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Tarkistus 1
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
A kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. korostaa tarvetta integroida unionin 
menettelytapoja paremmin pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi 
innovoinnin, kasvun, kansainvälistymisen, 
tuottavuuden, byrokratian vähentämisen, 
henkilöstöresurssien laadun ja sosiaalisen 
vastuun osalta;

A. korostaa tarvetta integroida unionin 
menettelytapoja paremmin pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi 
innovoinnin, kasvun, kansainvälistymisen, 
tuottavuuden, byrokratian vähentämisen, 
henkilöstöresurssien laadun ja sosiaalisen 
vastuun osalta; korostaa tässä yhteydessä, 
että julkisista hankintasopimuksista olisi 
varattava vähintään 20 prosenttia 
yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille, jotka 
sijaitsevat Euroopan unionin alueella;

Or. fr

Tarkistus 2
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
A kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. korostaa tarvetta integroida unionin 
menettelytapoja paremmin pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi
innovoinnin, kasvun, kansainvälistymisen, 
tuottavuuden, byrokratian vähentämisen, 
henkilöstöresurssien laadun ja sosiaalisen 
vastuun osalta;

A. korostaa tarvetta hyödyntää unionin 
menettelytavoissa paremmin ”pienet 
ensin” -periaatetta innovoinnin, kasvun, 
kansainvälistymisen, tuottavuuden, 
byrokratian vähentämisen, 
henkilöstöresurssien laadun ja sosiaalisen 
vastuun osalta;

Or. en
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Tarkistus 3
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
A kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. korostaa tarvetta integroida unionin 
menettelytapoja paremmin pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi 
innovoinnin, kasvun, kansainvälistymisen,
tuottavuuden, byrokratian vähentämisen, 
henkilöstöresurssien laadun ja sosiaalisen 
vastuun osalta;

A. korostaa tarvetta integroida unionin 
menettelytapoja paremmin pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi 
innovoinnin, kilpailukyvyn, kasvun, 
kansainvälistymisen, yrittäjyyden ja 
byrokratian vähentämisen osalta;

Or. en

Tarkistus 4
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
A kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. korostaa tarvetta integroida unionin 
menettelytapoja paremmin pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi 
innovoinnin, kasvun, kansainvälistymisen,
tuottavuuden, byrokratian vähentämisen, 
henkilöstöresurssien laadun ja sosiaalisen 
vastuun osalta;

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

Or. en
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Tarkistus 5
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
A a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. palauttaa mieleen komission 
tiedonannon ”Tavoitteena työllistävä 
elpyminen”1, jossa arvioitiin, että 
vihreään talouteen siirtymistä edistävien 
toimintalinjojen avulla, joita ovat 
esimerkiksi tehokas resurssien käyttö, 
energiatehokkuus ja 
ilmastonmuutostoimet, voitaisiin luoda yli 
yhdeksän miljoonaa työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä erityisesti 
pk-yrityksissä; toteaa, että komission 
tutkimuksessa korostetaan, että 
työpaikkojen luonti ekoteollisuudessa on 
ollut myönteistä koko laman ajan 
verrattuna moniin muihin aloihin ja sen 
ennustetaan jatkuvan vakaana tulevina 
vuosina; katsoo, että EU:n aloitteita, 
joiden avulla voidaan hyödyntää vihreän 
talouden työllistävää vaikutusta etenkin 
pk-yrityksissä, olisi vahvistettava;
__________________
1 Tavoitteena työllistävä elpyminen, 
COM(2012)0173 final, ja sen liitteenä 
oleva valmisteluasiakirja: Vihreän kasvun 
työllistämispotentiaali, 
SWD(2012) 92 final 

Or. en
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Tarkistus 6
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
A a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeva keskustelu 
on tärkeä eurooppalaiseen yritysmalliin 
liittyvä erottava tekijä, jonka ansiosta 
tämä malli on edelläkävijä sosiaalisten 
oikeuksien alalla; pyytää edistämään tätä 
käsitettä edelleen ja ottamaan sen 
kehittämisessä huomioon pk-yritysten 
moninaisuuden, koon ja laajuuden;

Or. es

Tarkistus 7
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
A a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. 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 massiivinen 
nuorisotyöttömyys johtaa valtavaan 
aivovuotoon ja vaarantaa merkittävällä 
tavalla valmiutemme kestävään kasvuun 
tulevaisuudessa;

Or. en
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Tarkistus 8
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
A a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 9
Inese Vaidere

Lausuntoluonnos
A a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että EU:n yli 
20 miljoonaa pk-yritystä edustavat 
99 prosenttia sen yrityksistä ja ovat 
talouskasvun, innovoinnin, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation keskeinen 
moottori;

Or. en
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Tarkistus 10
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
A b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. palauttaa mieleen Euroopan 
komission Euroopan 
kilpailukykyraportin 20122, jossa 
korostettiin ekoinnovaatioiden sekä 
resurssi- ja energiatehokkuuden 
myönteistä vaikutusta EU:n 
kilpailukykyyn sekä osoitettiin, että 
ekoinnovoivat yritykset ovat kaiken 
kaikkiaan menestyksekkäämpiä kuin 
perinteiset innovoijat, varsinkin 
teollisuusyrityksistä; katsoo tämän vuoksi, 
että ekoinnovoinnin olisi oltava perustana 
EU:n innovointia ja pk-yrityksiä tukevien 
ohjelmien tavoitteille;
__________________
2 2012 Euroopan kilpailukykyraportti. 
Ks: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
industrial-competitiveness/monitoring-
member-
states/files/ms_comp_report_2012_en.pdf 

Or. en

Tarkistus 11
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
A b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 12
Inese Vaidere

Lausuntoluonnos
A b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että yrityksillä on 
kuitenkin usein vaikeuksia löytää rahaa 
tutkimusten, uusien tuotteiden 
kehittämisen ja markkinoillepääsyn 
rahoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 13
Inese Vaidere

Lausuntoluonnos
A c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. toteaa, että yrityksen perustaminen 
Euroopassa kestää 4 päivästä (Belgia) 
40 päivään (Malta);
(http://data.worldbank.org/indicator/IC.RE
G.DURS)

Or. en
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Tarkistus 14
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
B kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. pitää myönteisenä yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa 
ohjelmaa (COSME) ja 
Horisontti 2020-puiteohjelmassa 
tarkoitettua pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä; pitää kuitenkin valitettavana sitä 
tosiseikkaa, että COSMEn talousarvio 
monivuotisessa rahoituskehyksessä on 
rajallinen;

B. pitää myönteisenä yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa 
ohjelmaa (COSME) ja 
Horisontti 2020-puiteohjelmassa 
tarkoitettua pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä; pitää kuitenkin valitettavana sitä 
tosiseikkaa, että COSMEn talousarvio 
monivuotisessa rahoituskehyksessä on 
rajallinen; korostaa, että tutkimusrahoitus 
tarjoaa pk-yrityksille niiltä puuttuvia 
resursseja uusien tuotteiden 
kehittämiseen ja sitä kautta uusien 
työpaikkojen luomiseen;

Or. lv

Tarkistus 15
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
B kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. pitää myönteisenä yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa 
ohjelmaa (COSME) ja Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa tarkoitettua 
pk-yrityksille kohdennettua välinettä; pitää 
kuitenkin valitettavana sitä tosiseikkaa, että 
COSMEn talousarvio monivuotisessa 
rahoituskehyksessä on rajallinen;

B. pitää myönteisenä yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa 
ohjelmaa (COSME) ja Horisontti 
2020-puiteohjelmassa tarkoitettuja 
pk-yrityksille kohdennettua välinettä ja 
Fast Track to Innovation -välinettä; pitää 
kuitenkin valitettavana sitä tosiseikkaa, että 
COSMEn talousarvio monivuotisessa 
rahoituskehyksessä on rajallinen;

Or. en
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Tarkistus 16
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
B kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. pitää myönteisenä yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa 
ohjelmaa (COSME) ja Horisontti 
2020-puiteohjelmassa tarkoitettua 
pk-yrityksille kohdennettua välinettä; pitää 
kuitenkin valitettavana sitä tosiseikkaa, että 
COSMEn talousarvio monivuotisessa 
rahoituskehyksessä on rajallinen;

B. pitää myönteisenä yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa 
ohjelmaa (COSME) ja Horisontti 
2020-puiteohjelmassa tarkoitettua 
pk-yrityksille kohdennettua välinettä; pitää 
kuitenkin valitettavana sitä tosiseikkaa, että 
COSMEn ja pk-yritysten Horisontti 
2020-puiteohjelman talousarvio 
monivuotisessa rahoituskehyksessä on 
rajallinen;

Or. en

Tarkistus 17
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
C kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. pitää myönteisenä erityisesti COSMEa 
koskevan ehdotuksen 7 artiklassa 
säädettyjä toimia, joiden tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria;

C. pitää myönteisenä erityisesti COSMEa 
koskevan ehdotuksen 7 artiklassa 
säädettyjä toimia, joiden tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria; 
edellyttää, että toimia, joilla edistetään 
yrittäjyyttä unionissa tai kansallisesti, 
sovelletaan kaikenlaisiin yrityksiin, myös 
osuuskuntiin, käsiteollisuusyrityksiin, 
vapaisiin ammatteihin ja sosiaalisiin 
yrityksiin;

Or. en
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Tarkistus 18
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
C kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. pitää myönteisenä erityisesti COSMEa 
koskevan ehdotuksen 7 artiklassa 
säädettyjä toimia, joiden tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria;

C. pitää myönteisenä erityisesti COSMEa 
koskevan ehdotuksen 7 artiklassa 
säädettyjä toimia, joiden tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria; 
painottaa tarvetta edistää näitä taitoja 
aivan erityisesti nuorten ja naisten 
keskuudessa;

Or. fr

Tarkistus 19
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
C kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. pitää myönteisenä erityisesti COSMEa 
koskevan ehdotuksen 7 artiklassa 
säädettyjä toimia, joiden tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria;

C. 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;

Or. en
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Tarkistus 20
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
C kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. pitää myönteisenä erityisesti COSMEa 
koskevan ehdotuksen 7 artiklassa 
säädettyjä toimia, joiden tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria;

C. pitää myönteisenä erityisesti COSMEa 
koskevan ehdotuksen 7 artiklassa 
säädettyjä toimia, joiden tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria; 
painottaa, että yrittäjyyden kehittämisen 
edistämiseksi unionissa tarvitaan vakaata 
ja selkeää sääntely-ympäristöä;

Or. fr

Tarkistus 21
Alejo Vidal-Quadras

Lausuntoluonnos
C kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. pitää myönteisenä erityisesti COSMEa 
koskevan ehdotuksen 7 artiklassa 
säädettyjä toimia, joiden tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria;

C. pitää myönteisenä erityisesti COSMEa 
koskevan ehdotuksen 7 artiklassa 
säädettyjä toimia, joiden tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria, 
joiden olisi käynnistyttävä nuorella iällä;

Or. en

Tarkistus 22
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
C a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. pyytää komissiota takaamaan 
pk-yrityksille paremmat mahdollisuudet 
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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;

Or. es

Tarkistus 23
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
C a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. 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;

Or. en

Tarkistus 24
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
C a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 25
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
C a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. ro

Tarkistus 26
Alejo Vidal-Quadras

Lausuntoluonnos
C a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. korostaa pk-yritysten merkitystä, 
koska ne sekä luovat että säilyttävät 
työpaikkoja;

Or. en
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Tarkistus 27
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
C b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C b. 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 pyytää arvioimaan 
nykyisiä esteitä, joiden vuoksi pankit 
monissa jäsenvaltioissa eivät myönnä 
varoja ja lainatakuita pk-yrityksille ja 
reaalitaloudelle;

Or. en

Tarkistus 28
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
C b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 29
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
C c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C c. kehottaa tukemaan yrittäjien 
liikkuvuutta koskevia EU:n ohjelmia, 
kuten Erasmus nuorille yrittäjille 
-ohjelmaa, sekä sisällyttämään 
yrittäjäkoulutuksen kansallisiin 
opetusohjelmiin hyödyntämällä parhaita 
käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 30
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
D kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. uskoo, että julkisilla poliittisilla toimilla 
on suuri merkitys pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitettujen erilaisten 
tukipalveluiden tarjoamisen tukemisessa ja 
edistämisessä (esimerkiksi yrityshautomot, 
teknologian siirtovirastot, valmennus, 
mentorointi ja niin edelleen); katsoo, että 
verkostoitumisella ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdolla on suuri merkitys tässä suhteessa;

D. 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;
uskoo, että julkisilla poliittisilla toimilla on 
suuri merkitys pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitettujen erilaisten 
tukipalveluiden tarjoamisen tukemisessa ja 
edistämisessä (esimerkiksi yrityshautomot, 
teknologian siirtovirastot, valmennus, 
mentorointijärjestelmät ja niin edelleen); 
katsoo, että verkostoitumisella ja parhaiden 
käytäntöjen vaihdolla on suuri merkitys 
tässä suhteessa;

Or. en
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Tarkistus 31
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
D kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. uskoo, että julkisilla poliittisilla toimilla 
on suuri merkitys pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitettujen erilaisten 
tukipalveluiden tarjoamisen tukemisessa ja 
edistämisessä (esimerkiksi yrityshautomot, 
teknologian siirtovirastot, valmennus, 
mentorointi ja niin edelleen); katsoo, että 
verkostoitumisella ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdolla on suuri merkitys tässä suhteessa;

D. uskoo, että julkisilla poliittisilla toimilla 
on suuri merkitys pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitettujen erilaisten 
tukipalveluiden tarjoamisen tukemisessa ja 
edistämisessä (esimerkiksi yrityshautomot, 
teknologian siirtovirastot, valmennus, 
mentorointi ja niin edelleen); katsoo, että 
verkostoitumisella ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdolla on suuri merkitys tässä suhteessa; 
sisämarkkinoiden edistämiseksi ja 
pienyrityksien välisen kaupan 
kannustamiseksi on erityisen tärkeää 
tunnustaa ammattipätevyydet ja että 
erilaiset kaupan sääntelykehykset voivat 
toimia keskinäisessä yhteisvaikutuksessa;

Or. sv

Tarkistus 32
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
D kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. uskoo, että julkisilla poliittisilla toimilla 
on suuri merkitys pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitettujen erilaisten 
tukipalveluiden tarjoamisen tukemisessa ja 
edistämisessä (esimerkiksi yrityshautomot, 
teknologian siirtovirastot, valmennus, 
mentorointi ja niin edelleen); katsoo, että 
verkostoitumisella ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdolla on suuri merkitys tässä suhteessa;

D. uskoo, että julkisilla poliittisilla toimilla 
on suuri merkitys pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitettujen erilaisten 
tukipalveluiden tarjoamisen 
mahdollistamisessa ja niihin pääsyn 
helpottamisessa (esimerkiksi 
kohtuuhintaiset lainat, julkisia aloitteita 
ja lainsäädäntöä koskevat tiedot ja 
neuvonta, yrityshautomot ja -verkostot, 
klusterit, teknologian siirtovirastot, 



AM\1008685FI.doc 19/49 PE522.899v01-00

FI

valmennus ja mentorointipalvelut ja niin 
edelleen); katsoo, että verkostoitumisella ja 
parhaiden käytäntöjen vaihdolla on suuri 
merkitys tässä suhteessa;

Or. en

Tarkistus 33
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
D kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. uskoo, että julkisilla poliittisilla toimilla 
on suuri merkitys pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitettujen erilaisten 
tukipalveluiden tarjoamisen tukemisessa ja 
edistämisessä (esimerkiksi yrityshautomot, 
teknologian siirtovirastot, valmennus, 
mentorointi ja niin edelleen); katsoo, että 
verkostoitumisella ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdolla on suuri merkitys tässä suhteessa;

D. uskoo, että julkisilla poliittisilla toimilla 
on suuri merkitys pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitettujen erilaisten 
tukipalveluiden tarjoamisen tukemisessa ja 
edistämisessä (esimerkiksi yrityshautomot 
ja yrityskiihdyttimet, teknologian 
siirtovirastot, valmennus, mentorointi ja 
niin edelleen); katsoo, että 
verkostoitumisella ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdolla on suuri merkitys tässä suhteessa;

Or. en

Tarkistus 34
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
D a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että nuoret yritykset, jotka 
kansainvälistyvät nopeasti ja tehokkaasti 
perustamisvaiheen jälkeen edistävät 
myönteisellä tavalla taloutta luomalla 
innovaatiota, kannustamalla muita 
yrityksiä innovointiin, osallistumalla 
kansainvälisiin toimitusketjuihin sekä 
luomalla kestävää ja laadukasta 
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työllisyyttä; panee kuitenkin merkille, että 
koska nämä yritykset kohtaavat 
perustamisvaiheessaan merkittäviä 
haasteita vähäisen pääoman vuoksi, ne 
hyötyisivät edullisista, yksinkertaisista ja 
nopeista perustamismenettelyistä;

Or. es

Tarkistus 35
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
D b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D b. 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;

Or. es

Tarkistus 36
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
D c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 37
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
E kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa ei ole 
uusyrityksille ja innovatiivisille yrityksille 
tarkoitettua sääntelyyn liittyvää tukea sekä
painottaa tarvetta vähentää erilaisten 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevien 
eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten menettelytapojen ja 
välineiden hajaantumista;

E. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa ei ole 
uusyrityksille ja innovatiivisille yrityksille 
tarkoitettua sääntelyyn liittyvää tukea ja/tai 
asianmukaisia puite-edellytyksiä;
painottaa tarvetta koordinoida paremmin
erilaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
koskevia eurooppalaisia, kansallisia ja 
alueellisia menettelytapoja ja välineitä;

Or. en

Tarkistus 38
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
E kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa ei ole 
uusyrityksille ja innovatiivisille yrityksille 
tarkoitettua sääntelyyn liittyvää tukea sekä 
painottaa tarvetta vähentää erilaisten pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä koskevien 
eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten menettelytapojen ja 
välineiden hajaantumista;

E. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa ei ole 
uusyrityksille ja innovatiivisille ja 
aloitteleville yrityksille tarkoitettua 
sääntelyyn liittyvää tukea sekä painottaa 
tarvetta vähentää erilaisten pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevien 
eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten menettelytapojen ja 
välineiden hajaantumista;
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Or. en

Tarkistus 39
Ivo Belet

Lausuntoluonnos
E a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E a. 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 Euroopan 
komissiota tekemään niin pian kuin 
mahdollista Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
225 artiklan nojalla ja 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan 
ehdotuksen unionin säädökseksi 
Euroopan parlamentin 15 päivänä 
tammikuuta 2013 annetun 
päätöslauselman yksityiskohtaisten 
suositusten mukaisesti;

Or. nl

Tarkistus 40
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
E a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E a. muistuttaa, että kriisiaikoina 
osuuskuntamuotoinen yritys on osoittanut 
pärjäävänsä paremmin kuin monet 
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perinteiset yritykset, mikä johtuu sen 
hallinnointimallista, sillä se perustuu 
yhteisomistajuuteen, jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen 
valvontaan sekä osuuskunnille 
tyypilliseen 
pääomanmuodostusmenetelmään; 
kehottaa näin ollen komissiota tukemaan 
erityistoimin tätä yritysmuotoa 
vaihtoehtona mahdolliselle konkurssille 
sekä vaikeuksissa olevien yritysten 
pelastamiseksi, sillä se takaa 
yritystoiminnan juurtumisen paikalliseen 
talouteen, edistää kestävää kehitystä ja 
rajoittaa yritystoiminnan siirtymistä 
muualle;

Or. en

Tarkistus 41
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
E a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. es
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Tarkistus 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
E b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E b. uskoo, että jäsenvaltioiden välinen 
epäoikeudenmukainen verokilpailu 
vaikuttaa kielteisesti yritysten kehitykseen, 
koska pk-yritykset ovat usein 
verojärjestelmissä heikommassa asemassa 
verrattuna suurempiin yrityksiin, mikä 
tukahduttaa niiden mahdollista kasvua ja 
investointeja; kannattaa 
yritysverojärjestelmien parempaa 
koordinointia EU:ssa siten, että otetaan 
käyttöön yhtenäinen veropohja ja 
toteutetaan toimia veronkierron ja 
aggressiivisen verosuunnittelun 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 43
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
F kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja
koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa;

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on vastattava entistä 
paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin 
erityisesti edistämällä työssä tapahtuvaa 
oppimista ja oppisopimuksia sekä 
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työntekijöiden uudelleenkoulutusta ja 
mahdollisuuksien tarjoamista elinikäiseen 
oppimiseen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita luomaan kestäviä 
järjestelmiä korkeakouluista ja 
ammatillisesta koulutuksesta 
työmarkkinoille siirtymiseen, varsinkin 
nuorten ammattilaisten ensimmäisen 
työpaikan osalta;

Or. en

Tarkistus 44
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
F kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa;

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa; painottaa, että EU:ssa 
havaittavan osaamisvajeen poistamiseksi 
on kiireellisesti nopeutettava naisten 
pääsyä tieteellisiin ja teknisiin 
koulutusohjelmiin ja ammatteihin, 
erityisesti uuden tieto- ja 
viestintätekniikan alalla;

Or. fr
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Tarkistus 45
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
F kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa;

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa; kehottaa kehittämään 
yrittäjyyskursseja opetusjärjestelmissä 
keskiasteen opetuksesta alkaen ja 
sisällyttämään yrittäjähengen keskeisenä 
osaamisalana opetus- ja 
koulutusohjelmiin;

Or. fr

Tarkistus 46
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
F kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa;

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
kannustavien talous- ja 
sääntelymekanismien avulla sellaisten 
poliittisten toimenpiteiden toteuttamista, 
joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen, 
korkea-asteen oppilaitosten ja yritysten 
välisten kumppanuuksien ja 
kokemustenvaihtoverkostojen luomiseksi, 
jotta oppilaitosten ja yritysten välinen 
tämänhetkinen kuilu voidaan poistaa ja 
jotta voidaan helpottaa tutkijoiden 
liikkuvuutta yliopistoista yrityksiin;
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Or. it

Tarkistus 47
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
F kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria 
ja koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa;

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten 
välisten kumppanuuksien rohkaisemista, 
jotta korkeakoulujen ja yritysten välinen 
tämänhetkinen kuilu voidaan poistaa ja 
edistää innovointia;

Or. en

Tarkistus 48
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
F kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa;

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen, 
ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa;

Or. en
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Tarkistus 49
Alejo Vidal-Quadras

Lausuntoluonnos
F kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä yliopistojen ja 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa;

F. pyytää jäsenvaltioita jatkamaan 
sellaisten poliittisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla muokataan kulttuuria ja 
koulutusjärjestelmiä koulujen, yliopistojen 
ja yritysten välisten kumppanuuksien 
luomiseksi, jotta korkeakoulujen ja 
yritysten välinen tämänhetkinen kuilu 
voidaan poistaa;

Or. en

Tarkistus 50
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
F a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

F a. pyytää jäsenvaltioita edistämään 
kansainvälistymistä tarjoamalla 
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 



AM\1008685FI.doc 29/49 PE522.899v01-00

FI

apua ensimmäisistä ratkaisevista vuosista 
selviämiseen ja kannustimia 
työllistämiseen;

Or. es

Tarkistus 51
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
F a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

F a. 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;

Or. en

Tarkistus 52
Ivo Belet

Lausuntoluonnos
F a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. nl

Tarkistus 53
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
F b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

F b. korostaa, että on tärkeää tarjota 
Euroopan nuorille yrittäjäkoulutusta ja
-asennetta; toteaa tässä yhteydessä, että 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT) on tärkeässä 
asemassa yrittäjyyden kulttuurin 
edistämisessä koulutuksella ja käytännön 
harjoittelulla; toteaa, että kaikki 
EIT:n tieto- ja innovaatioyhteisöt 
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;

Or. en

Tarkistus 54
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
F c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 55
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
G kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 
että ne edesauttavat rahoituksen 
myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille;

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada yksinkertaisemmin 
keinoin enemmän taloudellisia resursseja 
sillä perusteella, että ne edesauttavat 
rahoituksen myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille sekä edistävät 
innovaatiota kannustavien mekanismien 
käyttöönottoa jäsenvaltioissa esimerkiksi 
verohuojennusmekanismien avulla 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
rahoittamiseksi;

Or. it

Tarkistus 56
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
G kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 
että ne edesauttavat rahoituksen 

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 
että ne edesauttavat rahoituksen 
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myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille;

myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille; katsoo, että 
innovatiiviset ja muiden kuin pankkien
välityksellä toteutetut uudet 
rahoitusmuodot, kuten joukkorahoitus, 
yksityishenkilöiden väliset 
lainajärjestelmät, mikroluotot ja muut 
välineet, ovat tärkeitä, koska ne voivat 
tarjota tärkeää pääomaa, jotta aloittelevat 
yritykset ja pk-yritykset voivat kasvaa ja 
luoda työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 57
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
G kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 
että ne edesauttavat rahoituksen 
myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille;

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 
että ne edesauttavat rahoituksen 
myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille; tukee myös 
aloitteita, joilla kannustetaan konkurssin 
kokeneita yrittäjiä, jotta heille voidaan 
antaa toinen mahdollisuus ja kannustaa 
heitä riskinottoon;

Or. fr

Tarkistus 58
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
G kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 

G. tukee niitä EU:n ja jäsenvaltioiden
aloitteita, joilla tuetaan pienten ja 
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mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 
että ne edesauttavat rahoituksen 
myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille;

keskisuurten yritysten, erityisesti 
uusyritysten ja innovatiivisten yritysten,
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja, myös rahoituksen 
välittäjille tarjottuja kannustimia, jotta 
nämä tarjoaisivat kohtuuhintaisia lainoja 
ja sijoittaisivat arvopaperimarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
G kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 
että ne edesauttavat rahoituksen 
myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille;

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 
että ne edesauttavat rahoituksen 
myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille; on erityisen 
tyytyväinen Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja COSMEn 
pääomamekanismin perustamiseen;

Or. en

Tarkistus 60
Alejo Vidal-Quadras

Lausuntoluonnos
G kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 

G. tukee niitä EU:n tason aloitteita, joilla 
tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia saada enemmän 
taloudellisia resursseja sillä perusteella, 
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että ne edesauttavat rahoituksen 
myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille;

että ne edesauttavat ja vauhdittavat
rahoituksen myöntämistä uusyrityksille ja 
innovatiivisille yrityksille sekä auttavat 
poistamaan eroja jäsenvaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 61
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
G a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. katsoo, että Euroopan 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, 
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 
uudenlaisuutensa vuoksi; tämän vuoksi 
olisi tärkeää tarjota tietoa kyseisistä 
ei-perinteisistä rahoitusvaihtoehdoista ja 
tarjota sijoittajille kannustimia; korostaa, 
ettei näiden uusien rahoitusmuotojen 
soveltamista saisi rajoittaa vain 
perustamis- ja kasvuvaiheeseen; korostaa, 
että vaihtoehtoisten pääomamarkkinoiden 
edistämisestä olisi hyötyä myös silloin, 
kun rakenneuudistuksen yhteydessä 
halutaan päästä sekä yrityksen että 
työntekijöiden kannalta myönteiseen 
tulokseen;

Or. es
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Tarkistus 62
Ivo Belet

Lausuntoluonnos
G a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. pitää myönteisenä, että Euroopan 
komissio tunnustaa potentiaalin, joka 
liittyy pk-yritysten perustamisen ja 
yritysostojen vaihtoehtoisiin 
rahoituslähteisiin, kuten 
joukkorahoitukseen ja osuustoimintaan, 
ja että se selvittää mahdollisuuksia näiden 
välineiden tukemiseksi ja avustamiseksi; 
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;

Or. nl

Tarkistus 63
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
G a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. 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 
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ja edellyttäen, että se on objektiivisesti 
perusteltua sopimuksen erityisluonteen tai 
-piirteiden vuoksi ja että maksuaika ei 
missään tapauksessa ylitä 
60:tä kalenteripäivää;

Or. ro

Tarkistus 64
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
G a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. 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; painottaa 
pääomatulojen verotuksen keventämisen 
merkitystä tutkimuspainotteisten 
pk-yritysten innovatiivisten investointien 
osalta;

Or. en

Tarkistus 65
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
G a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan aluepiirejä ja pk-yritysten 
yhdistyksiä, jotta voidaan edistää 
paikallista tuotantoa ja huipputuotteita 
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esimerkiksi saattamalla yritykset yhteen 
yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita 
varten;

Or. it

Tarkistus 66
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
G a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. katsoo, että pk-yritysten innovointi 
on merkittävä keino uusien työpaikkojen 
luomiseen; katsoo, että tässä yhteydessä 
on innovoinnin menestyksekkyyden 
varmistamiseksi tärkeää asettaa 
pk-yritykset innovatiivisen toimintansa 
johtoon ja räätälöidä tuki niiden 
todellisiin tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 67
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
G a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. 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;

Or. en



PE522.899v01-00 38/49 AM\1008685FI.doc

FI

Tarkistus 68
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
G a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 69
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
G b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G b. 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 nimetyn viraston kautta siten, että 
aidosti alhaalta ylöspäin suuntautuva 
hankkeiden esittäminen on mahdollista ja 
tuetaan kaiken tyyppisiä innovaatioita, 
myös muita kuin teknisiä innovaatioita ja 
sosiaalisia innovaatioita;
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Or. en

Tarkistus 70
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
G b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 71
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
G b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G b. katsoo, että on yksinkertaistettava ja 
kevennettävä kaikkia kymmentä 
pk-yrityksille rasittavinta asetusta;

Or. en

Tarkistus 72
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
G c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G c. korostaa joukkorahoitusaloitteiden 
menestystä Euroopassa sekä tämän 
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rahoituksen myötä pk-yrityksille ja 
yrittäjille syntyviä taloudellisia ja muita 
hyötyjä, kuten rahoituksen tarjoamista 
aloitusvaiheessa, tuotteiden validointia, 
asiakaspalautetta ja vakaata ja 
sitoutunutta osakkeenomistusrakennetta; 
kehottaa Euroopan komissiota tutkimaan, 
kuinka joukkorahoitusta ja 
yksityishenkilöiden välisiä 
rahoitusjärjestelmiä voitaisiin lisätä 
mikroyritysten ja pk-yritysten 
auttamiseksi, sekä tarkastelemaan tämän 
alan sääntely-, koulutus- ja 
tutkimustarpeita;

Or. en

Tarkistus 73
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
G c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G c. suosittaa, että pieniriskisiltä 
yrityksiltä ei vaadittaisi kirjallisten 
työterveyteen ja työturvallisuuteen 
kohdistuvien riskien arviointien 
säilyttämistä;

Or. en

Tarkistus 74
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
G d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G d. on tyytyväinen pk-yritysten 
REACH-rekisteröintimaksujen 
alentamiseen, vaikka rekisteröintimaksut 
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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 
miljardia euroa, ja summan odotetaan 
kasvavan edelleen; katsoo tämän vuoksi, 
että REACH-asetuksen täytäntöönpano 
olisi keskeytettävä siihen asti, kunnes 
uudelleentarkastelu ja siihen liittyvät 
lainsäädäntöön tehtävät tarkistukset on 
tehty;

Or. en

Tarkistus 75
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
H kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

H. painottaa sitä tosiseikkaa, että 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
perusperiaate on Internetin asema 
foorumina, jonka avulla kuka tahansa 
kansalainen voi käynnistää muille 
kansalaisille suunnatun palvelun tai 
innovatiivisen tuotteen ja siten luoda 
työpaikkoja ja pk-yrityksiä sen lisäksi, että 
sillä on tehtävänsä sosiaalisen viestinnän 
foorumina.

H. painottaa, että digitaaliset 
sisämarkkinat ovat ratkaisevan tärkeitä
innovatiivisia palveluja tai tuotteita 
käyttöönottaville pk-yrityksille, jotka 
luovat työpaikkoja, ja vaatii poistamaan 
mahdollisuuksien mukaan jäljellä olevat 
esteet rajatylittävälle kaupankäynnille;

Or. en

Tarkistus 76
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
H kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

H. painottaa sitä tosiseikkaa, että 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
perusperiaate on Internetin asema 
foorumina, jonka avulla kuka tahansa 
kansalainen voi käynnistää muille 
kansalaisille suunnatun palvelun tai 
innovatiivisen tuotteen ja siten luoda 
työpaikkoja ja pk-yrityksiä sen lisäksi, että 
sillä on tehtävänsä sosiaalisen viestinnän 
foorumina.

H. painottaa sitä tosiseikkaa, että 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
perusperiaate on Internetin asema 
foorumina, jonka avulla kuka tahansa 
kansalainen voi käynnistää muille 
kansalaisille suunnatun palvelun tai 
innovatiivisen tuotteen ja siten luoda 
työpaikkoja ja pk-yrityksiä sen lisäksi, että 
sillä on tehtävänsä sosiaalisen viestinnän 
foorumina; panee merkille digitaalisen 
talouden merkityksen työpaikkojen 
luomiselle, erityisesti silloin, kun se liittyy 
aloihin, joilla Eurooppa on perinteisesti 
vahva, kuten luovat alat, kulttuuriperintö
ja matkailu.

Or. en

Tarkistus 77
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
H kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

H. painottaa sitä tosiseikkaa, että 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
perusperiaate on Internetin asema 
foorumina, jonka avulla kuka tahansa 
kansalainen voi käynnistää muille 
kansalaisille suunnatun palvelun tai 
innovatiivisen tuotteen ja siten luoda 
työpaikkoja ja pk-yrityksiä sen lisäksi, että 
sillä on tehtävänsä sosiaalisen viestinnän 
foorumina.

H. painottaa sitä tosiseikkaa, että 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
perusperiaate on Internetin asema 
foorumina, jonka avulla kuka tahansa 
kansalainen voi käynnistää muille 
kansalaisille suunnatun palvelun tai 
innovatiivisen tuotteen ja siten luoda 
työpaikkoja ja pk-yrityksiä sen lisäksi, että 
sillä on tehtävänsä sosiaalisen viestinnän 
foorumina; painottaa, että yksityisyyden 
suoja ja yrityksien tietosuoja on aina 
taattava.

Or. sv

Tarkistus 78
Alejo Vidal-Quadras
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Lausuntoluonnos
H kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

H. painottaa sitä tosiseikkaa, että 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
perusperiaate on Internetin asema 
foorumina, jonka avulla kuka tahansa 
kansalainen voi käynnistää muille 
kansalaisille suunnatun palvelun tai 
innovatiivisen tuotteen ja siten luoda 
työpaikkoja ja pk-yrityksiä sen lisäksi, että 
sillä on tehtävänsä sosiaalisen viestinnän 
foorumina.

H. painottaa sitä tosiseikkaa, että 
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 siten luoda 
työpaikkoja ja pk-yrityksiä sen lisäksi, että 
sillä on tehtävänsä sosiaalisen viestinnän 
foorumina.

Or. en

Tarkistus 79
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
H kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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.

Or. en

Tarkistus 80
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
H a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

H a. korostaa, ettei työterveyttä, 
työturvallisuutta ja työntekijöiden 
suojelua voida pitää hallinnollisena 
taakkana; kehottaa komissiota 
yksinkertaistamaan hallinnollista taakkaa 
turvaten samalla työterveyden ja 
työturvallisuuden ja pyytää 
tarkastelemaan pk-yritysten tarvetta 
varmistaa riittävä osaaminen ja resurssit 
työntekijöiden työympäristön 
asianmukaista hallintaa varten 
turvallisuuspuutteista johtuvien 
kustannusten pienentämiseksi; pyytää 
tältä osin, että kaikki työoikeuden tai 
työterveyden ja työturvallisuuden alan 
lainsäädäntö laadittaisiin 
vähimmäisvaatimukset sisältävän 
direktiivin muotoon.

Or. en

Tarkistus 81
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
H a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H a. painottaa tieto- ja viestintätekniikan 
tarjoamia mahdollisuuksia tuottavuuden 
ja kilpailukyvyn lisäämiseen; painottaa 
tarvetta vapauttaa digitaalisten 
sisämarkkinoiden potentiaali ja 
muistuttaa, että innovatiivisten tieto- ja 
viestintätekniikan aloittelevien yritysten 
perustamiskustannukset ovat kutistuneet 
kymmenessä vuodessa sadasosaan 
pääasiassa hyvin nopean ja kaikkialle 
levinneen laajakaistan, pilvipalvelujen, 
avoimen lähdekoodin ohjelmistojen, 
avoimen datan ja julkisen sektorin 
tiedotuksen saatavuuden ansiosta;
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Or. en

Tarkistus 82
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
H a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H a. 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 
Euroopan kansalaisilla on tarvittavat 
digitaaliset taidot tieto- ja 
viestintätekniikan käyttämiseen;

Or. ro

Tarkistus 83
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
H a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 84
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
H a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 85
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
H b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H b. katsoo, että komission ja 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
järjestelmiä, joilla helpotettaisiin ensi 
kertaa työmarkkinoille siirtyvien 
ammattilaisten pääsyä erityisesti 
vähentämällä itsenäisen 
ammatinharjoittamisen monimutkaisuutta 
ja kustannuksia, myös välillisiä 
työvoimakustannuksia; kannustaa tämän 
mukaisesti laatimaan Euroopan 
digitaalitalouteen liittyvien toimien osalta 
eurooppalaisen määritelmän itsenäiselle 
ammatinharjoittamiselle;

Or. en

Tarkistus 86
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
H b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 87
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
H b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 88
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
H b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H b. myöntää, että työaikadirektiivi on 
osoittautunut liian joustamattomaksi 
päivystysaikojen ja pakollisten 
lepoaikojen osalta;

Or. en

Tarkistus 89
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
H c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 90
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
H c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H c. 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;

Or. en

Tarkistus 91
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
H d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

H d. katsoo tämän vuoksi, että 
työaikadirektiivi olisi kumottava 
mikroyritysten, pk-yritysten ja 
terveydenhuollon päivystävien 
ammattilaisten osalta.

Or. en


