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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 pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset) 
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 
mukaisesti;

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

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;

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;

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

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;

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;

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

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"); 

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;

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; 

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; 

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;

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;

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;

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

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.


