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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa tarvetta integroida unionin menettelytapoja paremmin pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi innovoinnin, kasvun, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, yrittäjyyden, 
resurssien tuottavuuden, byrokratian vähentämisen, henkilöstöresurssien laadun ja 
ympäristöä koskevan sekä sosiaalisen vastuun osalta;

2. toteaa, että eurooppalaisten nuorten (15–24-vuotiaat) työttömyysaste on noussut 
kestämättömälle tasolle 23 prosenttiin ja on kriisistä pahiten kärsineissä jäsenvaltioissa yli 
50 prosenttia; toteaa, että nämä nuorten erittäin korkeat työttömyysluvut johtavat 
merkittävään aivovuotoon ja heikentävät huomattavasti unionin mahdollisuuksia 
kestävään kasvuun tulevaisuudessa;

3. painottaa, että yhteisten sosiaalinormien tukema vapaa ja oikeudenmukainen kilpailu 
yhtenäismarkkinoilla on ratkaisevan merkittävässä asemassa kasvun ja innovoinnin 
vauhdittamisessa ja näin myös työllisyyden parantamisessa unionissa;

4. toteaa, että EU:n yli 20 miljoonaa pk-yritystä edustavat 99:ää prosenttia sen yrityksistä ja 
ovat talouskasvun, innovoinnin, työllisyyden ja sosiaalisen integraation keskeinen 
moottori;

5. on tyytyväinen siihen, että yhteisötalous on viime vuosina kasvanut Euroopan unionissa 
uudenlaisena yrittäjyyden muotona; pyytää jäsenvaltioita tehostamaan yhteisötalouden 
luomista ja kehittämistä edistäviä ohjelmia;

6. toteaa, että yrityksillä on kuitenkin usein vaikeuksia löytää rahaa tutkimuksen, uusien 
tuotteiden kehittämisen ja markkinoillepääsyn rahoittamiseen;

7. toteaa, että yrityksen perustaminen Euroopassa kestää 4 päivästä (Belgia) 40 päivään 
(Malta)1;

8. pitää myönteisenä yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa (COSME) ja 
Horisontti 2020-puiteohjelmassa tarkoitettua pk-yrityksille kohdennettua välinettä; pitää 
kuitenkin valitettavana sitä, että COSMEn ja pk-yritysten Horisontti 2020-puiteohjelman 
määrärahat monivuotisessa rahoituskehyksessä ovat rajalliset;

9. pitää myönteisenä erityisesti COSME-ohjelman erityistoimia, joiden tarkoituksena on 
parantaa yritysten ja erityisesti pk-yritysten puite-edellytyksiä, helpottaa rahoituksen 
saantia ja markkinoille pääsyä sekä edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria; painottaa 
tarvetta edistää yrittäjyystaitoja aivan erityisesti nuorten keskuudessa varhaisesta iästä 
alkaen sekä naisten keskuudessa; painottaa, että yrittäjyyden kehittämisen edistämiseksi 
unionissa tarvitaan ennakoitavaa ja selkeää sääntely-ympäristöä; edellyttää, että toimia, 

                                               
1 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS
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joilla edistetään yrittäjyyttä unionissa tai kansallisesti, sovelletaan kaikenlaisiin yrityksiin, 
myös osuuskuntiin, käsiteollisuusyrityksiin, vapaisiin ammatteihin ja yhteisötalouden 
yrityksiin; on erityisen tyytyväinen Horisontti 2020 -puiteohjelman ja COSMEn puitteissa 
tarjottavaan jatkuvaan tukeen pääoma- että velkarahoitukselle;

10. pyytää komissiota takaamaan pk-yrityksille paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta 
rakennerahastoista, etenkin keventämällä aiemmin rahoitusta saaneita hankkeita koskevia 
vaatimuksia, vähentämällä yhteisrahoitusta koskevia vaatimuksia, parantamalla 
erityyppisten pk-yritysten opastusta ja luomalla valmiuksia tukea pk-yritysten rahoitusta;

11. korostaa tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä eurooppalaisten pk-yritysten 
kilpailukyvyn, tuottavuuden, kestävän kehityksen ja työpaikkojen luomista koskevan 
potentiaalin vahvistamisessa ja panee merkille merkittävän painotuksen, joka 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutissa on 
suunnattu nopean kasvun innovatiivisten yritysten perustamiseen ja tukemiseen;

12. on tyytyväinen komission aloitteeseen uudesta sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta 
koskevasta ohjelmasta, jolla on tarkoitus kumota sellaista EU:n lainsäädäntöä, joka on 
osoittautunut eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille suhteetonta taakkaa 
aiheuttavaksi;

13. katsoo, että Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmalla kannustetaan yrittäjyyttä ja 
työpaikkojen luomista;

14. korostaa pk-yritysten merkitystä, koska ne sekä luovat että ylläpitävät työpaikkoja;

15. kehottaa koordinoimaan paremmin EU:n rahoitusmekanismeja, niin rakennerahastoja, 
EAKR:aa, Horisontti 2020 -puiteohjelmaa kuin EIP:n investointeja, erityisesti kun on 
kyse innovatiivisten pk-yritysten rahoituksesta, ja kehottaa arvioimaan esteitä, jotka 
nykyisin johtavat siihen, että pankit eivät monissa jäsenvaltioissa myönnä varoja ja 
lainatakuita pk-yrityksille ja reaalitaloudelle;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tiukentamaan nykyisen ja tulevan sääntelyn pk-
yrityksiin ja kilpailukykyyn yleisesti kohdistuvien vaikutusten arviointia;

17. kehottaa tukemaan yrittäjien liikkuvuutta koskevia EU:n ohjelmia, kuten Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, sekä sisällyttämään yrittäjäkoulutuksen kansallisiin opetusohjelmiin 
ja hyödyntämään tässä parhaita käytäntöjä;

18. uskoo, että julkisilla poliittisilla toimilla on suuri merkitys pienten ja keskisuurten 
yritysten perustamisen ja kehittämisen tukemisessa ja niihin kannustamisessa (esimerkiksi 
kohtuuhintaiset lainat, julkisia aloitteita ja lainsäädäntöä koskeva neuvonta, 
yrityshautomot ja kiihdyttimet, klusterit, teknologian siirtovirastot, valmennus ja 
mentorointijärjestelmät ja niin edelleen); katsoo, että verkostoitumisella ja parhaiden 
käytäntöjen vaihdolla on suuri merkitys tässä suhteessa; uskoo, että aineeton ja muu kuin 
rahallinen tuki, kuten tuki osaamiselle ja tiedonsaannille, rahoitusalan koulutus ja 
yritysverkostot, on ratkaisevan tärkeää uusille yrittäjille ja pk-yrityksille, jotta nämä 
voivat kehittää liiketoimintaansa; katsoo, että sisämarkkinoiden edistämiseksi ja 
pienyritysten välisen kaupan kannustamiseksi on erityisen tärkeää varmistaa 
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ammattipätevyyksien vastavuoroinen tunnustaminen ja erilaisten kaupan sääntelykehysten 
yhteentoimivuus;

19. toteaa, että nuoret yritykset, jotka kansainvälistyvät nopeasti ja voimakkaasti 
perustamisvaiheen jälkeen ja edistävät myönteisellä tavalla taloutta luomalla innovointia, 
kannustamalla muita yrityksiä siihen, osallistumalla kansainvälisiin toimitusketjuihin sekä 
luomalla kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja; panee kuitenkin merkille, että koska nämä 
yritykset kohtaavat perustamisvaiheessaan merkittäviä haasteita vähäisen pääoman 
vuoksi, ne hyötyisivät edullisista, yksinkertaisista ja nopeista perustamismenettelyistä;

20. toteaa, että yritysten perustaminen ja kokonaisvaltaisen tuen tarjoaminen nuorille 
yrittäjille niin sanotuissa yrityshautomoissa tarjoaa näille yrittäjille mahdollisuuden testata 
ideoitaan ja tutustua yritysrakenteisiin sekä auttaa heitä luomaan yhteyksiä mahdollisiin 
kumppaneihin, asiakkaisiin ja sijoittajiin; korostaa, että perustamisvaiheen lisäksi ohjausta 
tarvitaan jatkuvasti myös perustamisvaihetta seuraavien ratkaisevien vuosien aikana;

21. katsoo, että pk-yrityksillä on EU:n taloudessa paljon innovaatiopotentiaalia ja että niiden 
rooli on erittäin tärkeä luotaessa työllistymismahdollisuuksia; pitää valitettavana, että 
monissa jäsenvaltioissa pk-yritykset eivät voi osallistua julkiseen tutkimus-, innovaatio- ja 
kehittämispolitiikkaan, ja pyytää muuttamaan tätä suuntausta radikaalisti;

22. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa ei ole tarjolla riittävästi tukea ja/tai riittävää 
sääntelykehystä, jolla ne voisivat varmistaa asianmukaiset edellytykset uusyrityksille ja 
innovatiivisille ja aloitteleville yrityksille, sekä painottaa tarvetta parantaa erilaisten pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä koskevien eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
menettelytapojen ja välineiden koordinointia;

23. huomauttaa, että pitkän aikavälin strategia yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi ja 
työllisyyden varmistamiseksi saattaa edellyttää rakenneuudistuksia; korostaa työntekijöille 
suunnatun tiedonvälityksen ja neuvonnan merkitystä, kun valmistaudutaan 
rakenneuudistuksiin ja toteutetaan niitä; kehottaa komissiota tekemään niin pian kuin 
mahdollista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan nojalla ja 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan ehdotuksen unionin säädökseksi Euroopan parlamentin 
15. tammikuuta 2013 antaman päätöslauselman yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

24. suhtautuu myönteisesti ”pk-yritystestin” käyttöönottoon; pitää kuitenkin valitettavana, että 
testi on otettu mukaan kansalliseen päätöksentekomenettelyyn vain joissakin 
jäsenvaltioissa;

25. uskoo, että jäsenvaltioiden välinen epäoikeudenmukainen verokilpailu vaikuttaa 
kielteisesti yritysten kehitykseen, koska pk-yritykset ovat usein verojärjestelmissä 
heikommassa asemassa kuin suuremmat yritykset, mikä tukahduttaa pk-yritysten 
mahdollista kasvua ja investointeja; suosittaa yritysten verojärjestelmien parempaa 
koordinointia EU:ssa ottamalla käyttöön yhtenäistetty veroperusta sekä torjumalla 
veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua;

26. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan kannustavien talous- ja sääntelymekanismien avulla 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä kaikkien eri koulutustasojen ja yritysten välisten kumppanuuksien ja 



PE519.599v02-00 6/10 AD\1011648FI.doc

FI

kokemustenvaihtoverkostojen luomiseksi, jotta yliopistomaailman ja markkinoiden 
välinen tämänhetkinen kuilu voidaan kuroa umpeen ja jotta voidaan helpottaa tutkijoiden 
siirtymistä yliopistoista yrityksiin ja edistää siten innovointia; katsoo, että jäsenvaltioiden 
on vastattava entistä paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin erityisesti edistämällä työssä 
tapahtuvaa oppimista ja oppisopimuksia sekä työntekijöiden uudelleenkoulutusta ja 
mahdollisuuksien tarjoamista elinikäiseen oppimiseen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan toteuttamiskelpoisia järjestelmiä helpottamaan siirtymistä korkea-
asteen koulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta työmarkkinoille etenkin ensimmäistä 
kertaa työmarkkinoille tulevien nuorten kannalta; kehottaa kehittämään 
opetusjärjestelmiin keskiasteen opetuksesta alkaen sisällytettäviä yrittäjyyskursseja ja 
sisällyttämään yrittäjähengen keskeisenä osaamisalana opetus- ja koulutusohjelmiin; 

27. painottaa, että EU:ssa havaittavan osaamisvajeen poistamiseksi on kiireellisesti 
nopeutettava naisten pääsyä tieteellisiin ja teknisiin koulutusohjelmiin ja ammatteihin, 
erityisesti uuden tieto- ja viestintätekniikan alalla;

28. pyytää jäsenvaltioita edistämään kansainvälistymistä järjestämällä tiedotusta, esittelemällä 
hyviä käytäntöjä ja tarjoamalla foorumin tietojenvaihtoa varten; kehottaa jäsenvaltioita 
tarjoamaan mahdollisuutta yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja kiinnittämään tässä erityistä 
huomiota kansainvälistymiseen; kehottaa niitä parantamaan aloittelevien yritysten 
käytettävissä olevien tukivälineiden avoimuutta, tukemaan verkostoitumista ja 
tietojenvaihtoa, joiden avulla nuoret yrittäjät voivat olla yhteydessä mahdollisiin 
sijoittajiin ja liikekumppaneihin, sekä tarjoamaan nuorille yrittäjille toimintaan liittyvää 
neuvontaa ja tukea myös perustamisvaiheen jälkeen, jotta he saavat apua ensimmäisistä 
ratkaisevista vuosista selviämiseen ja kannustimia työllistämiseen;

29. painottaa tarvetta edistää luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan 
koulutusta ja taitoja EU:ssa, koska tämä on välttämätöntä, jotta voidaan vastata yritysten 
tulevina vuosina kasvavaan kysyntään ja kouluttaa tulevaisuuden innovoijia ja yrittäjiä; 
painottaa tarvetta puuttua naisten pienenevään osallistumiseen luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan opetukseen sekä laajentamaan edelleen 
EU:n lahjakkuusvarantoa;

30. korostaa teoreettisen opiskelun ja käytännön harjoittelun yhdistävän 
ammattiopintojärjestelmän myönteisiä työllistämisvaikutuksia; korostaa tässä yhteydessä 
yksityisen ja julkisen sektorin tiiviin yhteistyön merkitystä sekä työmarkkinaosapuolten 
osallistumista;

31. korostaa, että on tärkeää antaa nuorille eurooppalaisille yrittäjyyskoulutusta ja valaa 
heihin yrittäjähenkeä; toteaa tässä yhteydessä, että Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT) on tärkeässä asemassa yrittäjyyskulttuurin edistämisessä 
koulutuksella ja käytännön harjoittelulla; toteaa, että kaikki EIT:n tieto- ja 
innovointiyhteisöt edistävät aktiivisesti yrittäjyyttä omilla aloillaan kehittämällä 
opetussuunnitelmia, joiden avulla yhdistetään huipputason tiede ja innovaatiot yrittäjän 
taitoihin ja kokemukseen, ja että näin tuotetaan huomisen yrittäjiä ja viedään nykyisiin 
yrityksiin innovatiivista ja yrittäjyyteen pohjautuvaa ajattelutapaa;

32. katsoo, että on tärkeää edistää ikääntyneiden yrittäjyyttä keinona osallistaa merkittävää 
yrittäjäkokemusta omaavat ikääntyneet innovointiprosessiin, koska näin pidennetään 
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työuria ja säilytetään välttämättömiä taitoja työmarkkinoilla;

33. kannattaa EU:n aloitteita, joilla tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia 
saada yksinkertaisemmin keinoin enemmän taloudellisia resursseja sillä perusteella, että 
ne edesauttavat rahoituksen myöntämistä nopeammin uusyrityksille ja innovatiivisille 
yrityksille sekä edistävät innovaatiota kannustavien mekanismien käyttöönottoa 
jäsenvaltioissa esimerkiksi verohuojennusmekanismien avulla tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan rahoittamiseksi ja vähentävät eroja jäsenvaltioiden välillä; kannattaa 
myös aloitteita, joilla kannustetaan konkurssin kokeneita yrittäjiä, jotta heille voidaan 
antaa toinen mahdollisuus ja kannustaa heitä riskinottoon;

34. katsoo, että eurooppalaiset pk-yritykset ovat hyvin riippuvaisia pankkien tarjoamasta 
rahoituksesta ja että tämä lisää niiden haavoittuvuutta; toteaa, että innovatiivisten 
ohjelmien tarjoamista ja pankkialan ulkopuolisista uusista rahoitusmuodoista, kuten 
vertaislainoista, joukkorahoituksesta, osuustoiminnasta, mikrolainoista ja muista 
välineistä, jotka voivat tarjota elintärkeitä investointeja pk-yrityksille uusien työpaikkojen 
luomiseksi, on todellista hyötyä; katsoo, että uusista rahoitusmuodoista voi olla hyötyä 
nuorille, dynaamisille yrityksille, joiden on vaikea saada rahoitusta perinteisemmistä 
lähteistä, koska ne ovat niin uusia; pitää myönteisenä sitä, että komissio tunnustaa 
potentiaalin, joka liittyy pk-yritysten perustamisen ja yritysostojen vaihtoehtoisiin 
rahoituslähteisiin, ja että se selvittää mahdollisuuksia tukea ja avustaa näitä välineitä; 
kehottaa komissiota tutkimaan, kuinka näitä rahoituslähteitä voitaisiin lisätä 
mikroyritysten ja pk-yritysten auttamiseksi, sekä tarkastelemaan tämän alan sääntely-, 
koulutus- ja tutkimustarpeita; kehottaa jäsenvaltioita yhdessä työmarkkinaosapuolten ja 
muiden sidosryhmien kanssa tunnistamaan alueellisella ja paikallisella tasolla 
yhteistyöhankkeita varten strategisia aloja etenkin alueilla, joilla perinteinen talous ei 
pysty vastaamaan riittävästi erityisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin; 

35. pitää erittäin tärkeänä sitä, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU, jonka mukaan 
yritysten ja julkisten viranomaisten välisissä toimissa sopimusten mukainen maksuaika ei 
saa ylittää 4 artiklan 3 kohdassa mainittuja määräaikoja, jollei sopimuksessa 
nimenomaisesti toisin sovita ja edellyttäen, että se on objektiivisesti perusteltua 
sopimuksen erityisluonteen tai -piirteiden vuoksi ja että maksuaika ei missään tapauksessa 
ylitä 60:tä kalenteripäivää; 

36. painottaa tarvetta yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa sääntöjä sekä tarjottuja rahoitus- ja 
verokannustimia, joilla annetaan bisnesenkeleille, siemenvaiheen ja riskipääoman 
sijoittajille mahdollisuus osallistua innovatiivisten yritysten ja aloittelevien yritysten 
rajatylittävään rahoitukseen ja luodaan eurooppalainen riskipääoma-alue; korostaa sitä, 
miten tärkeää on keventää tutkimuspainotteisiin ja innovatiivisiin pk-yrityksiin tehdyistä 
investoinneista saatavien pääomatulojen verotusta;

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita auttamaan paikallisviranomaisia ja pk-yritysten 
yhdistyksiä edistämään paikallista tuotantoa ja laatutuotteita esimerkiksi saattamalla 
yritykset yhteen yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita varten;

38. katsoo, että pk-yritysten innovointi on merkittävä keino uusien työpaikkojen luomiseen; 
katsoo, että tässä yhteydessä on innovoinnin menestyksekkyyden varmistamiseksi tärkeää, 
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että pk-yritykset ovat innovatiivisen toimintansa johdossa ja että tuki räätälöidään niiden 
todellisiin tarpeisiin;

39. kehottaa komissiota toteuttamaan pk-yritystestit avoimesti ja asianmukaisesti 
lainsäädäntöä kehitettäessä sekä ehdottamaan pikaisesti kevyempiä järjestelyjä ja 
poikkeuksia lukuisiin lainsäädäntöehdotuksiin pk-yrityksille aiheutuvien kulujen 
vähentämiseksi merkittävästi;

40. painottaa, että muut kuin innovatiiviset ja vakiintuneet pk-yritykset, jotka pyrkivät 
laajentamaan toimintaansa uusille markkinoille tai siirtämään omistuksensa, tarvitsevat 
usein myös julkista tukea turvatakseen tarvittavan rahoituksen;

41. pitää myönteisenä Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarkoitettua pk-yrityksille 
kohdennettua välinettä, jolla mahdollistetaan pk-yrityksille taloudellisen ja muun kuin 
taloudellisen tuen saatavuus innovatiivisten ajatusten täytäntöönpanoon; kehottaa 
komissiota ottamaan välineen käyttöön jo vuonna 2014 pk-yrityksille mahdollisimman 
myönteisellä tavalla asiaan nimitetyn viraston kautta siten, että aidosti alhaalta ylöspäin 
suuntautuva hankkeiden esittäminen on mahdollista ja että tuetaan kaiken tyyppisiä 
innovaatioita, myös muita kuin teknisiä ja sosiaalisia innovaatioita;

42. korostaa, että kaikkia pk-yritysten tukitoimia on voitava soveltaa itsenäiseen 
ammatinharjoittamisen varsinkin erilaisten sosiaaliturvajärjestelmien, niistä saatavien 
etuuksien ja työssä aiheutuvien vaarojen ennaltaehkäisyn osalta;

43. katsoo, että on yksinkertaistettava ja kevennettävä kaikkia kymmentä pk-yrityksille eniten 
taakkaa aiheuttavaa asetusta;

44. on tyytyväinen pk-yritysten REACH-rekisteröintimaksujen alentamiseen, vaikka 
rekisteröintimaksut ovat vain pieni osa kaikista asetuksen noudattamiseen liittyvistä 
kuluista; on kuitenkin hyvin huolestunut siitä, että REACH-asetuksesta aiheutuvien 
kulujen alkuperäiset arviot olivat liian pieniä ja että eroa on arvioituun nähden jo yli 
miljardi euroa ja summan odotetaan kasvavan edelleen;

45. korostaa, että sen lisäksi, että internetillä on tehtävänsä sosiaalisen viestinnän foorumina, 
digitaalisten sisämarkkinoiden perusperiaate on internetin asema foorumina, jonka avulla 
kuka tahansa kansalainen voi käynnistää muille kansalaisille suunnatun palvelun tai 
innovatiivisen tuotteen sekä kerätä tarvittavaa rahoitusta, ja vaatii poistamaan 
mahdollisuuksien mukaan jäljellä olevat esteet rajatylittävälle kaupankäynnille; toteaa, 
että digitaalitaloudella on tärkeä merkitys työpaikkojen ja pk-yritysten luomiselle etenkin 
aloilla, joilla Euroopalla on perinteisesti vahva asema, kuten luovilla teollisuudenaloilla 
sekä kulttuuriperinnön ja matkailun alalla; katsoo, että digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteutuminen edistää pk-yritysten tukemista ja kehittämistä; pitää välttämättömänä 
varmistaa, että saatavilla on riittävästi pätevää tieto- ja viestintätekniikan alan henkilöstöä 
ja että unionin kansalaisilla on tarvittavat digitaaliset taidot tieto- ja viestintätekniikan 
käyttämiseen; painottaa, että yksityisyyden suoja ja yritysten tietosuoja on aina taattava;

46. painottaa tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia tuottavuuden ja 
kilpailukyvyn lisäämiseen; painottaa tarvetta vapauttaa digitaalisten sisämarkkinoiden 
potentiaali ja toteaa, että innovatiivisten tieto- ja viestintätekniikka-alan aloittelevien 
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yritysten perustamiskustannukset ovat kutistuneet kymmenessä vuodessa sadasosaan 
pääasiassa hyvin nopean ja kaikkialle levinneen laajakaistan, pilvipalvelujen, avoimen 
lähdekoodin ohjelmistojen, avoimen datan ja julkisen sektorin tiedon saatavuuden 
ansiosta;

47. painottaa tarvetta välttää pk-yrityksiin kohdistuvaa suhteetonta sääntelyrasitetta; katsoo, 
että komission on toteutettava enemmän toimia täyttääkseen vuonna 2011 antamansa 
sitoumukset ehdottaa kevyempiä sääntelyjärjestelyjä pk-yritysten osalta;

48. katsoo, että digitaalisten sisämarkkinoiden toteutuminen edistää pk-yritysten tukemista ja 
kehittämistä; pitää välttämättömänä sen varmistamista, että saatavilla on riittävästi pätevää 
tieto- ja viestintätekniikan alan henkilöstöä ja että unionin kansalaisilla on tarvittavat 
digitaaliset taidot tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen;

49. panee merkille tarpeen parantaa yritysten kokonaistehokkuutta sellaisten hankkeiden ja 
välineiden avulla, joiden ansiosta on mahdollista tarttua energian talteenoton haasteeseen, 
jotta voidaan edistää energiakustannusten alentamista;

50. katsoo, että mikroyritysten olisi hyödyttävä automaattisista poikkeuksista ja että ne olisi 
sisällytettävä vain niitä hyödyttävän sääntelyn soveltamisalaan;

51. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä järjestelmiä, joilla helpotettaisiin 
ammattilaisten siirtymistä ensi kertaa työmarkkinoille erityisesti vähentämällä itsenäisen 
ammatinharjoittamisen monimutkaisuutta ja kustannuksia, myös välillisiä 
työvoimakustannuksia; kannattaa tämän vuoksi itsenäisen ammatinharjoittajan käsitteen 
määrittelemistä unionin tasolla Euroopan digitaalitalouteen liittyvän toiminnan osalta;

52. panee merkille tarpeen vahvistaa tuotteiden jäljitettävyyttä koskevaa unionin 
lainsäädäntöä, jotta voidaan torjua tuoteväärennöksiä ja luoda tehokas pk-yritysten kasvua 
edistävä väline;

53. korostaa, ettei työntekijöiden perusoikeuksia ja työterveyttä ja työturvallisuutta saa 
vaarantaa keventämällä dokumentointi- ja raportointivelvoitteita;

54. korostaa, että sähköinen hallinto hyödyttää erityisesti yrittäjiä ja varsinkin pk-yrityksiä, 
jotka kohtaavat usein EU:ssa ylitsepääsemättömiä esteitä rajatylittävässä toiminnassa, 
koska sähköinen hallinto vähentää hallinnollisia kustannuksia ja taakkoja, lisää 
tuottavuutta, tehokkuutta, kilpailukykyä, avoimuutta, politiikan tehokkuutta, 
saavutettavuutta ja menettelyjen järkeistämistä;

55. katsoo, että komission hiljattain antaman tiedonannon sääntelyn tilasta (REFIT) olisi 
käynnistettävä entistä kunnianhimoisemmat pyrkimykset kehittää kilpailukykyisempää 
EU:ta vähentämällä yrityksille sääntelystä koituvia kustannuksia yksinkertaistamista 
koskevien aloitteiden, toimivuustarkastusten sekä lainsäädännön perumisen ja 
kumoamisen avulla.
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