyväksymällä 
alkuperämerkinnöistä annettavan asetuksen, joka koskee EU:hun tuotujen tuotteiden 
alkuperämaan ilmoittamista; 

27. katsoo, että julkiset hankinnat ovat erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla tehokas 
yhteiskuntapolitiikan väline, joka tukee kotimaisten pk-yritysten teknisiä 
innovointivalmiuksia ja kasvua siihen kokoon, jota kansainvälistymisen aloittaminen 
edellyttää; 

28. muistuttaa, että säännöksiä ja normeja koskeva kansainvälinen yhteistyö on erittäin 
hyödyllistä pk-yritysten kansainvälistymisen kannalta, koska se poistaa osan alkuvaiheen 
kustannuksista, joita yritysten on maksettava myydäkseen tuotteita tai palveluja 
kolmansien maiden markkinoilla;

29. arvostaa yritysten välisiä yhteyksiä vahvistavia aloitteita, joita on esitetty kahdenvälisissä 
vapaakauppasopimuksissa; muistuttaa, että ulkomaisten potentiaalisten asiakkaiden 
paikantaminen ja yhteyksien luominen sekä luotettavien toimitusketjujen perustaminen 
ovat suuria esteitä pk-yrityksille, jotka suunnittelevat viennin aloittamista, ja että 
erityisesti pienet ja mikroyritykset ovat riippuvaisia välikäsistä, kun ne myyvät tuotteita 
ulkomaille.
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