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Tarkistus 1
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että eurooppalaiset pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) 
kärsivät erityisesti maailmanlaajuisesta 
talous- ja rahoituskriisistä;

Or. fr

Tarkistus 2
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että pk-yritykset hyötyvät 
kansainvälistymisestä suurempia yrityksiä 
enemmän noudattamalla parhaita 
käytäntöjä, mukautumalla paremmin 
liikatuotantoon ja lisäämällä 
tuotantopanosten tarjontaa tuonnin 
avulla, mikä parantaa kilpailukykyä siinä 
määrin, että vientiä harjoittavat pk-
yritykset toimivat johdonmukaisesti 
paremmin kuin muut kuin vientiä 
harjoittavat pk-yritykset ja lisäävät koko 
talouden ja kuluttajien hyvinvointia;

Or. en

Tarkistus 3
Iuliu Winkler
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. torjuu uskomuksen, jonka mukaan 
EU:n pk-yritysten suojelu 
kansainväliseltä kilpailulta voisi auttaa 
niitä kasvamaan ja toimimaan paremmin 
kansainvälisissä yhteyksissä; uskoo 
ennemmin EU:n pk-yrityksiä 
kansainvälisissä neuvotteluissa tukevaan 
myönteiseen toimintasuunnitelmaan 
esteiden vähentämiseksi vastavuoroisesti, 
jotta pk-yritysten etuja edistettäisiin 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 4
Elisabeth Köstinger

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen 
kartoittaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
palvelutarjontastrategiat, joilla tuetaan pk-
yritysten kansainvälistymistä; toivoo, että 
tämä kauan odotettu aloite saisi aikaan 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
yhtenäinen lähestymistapa, joka on 
yhdenmukainen toissijaisuusperiaatteen ja 
tehokkuusperiaatteen kanssa;

3. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen 
kartoittaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
palvelutarjontarakenteet ja -ohjelmat, 
joilla tuetaan pk-yritysten 
kansainvälistymistä; toivoo, että tämä 
kauan odotettu aloite saisi aikaan 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
yhtenäinen lähestymistapa, joka on 
yhdenmukainen toissijaisuusperiaatteen, 
vaikuttavuusperiaatteen ja 
tehokkuusperiaatteen kanssa; korostaa, 
että jo olemassa olevien palvelujen 
päällekkäisyyttä tai pk-yritysten 
monimutkaisina ja hämmentävinä 
pitämien rakenteiden luomista on 
vältettävä; vaatii, että kaikkien EU:n 
aloitteiden osalta on osoitettava, että niillä 
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on selkeää lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 5
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen 
kartoittaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
palvelutarjontastrategiat, joilla tuetaan pk-
yritysten kansainvälistymistä; toivoo, että 
tämä kauan odotettu aloite saisi aikaan 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
yhtenäinen lähestymistapa, joka on 
yhdenmukainen toissijaisuusperiaatteen ja 
tehokkuusperiaatteen kanssa;

3. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen 
kartoittaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
palvelutarjontastrategiat, joilla tuetaan pk-
yritysten kansainvälistymistä; toivoo, että 
tämä kauan odotettu aloite saisi aikaan 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
yhtenäinen lähestymistapa, joka on 
yhdenmukainen toissijaisuusperiaatteen ja 
tehokkuusperiaatteen kanssa, jotta 
edistettäisiin järkevää toimien jakamista 
julkisten toimijoiden välillä ja vältettäisiin 
uuden hallinnollisen byrokratian 
syntymistä;

Or. en

Tarkistus 6
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa räätälöimään pk-yritysten 
tukipalvelut yksilöllisesti vastaamaan 
kunkin yrityksen tarpeita, koska pk-
yritysten kirjo on varsin laaja ja niiden 
tarpeet perustuvat yrityksen kokoon, 
toimialaan ja maantieteelliseen sijaintiin;

4. kehottaa räätälöimään pk-yritysten 
tukipalvelut vastaamaan kunkin 
teollisuudenalan erityisiä tarpeita, koska 
pk-yritysten kirjo EU:n teollisuuden 
kaikilla aloilla on varsin laaja ja niiden 
yritystoiminnan kannalta tärkeät 
päätökset perustuvat yrityksen kokoon, 
toiminta-alaan ja maantieteelliseen 
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sijaintiin;

Or. en

Tarkistus 7
Elisabeth Köstinger

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa räätälöimään pk-yritysten 
tukipalvelut yksilöllisesti vastaamaan 
kunkin yrityksen tarpeita, koska pk-
yritysten kirjo on varsin laaja ja niiden 
tarpeet perustuvat yrityksen kokoon, 
toimialaan ja maantieteelliseen sijaintiin;

4. kehottaa laatimaan pk-yritysten 
tukipalvelut siten, että yritysten 
vaatimukset ja tarpeet ohjaavat niitä, 
koska pk-yritysten kirjo on varsin laaja ja 
niiden tarpeet perustuvat yrityksen kokoon, 
toimialaan ja maantieteelliseen sijaintiin;

Or. en

Tarkistus 8
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa räätälöimään pk-yritysten 
tukipalvelut yksilöllisesti vastaamaan 
kunkin yrityksen tarpeita, koska pk-
yritysten kirjo on varsin laaja ja niiden 
tarpeet perustuvat yrityksen kokoon, 
toimialaan ja maantieteelliseen sijaintiin;

4. kehottaa räätälöimään pk-yritysten 
tukipalvelut yksilöllisesti vastaamaan 
kunkin yrityksen tarpeita, koska pk-
yritysten kirjo on varsin laaja ja niiden 
tarpeet perustuvat yrityksen kokoon, 
toimialaan ja maantieteelliseen sijaintiin;
kehottaa tässä yhteydessä kehittämään 
eurooppalaisten pk-yritysten ja suurten 
yritysten välisen verkoston, jotta pk-
yritykset pystyvät hyödyntämään 
suuryritysten asiantuntemusta, 
vientikykyä ja innovaatiokykyä;

Or. fr
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Tarkistus 9
Elisabeth Köstinger

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
jäsenvaltioiden sitovat velvoitteet 
yksinkertaistaa kaikkia kansallisia 
menettelyjä, jotka koskevat pk-yrityksen 
kansainvälistymistä tukevia politiikkoja;

5. myöntää, että yksittäisten yritysten 
palveleminen ulkomaisilla markkinoilla 
kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan;
kehottaa siksi komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
jäsenvaltioiden sitovat velvoitteet 
yksinkertaistaa kaikkia kansallisia 
menettelyjä, jotka koskevat pk-yrityksen 
kansainvälistymistä tukevia politiikkoja;

Or. en

Tarkistus 10
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltioiden sitovat 
velvoitteet yksinkertaistaa kaikkia 
kansallisia menettelyjä, jotka koskevat pk-
yrityksen kansainvälistymistä tukevia 
politiikkoja;

5. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
pyrkimään parhaansa mukaan 
yksinkertaistamaan pk-yritysten 
liiketoimintaympäristöä neuvottelemalla 
tiiviisti eurooppalaisten pienyritysten 
järjestöjen, kauppa- ja teollisuuskamarien 
ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien 
kanssa, jotka tukevat sekä byrokratian 
vähentämistä että pk-yritysten
kansainvälistymistä;

Or. en
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Tarkistus 11
Silvana Koch-Mehrin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltioiden sitovat
velvoitteet yksinkertaistaa kaikkia 
kansallisia menettelyjä, jotka koskevat pk-
yrityksen kansainvälistymistä tukevia 
politiikkoja;

5. kehottaa komissiota esittämään 
strategian, jossa vahvistetaan 
jäsenvaltioiden velvoitteet luoda 
asianmukaiset tukirakenteet pk-yrityksiä 
varten ja yksinkertaistaa kaikkia 
kansallisia menettelyjä, jotka koskevat pk-
yrityksen kansainvälistymistä tukevia 
politiikkoja;

Or. en

Tarkistus 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa
vahvistetaan jäsenvaltioiden sitovat 
velvoitteet yksinkertaistaa kaikkia 
kansallisia menettelyjä, jotka koskevat pk-
yrityksen kansainvälistymistä tukevia 
politiikkoja;

5. kehottaa komissiota laatimaan 
jäsenvaltioille suositukset, joissa
vahvistetaan ehdotukset yksinkertaistaa 
kaikkia kansallisia menettelyjä, jotka 
koskevat pk-yrityksen kansainvälistymistä 
tukevia politiikkoja;

Or. en

Tarkistus 13
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
jäsenvaltioiden sitovat velvoitteet 
yksinkertaistaa kaikkia kansallisia 
menettelyjä, jotka koskevat pk-yrityksen 
kansainvälistymistä tukevia politiikkoja;

5. kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
jäsenvaltioiden sitovat velvoitteet 
yksinkertaistaa kaikkia kansallisia 
menettelyjä, jotka koskevat pk-yrityksen 
kansainvälistymistä tukevia politiikkoja, 
sekä lisäämään niiden suojelua 
vilpillisiltä kilpailukäytännöiltä 
kolmansissa maissa;

Or. it

Tarkistus 14
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
jäsenvaltioiden sitovat velvoitteet 
yksinkertaistaa kaikkia kansallisia 
menettelyjä, jotka koskevat pk-yrityksen 
kansainvälistymistä tukevia politiikkoja;

5. kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
jäsenvaltioiden sitovat velvoitteet 
yksinkertaistaa kaikkia kansallisia 
menettelyjä, jotka koskevat pk-yrityksen 
kansainvälistymistä tukevia politiikkoja; 
katsoo, että ehdotuksen on oltava 
etupainotteinen; tunnustaa, että 
yksinkertaistamista voitaisiin käsitellä 
osittain tiedonannossa esitettyjen 
säännöksiä ja menettelyjä koskevien pk-
yritysten testin ja kilpailukyvyn 
varmistamisen avulla;

Or. en

Tarkistus 15
Marielle de Sarnez
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kattavampi tietoportaali 
verkossa ja laajempi tietoisuus 
tukiohjelmista eivät todennäköisesti lisää
merkittävästi sellaisten EU:n pk-yritysten 
määrää, jotka toimivat kansainvälisesti, 
ellei lisäksi laadita strategiaa, joka 
kohdistetaan niihin pk-yrityksiin, jotka
eivät vielä ole tunnistaneet kansainvälisiä 
mahdollisuuksiaan;

6. katsoo, että kattavampi tietoportaali 
verkossa ja laajempi tietoisuus 
tukiohjelmista lisäisi merkittävästi 
sellaisten EU:n pk-yritysten määrää, jotka 
toimivat kansainvälisesti, varsinkin jos 
toimenpiteitä täydennetään strategialla, 
joka kohdistetaan niihin pk-yrityksiin, 
jotka eivät vielä ole tunnistaneet 
kansainvälisiä mahdollisuuksiaan;

Or. fr

Tarkistus 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta hallitusten tunnistamille pk-
yrityksille kansainvälistymistä koskevien 
ehdotuksien tarjoamista; katsoo, että 
EU:n pitäisi tukea kannusteita, joilla 
kehitetään ennakoivasti pk-yrityksiä 
strategisilla aloilla, etenkin, kun on kyse 
korkeaa lisäarvoa tarjoavasta 
valmistustoiminnasta, joka antaa 
kilpailuetua nopeasti kehittyviin 
talouksiin nähden; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 17
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta hallitusten tunnistamille pk-
yrityksille kansainvälistymistä koskevien 
ehdotuksien tarjoamista; katsoo, että EU:n 
pitäisi tukea kannusteita, joilla kehitetään 
ennakoivasti pk-yrityksiä strategisilla 
aloilla, etenkin, kun on kyse korkeaa 
lisäarvoa tarjoavasta 
valmistustoiminnasta, joka antaa 
kilpailuetua nopeasti kehittyviin 
talouksiin nähden; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot;

7. katsoo, että EU:n pitäisi edistää, myös 
yksimielisesti jäsenvaltioiden kanssa, 
kannustavia toimia etenkin strategisilla 
aloilla ja teknisesti kaikkein 
kehittyneimmällä tuotantoteollisuuden 
alalla Euroopan kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot;

Or. it

Tarkistus 18
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta hallitusten tunnistamille pk-
yrityksille kansainvälistymistä koskevien 
ehdotuksien tarjoamista; katsoo, että EU:n 
pitäisi tukea kannusteita, joilla kehitetään 
ennakoivasti pk-yrityksiä strategisilla 
aloilla, etenkin, kun on kyse korkeaa 
lisäarvoa tarjoavasta valmistustoiminnasta, 
joka antaa kilpailuetua nopeasti kehittyviin 

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä riittävästi vaikeuksia, joita pk-
yritykset kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia; katsoo, että 
tarvitaan pikaisesti kokonaisvaltaista 
strategiaa, jossa esitetään konkreettisia 
ehdotuksia tavoista ja menetelmistä 
edistää pk-yritysten kansainvälistymistä; 
katsoo, että EU:n pitäisi edistää ja tukea 
kannusteita, joilla kehitetään ennakoivasti 
pk-yrityksiä strategisilla aloilla, etenkin, 
kun on kyse korkeaa lisäarvoa tarjoavasta 
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talouksiin nähden; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot;

valmistustoiminnasta, joka antaa 
kilpailuetua nopeasti kehittyviin talouksiin 
nähden sekä tarjoaa laadukkaita 
työpaikkoja EU:n kansalaisille; korostaa
näin ollen tarvetta tunnistaa lupaavat 
markkinaraot ja edistää niiden kehitystä;

Or. en

Tarkistus 19
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta hallitusten tunnistamille pk-
yrityksille kansainvälistymistä koskevien 
ehdotuksien tarjoamista; katsoo, että EU:n 
pitäisi tukea kannusteita, joilla kehitetään 
ennakoivasti pk-yrityksiä strategisilla 
aloilla, etenkin, kun on kyse korkeaa 
lisäarvoa tarjoavasta valmistustoiminnasta, 
joka antaa kilpailuetua nopeasti kehittyviin 
talouksiin nähden; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot;

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta hallitusten tunnistamille pk-
yrityksille kansainvälistymistä koskevien 
ehdotuksien tarjoamista; katsoo, että EU:n 
pitäisi tukea kannusteita, joilla kehitetään 
ennakoivasti pk-yrityksiä strategisilla 
aloilla, etenkin, kun on kyse korkeaa 
lisäarvoa tarjoavasta valmistustoiminnasta, 
joka antaa kilpailuetua nopeasti kehittyviin 
talouksiin nähden; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot ja 
kannustaa hyvien käytäntöjen vaihtoa 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan 
peruskirjan mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 20
Elisabeth Köstinger

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta hallitusten tunnistamille pk-
yrityksille kansainvälistymistä koskevien 
ehdotuksien tarjoamista; katsoo, että EU:n 
pitäisi tukea kannusteita, joilla kehitetään 
ennakoivasti pk-yrityksiä strategisilla 
aloilla, etenkin, kun on kyse korkeaa 
lisäarvoa tarjoavasta valmistustoiminnasta, 
joka antaa kilpailuetua nopeasti kehittyviin 
talouksiin nähden; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot;

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta hallitusten tunnistamille pk-
yrityksille kansainvälistymistä koskevien 
ehdotuksien tarjoamista; katsoo, että EU:n 
pitäisi tukea kannusteita, joilla kehitetään 
ennakoivasti pk-yrityksiä strategisilla 
aloilla, antamalla lisäarvoa jo olemassa 
oleville aloitteille, etenkin, kun on kyse 
korkeaa lisäarvoa tarjoavasta 
valmistustoiminnasta, joka antaa 
kilpailuetua nopeasti kehittyviin talouksiin 
nähden; korostaa näin ollen tarvetta 
tunnistaa lupaavat markkinaraot;

Or. en

Tarkistus 21
Silvana Koch-Mehrin

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta hallitusten tunnistamille pk-
yrityksille kansainvälistymistä koskevien 
ehdotuksien tarjoamista; katsoo, että EU:n 
pitäisi tukea kannusteita, joilla kehitetään 
ennakoivasti pk-yrityksiä strategisilla 
aloilla, etenkin, kun on kyse korkeaa 
lisäarvoa tarjoavasta valmistustoiminnasta, 
joka antaa kilpailuetua nopeasti kehittyviin 
talouksiin nähden; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot;

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta pk-yrityksille 
kansainvälistymistä koskevien ehdotuksien 
tarjoamista; katsoo, että EU:n pitäisi tukea 
kannusteita, joilla kehitetään ennakoivasti 
pk-yrityksiä strategisilla aloilla, etenkin, 
kun on kyse korkeaa lisäarvoa tarjoavasta 
valmistustoiminnasta, joka antaa 
kilpailuetua nopeasti kehittyviin talouksiin 
nähden; korostaa näin ollen tarvetta 
tunnistaa lupaavat markkinaraot;

Or. en
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Tarkistus 22
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei
käsitellä vaikeuksia, joita pk-yritykset 
kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, ja että siinä 
ei ehdoteta hallitusten tunnistamille pk-
yrityksille kansainvälistymistä koskevien 
ehdotuksien tarjoamista; katsoo, että EU:n 
pitäisi tukea kannusteita, joilla kehitetään 
ennakoivasti pk-yrityksiä strategisilla 
aloilla, etenkin, kun on kyse korkeaa 
lisäarvoa tarjoavasta valmistustoiminnasta, 
joka antaa kilpailuetua nopeasti kehittyviin 
talouksiin nähden; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot;

7. katsoo, että vaikka tiedonannossa 
yritetään käsitellä vaikeuksia, joita pk-
yritykset kohtaavat etsiessään ulkomaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, siinä ei 
korosteta riittävästi, että 
kansainvälistymistä koskevan opastuksen 
ja ehdotusten tarjoaminen hallitusten 
tunnistamille pk-yrityksille on 
mahdollinen julkinen toimenpide, joka 
saatetaan sisällyttää jäsenvaltioiden 
velvollisuuksiin; katsoo, että EU:n pitäisi 
tukea kannusteita, joilla kehitetään 
ennakoivasti pk-yrityksiä strategisilla 
aloilla, etenkin, kun on kyse korkeaa 
lisäarvoa tarjoavasta valmistustoiminnasta, 
joka antaa kilpailuetua nopeasti kehittyviin 
talouksiin nähden; korostaa näin ollen 
tarvetta tunnistaa lupaavat markkinaraot, 
mitä on jo alettu sisällyttää EU:n muihin 
poliittisiin asiakirjoihin, kuten keskeisiä 
kehitystä vauhdittavia teknologioita 
käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän (High-Level Expert 
Group on Key Enabling Technologies) 
kertomukseen;

Or. en

Tarkistus 23
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
paikallistasolle viennin tukipalveluita, 
jotka toimivat yhteistyössä yritysten kanssa 
ja tarjoavat pk-yrityksille heidän omalla 
kielellään ja välittömästi käyttökelpoista 
tietoa vientimahdollisuuksista, esteistä ja 
kilpailijoista kolmansien maiden 
markkinoilla;

8. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
paikallistasolle yhtenäisen verkoston 
viennin tukipalveluille, jotka toimivat 
yhteistyössä yritysten, kauppakamarien, 
yliopistojen ja muiden yhteistyötahojen
kanssa ja tarjoavat pk-yrityksille yhden 
helposti tunnistettavan yhteydenpitotahon
ja heidän omalla kielellään ja välittömästi 
käyttökelpoista henkilökohtaista 
neuvontaa ja talousanalyysejä 
ulkomaisista markkinoista, tietoa 
vientimahdollisuuksista, kaupan esteistä ja 
kilpailijoista kolmansien maiden 
markkinoilla;

Or. it

Tarkistus 24
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
paikallistasolle viennin tukipalveluita, 
jotka toimivat yhteistyössä yritysten kanssa 
ja tarjoavat pk-yrityksille heidän omalla 
kielellään ja välittömästi käyttökelpoista 
tietoa vientimahdollisuuksista, esteistä ja 
kilpailijoista kolmansien maiden 
markkinoilla;

8. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
paikallistasolle viennin tukipalveluita, 
jotka toimivat yhteistyössä yritysten kanssa 
ja tarjoavat pk-yrityksille heidän omalla 
kielellään ja välittömästi käyttökelpoista 
tietoa vientimahdollisuuksista, olemassa 
olevista kaupan esteistä (sekä 
tullitariffeista että muista kuin 
tullitariffeista), voimassa olevasta 
investointisuojasta ja 
riitojenratkaisumenettelyistä ja 
kilpailijoista kolmansien maiden 
markkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 25
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
paikallistasolle viennin tukipalveluita, 
jotka toimivat yhteistyössä yritysten kanssa 
ja tarjoavat pk-yrityksille heidän omalla 
kielellään ja välittömästi käyttökelpoista 
tietoa vientimahdollisuuksista, esteistä ja 
kilpailijoista kolmansien maiden 
markkinoilla;

8. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
paikallistasolle viennin tukipalveluita, 
jotka toimivat yhteistyössä yritysten ja 
niitä edustavien tahojen (kauppakamarit, 
ammattikuntakamarit jne.) kanssa ja 
tarjoavat pk-yrityksille heidän omalla 
kielellään ja välittömästi käyttökelpoista 
tietoa vientimahdollisuuksista, 
hallinnollisista toimenpiteistä, esteistä ja 
kilpailijoista kolmansien maiden 
markkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 26
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
paikallistasolle viennin tukipalveluita, 
jotka toimivat yhteistyössä yritysten kanssa 
ja tarjoavat pk-yrityksille heidän omalla 
kielellään ja välittömästi käyttökelpoista 
tietoa vientimahdollisuuksista, esteistä ja 
kilpailijoista kolmansien maiden 
markkinoilla;

8. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
paikalliselle ja alueelliselle tasolle viennin 
tukipalveluita, jotka toimivat yhteistyössä 
yritysten kanssa ja tarjoavat pk-yrityksille 
heidän omalla kielellään ja välittömästi 
käyttökelpoista tietoa tuesta,
vientimahdollisuuksista, esteistä ja 
kilpailijoista kolmansien maiden 
markkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 27
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. suosittelee suuntaamaan enemmän 
tiedotusta pieniin ja mikroyrityksiin, koska 
ne ovat pk-yrityksistä kaikkein vähiten 
tietoisia vientimahdollisuuksistaan ja 
kansainvälistymisen tuomista eduista;

9. suosittelee suuntaamaan enemmän 
tiedotusta pieniin ja mikroyrityksiin, koska 
ne ovat pk-yrityksistä kaikkein vähiten 
aktiivisia kansainvälisesti ja vähiten
tietoisia vientimahdollisuuksistaan ja 
kansainvälistymisen tuomista eduista;

Or. en

Tarkistus 28
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. painottaa, että tiedonannossa olisi 
pitänyt tunnistaa alojen väliset erot, koska 
palvelualan pk-yritysten 
kansainvälistyminen eroaa olennaisesti 
teollisuusalan pk-yritysten 
kansainvälistymisestä; panee merkille, 
että useiden palvelualan pk-yritysten, 
jotka edustavat pk-yritysten enemmistöä, 
ei useinkaan tarvitse saavuttaa kriittistä 
kokoa viennin aloittamiseksi ja että ne 
hyötyisivät lähinnä avoimemmista 
säännöksistä ja tieto- ja viestintätekniikan 
saatavuudesta kohdemaissa, kun taas 
teollisuuden pk-yritykset hyötyisivät 
enemmän logistiikkaa ja kaupankäynnin 
helpottamista koskevien olosuhteiden 
parantamisesta;

Or. en
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Tarkistus 29
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. panee merkille, että useimmiten EU:n 
pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva 
julkinen politiikka keskittyy teollisuuteen, 
ja suosittelee siksi, että julkista politiikkaa 
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;

Or. en

Tarkistus 30
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vaatii, että kaikille EU:n 
vientiyrityksille tarkoitetut olemassa olevat 
työkalut, kuten markkinoille pääsyä 
koskeva tietokanta ja viennin tukipalvelut, 
muunnetaan pk-yritysten tarpeita 
vastaaviksi; arvostaa pk-yritysten kaupan 
suojakeinoja käsittelevän palvelupisteen 
perustamista ("SME TDI helpdesk");

10. vaatii, että kaikille EU:n 
vientiyrityksille tarkoitetut olemassa olevat 
työkalut, kuten markkinoille pääsyä 
koskeva tietokanta ja viennin tukipalvelut, 
muunnetaan pk-yritysten tarpeita 
vastaaviksi; arvostaa pk-yritysten kaupan 
suojakeinoja käsittelevän palvelupisteen 
perustamista ("SME TDI helpdesk"); 
suosittelee lisäämään johdonmukaisuutta 
pk-yritysten erilaisten tukirakenteiden 
välillä kolmansissa maissa;
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Or. fr

Tarkistus 31
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
esitetä EU:n tason ratkaisuja, joilla 
autetaan pk-yrityksiä selviämään 
käyttöpääoman puutteesta, erityisesti, kun 
on kyse pääomasta, jolla tehdään 
vaadittavat alkuinvestoinnit ja aloitetaan 
viennin rahoittaminen;

11. katsoo, että pitäisi suunnitella ja 
panna täytäntöön koko EU:n yhteisen 
kauppapolitiikan kattavia käytännöllisiä 
ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla 
autetaan pk-yrityksiä selviämään 
käyttöpääoman puutteesta, erityisesti, kun 
on kyse pääomasta, jolla tehdään 
vaadittavat alkuinvestoinnit ja aloitetaan 
viennin rahoittaminen;

Or. en

Tarkistus 32
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
esitetä EU:n tason ratkaisuja, joilla 
autetaan pk-yrityksiä selviämään 
käyttöpääoman puutteesta, erityisesti, kun 
on kyse pääomasta, jolla tehdään 
vaadittavat alkuinvestoinnit ja aloitetaan 
viennin rahoittaminen;

11. pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei 
esitetä ratkaisuja, joilla autetaan pk-
yrityksiä selviämään käyttöpääoman 
puutteesta, erityisesti, kun on kyse 
pääomasta, jolla tehdään vaadittavat 
alkuinvestoinnit ja aloitetaan viennin 
rahoittaminen; katsoo, että kyseiset 
ratkaisut voisivat olla EU:n tason 
ratkaisuja, jos kartoituksessa todetaan, 
että ne ovat välttämättömiä ja 
toteuttamiskelpoisia;

Or. en
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Tarkistus 33
Elisabeth Köstinger

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että pk-yritykset tarvitsevat 
EU:n tason palveluja kolmansien maiden 
markkinoilla; kannustaa asiantuntijoiden 
välistä yhteistyötä sekä julkisilla että 
yksityisillä aloilla, mukaan luettuna 
markkinoille pääsyä tarkastelevissa 
tiimeissä; myöntää, että pienten ja uusien 
jäsenvaltioiden pk-yritykset ovat 
epäedullisessa asemassa, koska niillä ei 
välttämättä ole diplomaattiedustusta, 
kokeneita kumppaneita tai kumpaakaan 
joidenkin kolmansien maiden markkinoilla;

12. katsoo, että pk-yritykset tarvitsevat 
EU:n aloitteita kolmansien maiden 
markkinoilla, joilla todistetusti on 
lisäarvoa tai markkinahäiriöitä; kannustaa 
asiantuntijoiden välistä yhteistyötä sekä 
julkisilla että yksityisillä aloilla, mukaan 
luettuna markkinoille pääsyä 
tarkastelevissa tiimeissä; myöntää, että 
eräiden pienten ja uusien jäsenvaltioiden 
pk-yritykset kohtaavat erityisiä haasteita, 
koska niillä ei välttämättä ole 
diplomaattiedustusta, kokeneita 
kumppaneita tai kumpaakaan joidenkin 
kolmansien maiden markkinoilla; 
korostaa, että siitä huolimatta EU:n 
aloitteilla ei pidä puuttua eri 
jäsenvaltioista tulevien, kolmansien 
maiden markkinoilla toimivien 
yksittäisten yritysten väliseen kilpailuun 
tarjoamalla suoria tai välillisiä tukia 
valikoivasti yrityksen alkuperän 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 34
Silvana Koch-Mehrin

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että pk-yritykset tarvitsevat 
EU:n tason palveluja kolmansien maiden 
markkinoilla; kannustaa asiantuntijoiden 

12. katsoo, että vaikka pk-yritykset 
hyödyntävät tehokkaasti nykyisiä 
kansallisia rakenteita, ne tarvitsevat EU:n 
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välistä yhteistyötä sekä julkisilla että 
yksityisillä aloilla, mukaan luettuna 
markkinoille pääsyä tarkastelevissa 
tiimeissä; myöntää, että pienten ja uusien 
jäsenvaltioiden pk-yritykset ovat 
epäedullisessa asemassa, koska niillä ei 
välttämättä ole diplomaattiedustusta, 
kokeneita kumppaneita tai kumpaakaan 
joidenkin kolmansien maiden markkinoilla;

tason palveluja kolmansien maiden 
markkinoilla; kannustaa asiantuntijoiden 
välistä yhteistyötä sekä julkisilla että 
yksityisillä aloilla, mukaan luettuna 
markkinoille pääsyä tarkastelevissa 
tiimeissä; myöntää, että pienten ja uusien 
jäsenvaltioiden pk-yritykset ovat 
epäedullisessa asemassa, koska niillä ei 
välttämättä ole diplomaattiedustusta, 
kokeneita kumppaneita tai kumpaakaan 
joidenkin kolmansien maiden markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 35
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. katsoo, että on tarpeen 
uudelleenorganisoida ja vahvistaa pk-
yrityksille tarjottavien palvelujen ja 
mahdollisuuksien verkostoa kaikkein 
tärkeimmillä ja suojatuimmilla 
ulkomaisilla markkinoilla; toivoo, että 
EU:n valtuuskuntien yhteydessä 
perustetaan tähän tarkoitukseen varattuja 
virastoja, jotka voivat tarjota erikoistukea 
paneutumalla kyseisten maiden 
erityispiirteisiin ja ongelmiin (teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelu, muiden kuin 
tulleihin liittyvien esteiden olemassaolo, 
paikalliset säännöt, sääntelystandardit, 
sertifikaatit), tarjoamalla oikeusturvaa ja 
helpottamalla yhteyksien ja verkostojen 
luomista eurooppalaisten pk-yritysten ja 
kolmansissa maissa olevien 
vientiyhtymien välillä;

Or. it
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Tarkistus 36
Elisabeth Köstinger

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. korostaa, että pk-yritysten 
kansainvälistyminen on prosessi, jonka 
onnistumiseksi erityisesti pk-yritykset 
tarvitsevat jo tukipalveluja myös 
paikallisella tasolla eikä pelkästään 
kolmansien maiden markkinoilla; 
tunnustaa, että kolmansien maiden 
markkinoilla esimerkiksi yhteinen EU:n 
edunvalvonta, kauppapolitiikka ja 
markkinoillepääsyponnistelut sekä 
täydentävät ohjelmat markkinahäiriöiden 
yhteydessä voivat tuoda huomattavaa 
lisäarvoa tälle prosessille;

Or. en

Tarkistus 37
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. suosittelee laajentamaan EU:n pk-
yrityskeskuksia ja perustamaan niiden 
yhteyteen yhteisiä palvelupisteitä, jotka on 
räätälöity vastaamaan tarpeita ja sijoitettu 
lähelle pk-yritysten liiketiloja, missä ne 
tuovat lisäarvoa jäsenvaltioissa jo 
toimiville palvelupisteille;

13. suosittelee laajentamaan EU:n pk-
yrityskeskuksia ja perustamaan niiden 
yhteyteen yhteisiä keskitettyjä 
palvelupisteitä, joissa yksi hallinnollinen 
yhteyshenkilö tukee kutakin yritystä, 
antaa sille tietoa sen oikeuksista ja 
varoittaa seuraamuksista; 

Or. fr
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Tarkistus 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. suosittelee laajentamaan EU:n pk-
yrityskeskuksia ja perustamaan niiden 
yhteyteen yhteisiä palvelupisteitä, jotka on 
räätälöity vastaamaan tarpeita ja sijoitettu 
lähelle pk-yritysten liiketiloja, missä ne 
tuovat lisäarvoa jäsenvaltioissa jo 
toimiville palvelupisteille;

13. suosittelee, että uudet EU:n aloitteet 
kolmansissa maissa tarjoavat yhteisiä 
palvelupisteitä, jotka on räätälöity 
vastaamaan tarpeita ja jotka on sijoitettu 
lähelle alueita, joilla pk-yritykset 
tosiasiassa toimivat; katsoo, että tällaisten 
EU:n aloitteiden pitäisi tuoda lisäarvoa 
kolmansissa maissa jo toimivien 
jäsenvaltioiden vastaaville aloitteille ja 
että niiden pitäisi siksi tehdä tiivistä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden 
palvelupisteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 39
Elisabeth Köstinger

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. suosittelee laajentamaan EU:n pk-
yrityskeskuksia ja perustamaan niiden 
yhteyteen yhteisiä palvelupisteitä, jotka on 
räätälöity vastaamaan tarpeita ja sijoitettu
lähelle pk-yritysten liiketiloja, missä ne 
tuovat lisäarvoa jäsenvaltioissa jo 
toimiville palvelupisteille;

13. suosittelee, että nykyisiä EU:n pk-
yrityskeskuksia pitäisi arvioida sen osalta, 
toimivatko ne vaikuttavasti ja tehokkaasti 
ja ovatko ne ohjaavien periaatteiden 
mukaisia, ennen kuin uusia EU:n 
aloitteita käynnistetään; katsoo, että EU:n 
palvelupisteet pitäisi sijoittaa lähelle pk-
yritysten liiketiloja, missä ne tuovat 
lisäarvoa jäsenvaltioissa jo toimiville 
palvelupisteille;

Or. en
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Tarkistus 40
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. kehottaa määrittelemään pk-yritysten 
ensisijaiset markkinat selkeämmin EU:n 
kauppaneuvotteluita koskevan ohjelman 
pohjalta; katsoo, että vastaanottavien 
markkinoiden kasvu ja puutteet nykyisessä 
tukirakenteessa ovat pääkriteerit 
ensisijaisten markkinoiden listan 
laatimiseen; suosittelee EU:n 
naapurivaltioiden lisäämistä listalle, 
koska useimmat pk-yritykset aloittavat 
viennin naapurivaltioiden 
kauppakumppaneille, esimerkiksi 
Moldovan tasavaltaan ja Länsi-Balkanin 
maihin, kuten Serbiaan, joka on äskettäin 
hyväksytty EU:n ehdokasmaaksi;

14. kehottaa määrittelemään pk-yritysten 
ensisijaiset markkinat selkeämmin EU:n 
kauppaneuvotteluita koskevan ohjelman 
pohjalta; katsoo, että vastaanottavien 
markkinoiden kasvu ja puutteet nykyisessä 
tukirakenteessa ovat pääkriteerit 
ensisijaisten markkinoiden laatimiseen; 
toteaa naapurivaltioiden ja 
ehdokasvaltioiden, erityisesti Länsi-
Balkanin ja Välimeren alueen maiden, 
markkinoiden olevan keskeisiä 
markkinoita, joilla pk-yritykset voivat 
toimia erityisen tärkeässä asemassa 
alueiden kasvun ja vakauden edistäjinä;

Or. it

Tarkistus 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. kehottaa määrittelemään pk-yritysten 
ensisijaiset markkinat selkeämmin EU:n 
kauppaneuvotteluita koskevan ohjelman 
pohjalta; katsoo, että vastaanottavien 
markkinoiden kasvu ja puutteet nykyisessä 
tukirakenteessa ovat pääkriteerit 
ensisijaisten markkinoiden listan 
laatimiseen; suosittelee EU:n 
naapurivaltioiden lisäämistä listalle, koska 
useimmat pk-yritykset aloittavat viennin 
naapurivaltioiden kauppakumppaneille, 
esimerkiksi Moldovan tasavaltaan ja 

14. kehottaa määrittelemään pk-yritysten 
ensisijaiset markkinat selkeämmin EU:n 
kauppaneuvotteluita koskevan ohjelman 
pohjalta; katsoo, että vastaanottavien 
markkinoiden kasvu ja puutteet nykyisessä 
tukirakenteessa ovat pääkriteerit 
ensisijaisten markkinoiden listan 
laatimiseen; suosittelee EU:n 
naapurivaltioiden lisäämistä listalle, koska 
useimmat pk-yritykset aloittavat viennin 
naapurivaltioiden kauppakumppaneille;
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Länsi-Balkanin maihin, kuten Serbiaan, 
joka on äskettäin hyväksytty EU:n 
ehdokasmaaksi;

Or. en

Tarkistus 42
Silvana Koch-Mehrin

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. kehottaa määrittelemään pk-yritysten 
ensisijaiset markkinat selkeämmin EU:n 
kauppaneuvotteluita koskevan ohjelman 
pohjalta; katsoo, että vastaanottavien 
markkinoiden kasvu ja puutteet nykyisessä 
tukirakenteessa ovat pääkriteerit 
ensisijaisten markkinoiden listan 
laatimiseen; suosittelee EU:n 
naapurivaltioiden lisäämistä listalle, koska 
useimmat pk-yritykset aloittavat viennin 
naapurivaltioiden kauppakumppaneille, 
esimerkiksi Moldovan tasavaltaan ja 
Länsi-Balkanin maihin, kuten Serbiaan, 
joka on äskettäin hyväksytty EU:n 
ehdokasmaaksi;

14. kehottaa määrittelemään pk-yritysten 
ensisijaiset markkinat selkeämmin EU:n 
kauppaneuvotteluita koskevan ohjelman 
pohjalta; katsoo, että vastaanottavien 
markkinoiden kasvu ja puutteet nykyisessä 
tukirakenteessa ovat pääkriteerit 
ensisijaisten markkinoiden listan 
laatimiseen; suosittelee EU:n 
naapurivaltioiden lisäämistä listalle, koska 
useimmat pk-yritykset aloittavat viennin 
naapurivaltioiden kauppakumppaneille, 
erityisesti maihin, joilla on EU:n 
ehdokasmaan asema;

Or. en

Tarkistus 43
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. kehottaa määrittelemään pk-yritysten 
ensisijaiset markkinat selkeämmin EU:n 
kauppaneuvotteluita koskevan ohjelman 
pohjalta; katsoo, että vastaanottavien 

14. kehottaa määrittelemään pk-yritysten 
ensisijaiset markkinat selkeämmin EU:n 
kauppaneuvotteluita koskevan ohjelman 
pohjalta; muistuttaa, että ensisijaisten 
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markkinoiden kasvu ja puutteet nykyisessä 
tukirakenteessa ovat pääkriteerit 
ensisijaisten markkinoiden listan 
laatimiseen; suosittelee EU:n 
naapurivaltioiden lisäämistä listalle, koska 
useimmat pk-yritykset aloittavat viennin 
naapurivaltioiden kauppakumppaneille, 
esimerkiksi Moldovan tasavaltaan ja Länsi-
Balkanin maihin, kuten Serbiaan, joka on 
äskettäin hyväksytty EU:n ehdokasmaaksi;

markkinoiden pitäisi luonnollisesti 
käsittää myös nopeasti kasvavat 
markkinat, kuten BRIC-maat, mutta 
samalla pitäisi ottaa huomioon myös pk-
yritysten näkemys 
kansainvälistymismahdollisuuksista 
teollisuusmaissa ja naapurialueilla;
katsoo, siksi että vastaanottavien 
markkinoiden kasvu ja puutteet nykyisessä 
tukirakenteessa ovat pääkriteerit 
ensisijaisten markkinoiden listan 
laatimiseen; suosittelee EU:n 
naapurivaltioiden lisäämistä listalle, koska 
useimmat pk-yritykset aloittavat viennin 
naapurivaltioiden kauppakumppaneille, 
esimerkiksi Moldovan tasavaltaan ja Länsi-
Balkanin maihin, kuten Serbiaan, joka on 
äskettäin hyväksytty EU:n ehdokasmaaksi;

Or. en

Tarkistus 44
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. vaatii komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten erityistarpeet ja intressit 
otetaan huomioon kaikissa 
kauppaneuvotteluissa; tukee 
monenvälisyyden uudistamista, jotta pk-
yritykset saadaan mukaan WTO:hon ja 
varmistetaan pk-yritysten riita-asioiden 
nopea välimiesmenettely ja ratkaisu;

15. vaatii komissiota laatimaan 
lainsäädäntöaloitteita, joilla pyritään 
vahvistamaan Euroopan 
tuotantojärjestelmän kilpailukykyä niin, 
että siinä painotetaan pk-yritysten 
kannalta keskeistä toimintaa. Kehottaa 
komissiota ryhtymään lisäaloitteisiin 
WTO:ssa, jotta pk-yrityksiä suojeltaisiin 
maailman markkinoilla entistä 
tehokkaammin ja varmemmin;

Or. it

Tarkistus 45
Iuliu Winkler
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Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. vaatii komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten erityistarpeet ja intressit 
otetaan huomioon kaikissa 
kauppaneuvotteluissa; tukee 
monenvälisyyden uudistamista, jotta pk-
yritykset saadaan mukaan WTO:hon ja 
varmistetaan pk-yritysten riita-asioiden 
nopea välimiesmenettely ja ratkaisu;

15. 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 uudistamista, jotta pk-
yritykset saadaan mukaan WTO:hon ja 
varmistetaan pk-yritysten riita-asioiden 
nopea välimiesmenettely ja ratkaisu;

Or. en

Tarkistus 46
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. korostaa, että investoiminen 
ulkomaille on pk-yritysten haastavin 
kansainvälistymisen muoto; suosittelee, 
että kun EU tulevaisuudessa neuvottelee 
kahdenvälisiä investointisopimuksia, pk-
yritysten tarve hyötyä suorien ulkomaisten 
sijoitusten paremmasta turvallisuudesta 
pitäisi ottaa huomioon;

Or. en

Tarkistus 47
Yannick Jadot
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Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. katsoo, että kansainvälistymistä 
haluavien pk-yritysten auttaminen on 
yhtä tärkeää kuin pk-yritysten tehokas 
suojelu EU:n kumppanivaltioiden hyvän 
kauppatavan vastaisilta 
kauppakäytännöiltä; katsoo, että 
kansainvälistyminen ja suojelu ovat 
globalisoitumisen kaksi eri puolta;

Or. en

Tarkistus 48
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
15 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 b. pitää parempaa, edullisempaa ja 
nopeampaa polkumyynnin vastaisten 
menettelyjen saatavuutta avaintekijänä 
pk-yritysten tehokkaammalle suojelulle 
kauppakumppaneiden hyvän 
kauppatavan vastaisilta 
kauppakäytännöiltä; kehottaa komissiota 
ottamaan tämän näkökohdan 
asianmukaisesti huomioon uudistettaessa 
EU:n kaupankäynnin suojausvälineitä;

Or. en

Tarkistus 49
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
16 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kehottaa tekemään konkreettisia EU:n 
aloitteita, joilla parannetaan pk-yritysten 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua 
kolmansissa maissa, kuten on jo tehty 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan pk-
yritysten tukipalvelun avulla Kiinassa;

16. pahoittelee sitä, että eurooppalaisilla 
pk-yrityksillä ei ole käytössään keinoja 
torjua tehokkaasti teollis- ja 
tekijänoikeuksien rikkomista; kehottaa 
tekemään konkreettisia EU:n aloitteita, 
joilla parannetaan pk-yritysten teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua kolmansissa 
maissa, kuten on jo tehty teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevan pk-yritysten 
tukipalvelun avulla Kiinassa; toivoo, että 
kehittyvät suuret talousmahdit siirtävät 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja 
erityisesti laittoman valmistamisen ja 
väärentämisen torjuntaa koskevan 
voimassa olevan kansainvälisen 
lainsäädännön jatkossakin osaksi 
kansallista lainsäädäntöään; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
väärennettyjen kauppatavaroiden 
takavarikointia koskevaa tulliyhteistyötä 
EU:ssa ja kolmansien maiden kanssa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

Or. fr

Tarkistus 50
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kehottaa tekemään konkreettisia EU:n 
aloitteita, joilla parannetaan pk-yritysten 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua 
kolmansissa maissa, kuten on jo tehty 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan pk-
yritysten tukipalvelun avulla Kiinassa;

16. kehottaa tekemään konkreettisia EU:n 
aloitteita, joilla parannetaan pk-yritysten 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua 
kolmansissa maissa, kuten on jo tehty 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan pk-
yritysten tukipalvelun avulla Kiinassa ja 
kehottaa komissiota luomaan vastaavia 
välineitä muilla ensisijaisen tärkeillä 
markkinoilla;
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Or. it

Tarkistus 51
Elisabeth Köstinger

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kehottaa tekemään konkreettisia EU:n 
aloitteita, joilla parannetaan pk-yritysten 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua 
kolmansissa maissa, kuten on jo tehty
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan pk-
yritysten tukipalvelun avulla Kiinassa;

16. kehottaa tekemään konkreettisia EU:n 
aloitteita, joilla parannetaan pk-yritysten 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua 
kolmansissa maissa; katsoo, että teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskeva pk-yritysten 
tukipalvelu Kiinassa voisi siksi toimia 
mallina, jos se optimoidaan 
asianmukaisesti arviointimenettelyn 
avulla;

Or. en

Tarkistus 52
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kehottaa tekemään konkreettisia EU:n 
aloitteita, joilla parannetaan pk-yritysten 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua 
kolmansissa maissa, kuten on jo tehty 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan pk-
yritysten tukipalvelun avulla Kiinassa;

16. kehottaa tekemään konkreettisia EU:n 
aloitteita, joilla parannetaan pk-yritysten 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua 
kolmansissa maissa, kuten on jo tehty 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan pk-
yritysten tukipalvelun avulla Kiinassa; 
toteaa, että palvelua ollaan nyt 
laajentamassa pilottitestauksen muodossa 
eräisiin ASEAN-maihin ja Etelä-
Amerikan maihin;

Or. en
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Tarkistus 53
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. odottaa komission tekevän aloitteen 
varmistaakseen, että EU:n pk-yrityksillä on 
yhtäläinen pääsy kolmansien maiden 
markkinoiden julkisiin hankintoihin kuin 
muillakin yrityksillä;

17. odottaa komission tekevän aloitteen 
varmistaakseen, että EU:n pk-yrityksillä on 
yhtäläinen pääsy kolmansien maiden 
markkinoiden julkisiin hankintoihin kuin 
muillakin yrityksillä; kehottaa EU:ta 
kehittämään tutkimuksen ja innovaation 
kannustamiseen perustuvaa yhteistä 
kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa, 
jossa hyödynnetään innovatiivisia 
rahoituslähteitä, kuten 
hankejoukkolainoja, ja jolla tuetaan pk-
yritysten kehittämistä, 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 laadukkaampia 
tietoja, muun muassa hyväksymällä 
alkuperämerkinnöistä annettavan 
asetuksen, joka koskee Euroopan 
unioniin tuotujen tuotteiden 
alkuperämaan ilmoittamista;

Or. fr

Tarkistus 54
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. odottaa komission tekevän aloitteen 
varmistaakseen, että EU:n pk-yrityksillä on 

17. odottaa komission tekevän aloitteen 
varmistaakseen, että EU:n pk-yrityksillä on 
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yhtäläinen pääsy kolmansien maiden 
markkinoiden julkisiin hankintoihin kuin 
muillakin yrityksillä;

yhtäläinen pääsy kolmansien maiden 
markkinoiden julkisiin hankintoihin kuin 
muillakin yrityksillä; toivoo, että äskettäin 
julkaistu ehdotus asetukseksi, joka koskee 
EU:n julkisten hankintamenettelyjen 
markkinoita, lisää vastavuoroisuutta 
avoimuuden osalta, mikä olisi eduksi 
EU:n pk-yrityksille;

Or. en

Tarkistus 55
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. muistuttaa, että säännöksiä ja 
normeja koskeva kansainvälinen yhteistyö 
on erittäin hyödyllistä pk-yritysten 
kansainvälistymisen kannalta, koska se 
poistaa osan etukäteiskuluista, jotka 
yritysten on maksettava myydäkseen 
tuotteita tai palveluja kolmansien maiden 
markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 56
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
erityisesti alueellisella ja paikallisella 
tasolla tehokas julkisen politiikan väline, 
joka tukee kotimaisten pk-yritysten 
teknisiä innovointivalmiuksia ja kasvua 
kokoon, jota kansainvälistymisen 
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aloittaminen edellyttää; kehottaa 
komissiota säilyttämään nykyiset 
kynnysarvot ja kestävyyttä koskevat 
perusteet uudistettaessa EU:n 
hankintasäännöksiä;

Or. en

Tarkistus 57
Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. 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.

18. 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 
siitä, että välikädet myyvät tuotteita 
ulkomaille.

Or. en


