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Tarkistus 78
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yritysten
kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä koskevan ohjelman 
perustamisesta (2014–2020) (ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi taloudellisesta 
tasapainosta liiketoimintaympäristössä: 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä koskevan 
ohjelman perustaminen (2014–2020) 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. pt

Tarkistus 79
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi maaliskuussa 2010 
tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia", 
jäljempänä 'Eurooppa 2020 -strategia'.
Tiedonanto hyväksyttiin Eurooppa-
neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2010. 
Eurooppa 2020 -strategialla pyritään 
vastaamaan talouskriisiin ja 
valmistelemaan Eurooppaa seuraavaa 
vuosikymmentä varten. Siinä asetetaan 
viisi kunnianhimoista tavoitetta, jotka 
koskevat ilmastoa ja energiaa, työllisyyttä, 
innovointia, koulutusta sekä sosiaalista 
osallisuutta ja jotka on saavutettava 
vuoteen 2020 mennessä, ja tuodaan esiin 
kasvun avaintekijöitä, joilla pyritään 
lisäämään Euroopan dynaamisuutta ja 
kilpailukykyä. Siinä korostetaan myös, 
että on tärkeää vahvistaa Euroopan 

(1) Komission maaliskuussa 2010 
antamassa tiedonannossa "Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia" 
hyväksyttiin Euroopan suurimpien 
työnantajien keskusjärjestöjen selkeällä 
tuella Eurooppa 2020 -strategia. Tämä 
strategia on ollut Euroopan unionin 
tärkein väline, jolla on edistetty julkisten 
palvelujen vapauttamista ja 
yksityistämistä, joustavampia ja 
mukautuvampia työmarkkinoita sekä 
maltillista palkkapolitiikkaa ja avattu 
useimmat sosiaaliturvajärjestelmät, 
mukaan lukien eläkkeet ja kansalliset 
terveydenhuoltojärjestelmät, yksityisille 
eduille.
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talouskasvua ja pitää samalla yllä 
korkeaa työllisyystasoa, vähähiilistä, 
resurssi- ja energiatehokasta taloutta sekä 
sosiaalista koheesiota.

Or. pt

Tarkistus 80
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lukuisiin talouden sektoreihin, 
kuten energia-, liikenne- ja 
viestintäaloihin, sovelletut vapauttamis- ja 
yksityistämispolitiikat ovat johtaneet 
monopolien syntyyn ja 
tuotannontekijöiden kustannusten 
nousuun, millä on vakavia seurauksia 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritykset) 
toimintaan. 

Or. pt

Tarkistus 81
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, vahvempaa 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, 
osaamisyhteiskunnan etenemistä ja 
tasapainoiseen talouskasvuun perustuvaa 
kehitystä, olisi perustettava yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma'.

(6) Jotta voitaisiin muodostaa taloudellinen 
ja sosiaalinen tasapaino unionin eri 
kokoisten yritysten välillä, edistää 
erityisesti mikroyritysten ja pk-yritysten 
perustamista, vakaata kasvua ja pitkän 
aikavälin kehitystä sekä 
osaamisyhteiskunnan etenemistä ja 
tasapainoiseen talouskasvuun perustuvaa 
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kehitystä, olisi perustettava taloudellinen 
tasapaino liiketoimintaympäristössä: 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä koskeva 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma'. 

Or. pt

Tarkistus 82
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, vahvempaa
kilpailukykyä ja kestävyyttä, 
osaamisyhteiskunnan etenemistä ja
tasapainoiseen talouskasvuun perustuvaa 
kehitystä, olisi perustettava yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma'.

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, kestävää
kilpailukykyä, tukea nykyisiä pk-yrityksiä, 
kannustaa yrittäjyyskulttuuriin ja edistää 
pk-yritysten perustamista ja kasvua, olisi 
perustettava yritysten kilpailukykyä ja pk-
yrityksiä koskeva ohjelma, jäljempänä 
'ohjelma'.

Or. en

Perustelu

Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevassa ohjelmassa (COSME) olisi tuettava 
ensisijaisesti nykyisiä pk-yrityksiä.

Tarkistus 83
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, vahvempaa 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, 

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, sekä 
vahvempaa kilpailukykyä että kestävyyttä, 
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osaamisyhteiskunnan etenemistä ja 
tasapainoiseen talouskasvuun perustuvaa 
kehitystä, olisi perustettava yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma'.

osaamisyhteiskunnan etenemistä ja 
tasapainoiseen talouskasvuun perustuvaa 
kehitystä, olisi perustettava yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma'.

Or. en

Tarkistus 84
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, vahvempaa
kilpailukykyä ja kestävyyttä, 
osaamisyhteiskunnan etenemistä ja
tasapainoiseen talouskasvuun perustuvaa 
kehitystä, olisi perustettava yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma'.

(6) Jotta voitaisiin edistää unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, kestävää
kilpailukykyä, kannustaa 
yrittäjyyskulttuuriin ja edistää pk-yritysten 
perustamista ja kasvua, olisi perustettava 
yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskeva ohjelma, jäljempänä 'ohjelma'.

Or. en

Tarkistus 85
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta ohjelma voisi saavuttaa 
tavoitteensa ja tukea Small Business Act 
-aloitteen täytäntöönpanoa, vähintään 
0,5 prosenttia monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 
kokonaistalousarviosta olisi osoitettava 
tämän ohjelman täytäntöönpanoon.
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Or. en

Tarkistus 86
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on 
tarkoitus ottaa käyttöön institutionaalisia ja 
poliittisia järjestelyjä, joilla luodaan 
edellytykset, joiden vallitessa yritykset 
voivat kasvaa kestävällä tavalla. Parantunut 
tuottavuus on keskeistä kestävälle tulojen 
kasvulle, joka puolestaan parantaa 
elintasoa. Kilpailukyky riippuu myös 
yritysten kyvystä hyödyntää 
täysimääräisesti Euroopan 
sisämarkkinoiden kaltaisia
mahdollisuuksia. Tämä on erityisen tärkeää 
pk-yrityksille, joiden osuus unionin 
yrityksistä on 99 prosenttia ja jotka 
tarjoavat tämänhetkisistä yksityissektorin 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja uusista 
työpaikoista 80 prosenttia ja vastaavat yli 
puolesta unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Pk-yritykset ovat 
keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation moottori.

(8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on 
tarkoitus ottaa käyttöön institutionaalisia ja 
poliittisia järjestelyjä, joilla luodaan 
edellytykset, joiden vallitessa yritykset 
voivat kasvaa kestävällä tavalla. Tätä 
tavoitetta ei ole saavutettu, vaan sitä 
vastoin on haitattu erityisesti mikro- ja 
pk-yritysten kasvua, autonomiaa ja 
kestävää kehitystä. Parantunut tuottavuus 
on keskeistä kestävälle tulojen kasvulle, 
joka puolestaan parantaa elintasoa. 
Kilpailukyky riippuu myös yritysten 
kyvystä hyödyntää täysimääräisesti 
taloudellisesti tasapainoisen 
toimintaympäristön Euroopan
teollisuudelle luomia mahdollisuuksia. 
Tämä on erityisen tärkeää mikro- ja pk-
yrityksille, joiden osuus unionin yrityksistä 
on yli 99 prosenttia ja jotka tarjoavat 
tämänhetkisistä yksityissektorin 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja uusista 
työpaikoista yli 80 prosenttia ja vastaavat 
yli puolesta unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Mikro- ja pk-yritykset 
ovat keskeinen talouskasvun, työllisyyden 
ja sosiaalisen integraation moottori. 

Or. pt

Tarkistus 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on 
tarkoitus ottaa käyttöön institutionaalisia ja 
poliittisia järjestelyjä, joilla luodaan 
edellytykset, joiden vallitessa yritykset 
voivat kasvaa kestävällä tavalla. Parantunut 
tuottavuus on keskeistä kestävälle tulojen 
kasvulle, joka puolestaan parantaa 
elintasoa. Kilpailukyky riippuu myös 
yritysten kyvystä hyödyntää 
täysimääräisesti Euroopan 
sisämarkkinoiden kaltaisia 
mahdollisuuksia. Tämä on erityisen tärkeää 
pk-yrityksille, joiden osuus unionin 
yrityksistä on 99 prosenttia ja jotka 
tarjoavat tämänhetkisistä yksityissektorin 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja uusista 
työpaikoista 80 prosenttia ja vastaavat yli 
puolesta unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Pk-yritykset ovat 
keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation moottori.

(8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on 
tarkoitus ottaa käyttöön institutionaalisia ja 
poliittisia järjestelyjä, joilla luodaan 
edellytykset, joiden vallitessa yritykset 
voivat kasvaa kestävällä tavalla. Kestävä 
kilpailukyky merkitsee kykyä luoda ja 
ylläpitää yritysten taloudellista 
kilpailukykyä kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti. Parantunut 
tuottavuus on keskeistä kestävälle tulojen 
kasvulle, joka puolestaan parantaa 
elintasoa. Kilpailukyky riippuu myös 
yritysten kyvystä hyödyntää 
täysimääräisesti Euroopan 
sisämarkkinoiden kaltaisia 
mahdollisuuksia. Tämä on erityisen tärkeää 
pk-yrityksille, joiden osuus unionin 
yrityksistä on 99 prosenttia ja jotka 
tarjoavat tämänhetkisistä yksityissektorin 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja uusista 
työpaikoista 80 prosenttia ja vastaavat yli 
puolesta unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Pk-yritykset ovat 
keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation moottori.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 3 (mietintöluonnos) muutettuna: korvataan sana "teollisuus" sanalla "yritykset", 
koska näin sisällytetään kaikkien talouden alojen yritykset.

Tarkistus 88
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on (8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on 
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tarkoitus ottaa käyttöön institutionaalisia ja 
poliittisia järjestelyjä, joilla luodaan
edellytykset, joiden vallitessa yritykset 
voivat kasvaa kestävällä tavalla. Parantunut 
tuottavuus on keskeistä kestävälle tulojen
kasvulle, joka puolestaan parantaa 
elintasoa. Kilpailukyky riippuu myös 
yritysten kyvystä hyödyntää 
täysimääräisesti Euroopan
sisämarkkinoiden kaltaisia 
mahdollisuuksia. Tämä on erityisen tärkeää 
pk-yrityksille, joiden osuus unionin 
yrityksistä on 99 prosenttia ja jotka 
tarjoavat tämänhetkisistä yksityissektorin 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja uusista 
työpaikoista 80 prosenttia ja vastaavat yli 
puolesta unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Pk-yritykset ovat 
keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation moottori.

tarkoitus ottaa käyttöön institutionaalisia ja 
poliittisia järjestelyjä, joilla luodaan 
edellytykset, joiden vallitessa yritykset 
voivat kasvaa kestävällä tavalla. Parantunut 
resurssien ja energian tuottavuus on 
keskeistä kestävälle kasvulle, joka 
puolestaan parantaa elintasoa. 
Kilpailukyky riippuu myös yritysten 
kyvystä hyödyntää täysimääräisesti 
Euroopan sisämarkkinoiden kaltaisia 
mahdollisuuksia. Tämä on erityisen tärkeää 
pk-yrityksille, joiden osuus unionin 
yrityksistä on 99 prosenttia ja jotka 
tarjoavat tämänhetkisistä yksityissektorin 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja uusista 
työpaikoista 80 prosenttia ja vastaavat yli 
puolesta unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Pk-yritykset ovat 
keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation moottori.

Or. en

Tarkistus 89
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komission tiedonannossa 
"Tavoitteena työllistävä elpyminen"1

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. 
Komission tutkimuksessa korostetaan, 
että työpaikkojen luonti ekoteollisuudessa 
on ollut myönteistä koko laman ajan 
verrattuna moniin muihin aloihin ja sen 
ennustetaan jatkuvan vakaana tulevina 
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vuosina. EU:n aloitteet, joiden avulla 
voidaan hyödyntää vihreän kasvun 
työllistävää vaikutusta etenkin pk-
yrityksissä, olisi sisällytettävä tähän 
ohjelmaan.
_______________
1 COM(2012)0173 lopullinen

Or. en

Tarkistus 90
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kilpailukyky on asetettu unionin 
politiikan keskipisteeseen viime vuosina 
niiden markkinoiden, poliittisten ja 
institutionaalisten epäkohtien vuoksi, jotka 
haittaavat unionin yritysten ja erityisesti 
pk-yritysten kilpailukykyä.

(9) Kilpailukyky on asetettu unionin 
politiikan keskipisteeseen viime vuosina 
niiden markkinoiden ja institutionaalisten 
politiikkojen epäkohtien vuoksi, jotka 
haittaavat unionin yritysten ja erityisesti 
mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä, 
koska ne joutuvat päivittäin kohtaamaan 
suurten yritysten ja taloudellisten 
ryhmittymien määräävän markkina-
aseman.

Or. pt

Tarkistus 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kilpailukyky on asetettu unionin 
politiikan keskipisteeseen viime vuosina 
niiden markkinoiden, poliittisten ja 
institutionaalisten epäkohtien vuoksi, jotka 

(9) Kilpailukyky on asetettu unionin 
politiikan keskipisteeseen viime vuosina 
niiden markkinoiden, poliittisten ja 
institutionaalisten epäkohtien vuoksi, jotka 
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haittaavat unionin yritysten ja erityisesti 
pk-yritysten kilpailukykyä.

haittaavat unionin yritysten ja erityisesti 
pk-yritysten kilpailukykyä. Pk-yritysten 
perustaminen aiheuttaa myös edelleen 
liiallista hallinnollista rasitetta.

Or. en

Tarkistus 92
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ohjelmassa olisi sen vuoksi 
puututtava markkinoiden epäkohtiin, jotka 
vaikuttavat unionin talouden 
kilpailukykyyn globaalisti pääasiassa 
sellaisten seikkojen vuoksi, jotka haittaavat 
yritysten kykyä kilpailla 
kilpakumppaneiden kanssa muualla 
maailmassa.

(10) Ohjelmassa olisi sen vuoksi 
puututtava markkinoiden epäkohtiin, jotka 
vaikuttavat unionin talouden 
kilpailukykyyn globaalisti pääasiassa 
sellaisten seikkojen vuoksi, jotka haittaavat 
yritysten kykyä kilpailla 
kilpakumppaneiden kanssa muualla 
maailmassa, tuettava Eurooppa 2020 
-strategian painopisteiden, kuten 
innovoinnin, vihreän talouden ja nuorten 
palkkaamisen, täytäntöönpanoa, 
sovellettava Small Business Act -aloitteen 
periaatteita, varmistettava koordinointi 
EU:n muiden ohjelmien kanssa, otettava 
huomioon pk-yritysten tarpeet ja 
yksinkertaistettava ja vähennettävä niiden 
kohtaamaa hallinnollista rasitetta.

Or. es

Tarkistus 93
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ohjelmassa olisi sen vuoksi (10) Ohjelmassa olisi sen vuoksi 
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puututtava markkinoiden epäkohtiin, jotka 
vaikuttavat unionin talouden 
kilpailukykyyn globaalisti pääasiassa 
sellaisten seikkojen vuoksi, jotka haittaavat 
yritysten kykyä kilpailla 
kilpakumppaneiden kanssa muualla 
maailmassa.

puututtava markkinoiden epäkohtiin, jotka 
vaikuttavat unionin talouden 
kilpailukykyyn globaalisti pääasiassa 
sellaisten seikkojen vuoksi, jotka haittaavat 
yritysten kykyä kilpailla 
kilpakumppaneiden kanssa muualla 
maailmassa. Näihin epäkohtiin sisältyy 
riittämätön vastavuoroisuus EU:n ja sen 
kilpailijoiden välillä markkinoille pääsyä 
koskevissa ehdoissa.

Or. fr

Perustelu

EU:n toimin olisi varmistettava, että vastavuoroisuuden periaatetta sovelletaan tiukasti, jotta 
taataan aidosti oikeudenmukaiset EU:n markkinoille pääsyä koskevat ehdot.

Tarkistus 94
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ohjelmassa olisi sen vuoksi 
puututtava markkinoiden epäkohtiin, jotka 
vaikuttavat unionin talouden 
kilpailukykyyn globaalisti pääasiassa 
sellaisten seikkojen vuoksi, jotka haittaavat 
yritysten kykyä kilpailla 
kilpakumppaneiden kanssa muualla 
maailmassa.

(10) Ohjelmassa olisi sen vuoksi 
puututtava markkinoiden epäkohtiin, jotka 
vaikuttavat unionin talouden 
kilpailukykyyn ja kestävyyteen globaalisti 
pääasiassa sellaisten seikkojen vuoksi, 
jotka haittaavat yritysten kykyä innovoida 
ja kilpailla kilpakumppaneiden kanssa 
muualla maailmassa.

Or. en

Tarkistus 95
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ohjelmasta olisi tuettava myös 
hallinnon yksinkertaistamista, pk-
yritysten mukauttamista Eurooppa 2020 
-ohjelman tavoitteisiin ja pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua kaikkiin asiaa 
koskeviin EU:n ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 96
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin 
(minkä vuoksi on suositeltavaa viitata pk-
yritysten asemesta mikro- ja pk-
yrityksiin). Erityishuomiota olisi 
kiinnitettävä mikroyrityksiin, 
käsiteollisuustoimintaa harjoittaviin 
yrityksiin sekä sosiaalisiin yrityksiin. 
Huomiota olisi kiinnitettävä myös nuorten 
yrittäjien, uusien ja mahdollisten yrittäjien 
sekä naisyrittäjien samoin kuin erityisten 
kohderyhmien kuten maahanmuuttajien ja 
sosiaalisesti heikommassa asemassa 
olevista ryhmistä tulevien yrittäjien 
erityisominaisuuksiin ja -vaatimuksiin. 
Ohjelmalla olisi myös kannustettava 
seniorikansalaisia ryhtymään yrittäjiksi ja 
jatkamaan yrittäjinä sekä edistettävä 
yrittäjien uusia mahdollisuuksia.

Or. pt
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Tarkistus 97
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin ja kaikkiin muihin asiaan 
liittyviin aloihin. Huomiota olisi 
kiinnitettävä myös nuorten yrittäjien, 
uusien ja mahdollisten yrittäjien sekä 
naisyrittäjien samoin kuin erityisten 
kohderyhmien kuten maahanmuuttajien ja 
sosiaalisesti heikommassa asemassa 
olevista ryhmistä tulevien yrittäjien 
erityisominaisuuksiin ja -vaatimuksiin. 
Ohjelmalla olisi myös kannustettava 
seniorikansalaisia ryhtymään yrittäjiksi ja 
jatkamaan yrittäjinä sekä edistettävä 
yrittäjien uusia mahdollisuuksia.

Or. it

Tarkistus 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
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toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien 
kuten maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia 
ryhtymään yrittäjiksi ja jatkamaan 
yrittäjinä sekä edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Ohjelmaa toteutettaessa komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä asianomaisten 
sidosryhmien, erityisesti pk-yritysten 
järjestöjen kanssa hyödyntäen 
mahdollisimman pitkälle nykyisiä 
rakenteita. Erityishuomiota olisi 
kiinnitettävä mikroyrityksiin, 
käsiteollisuustoimintaa harjoittaviin 
yrityksiin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, vapaiden ammattien 
harjoittajiin sekä sosiaalisiin yrityksiin. 
Huomiota olisi kiinnitettävä myös nuorten 
yrittäjien, uusien ja mahdollisten yrittäjien 
sekä naisyrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin.

Or. en

Perustelu

COSME-ohjelma on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille. Sen tavoitteiden saavuttamiseksi on 
olennaista saada pk-yrityksiä edustavat organisaatiot paremmin mukaan. Komission olisi 
esimerkiksi tuettava yhteistyötä pk-yritysten järjestöjen kanssa kehitettäessä pk-yrityksiä 
koskevaa politiikkaa ja otettava niiden näkemykset huomioon valmistellessaan vuotuisen 
työohjelman tavoitteita. On tärkeää selventää, että COSME-ohjelmassa olisi myös 
keskityttävä, pk-yritysten määritelmän rajoissa, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja vapaiden 
ammattien harjoittajiin.

Tarkistus 99
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
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mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia. Tässä yhteydessä olisi 
pohdittava, miten voidaan edistää 
yritysten luovutuksia, spin-off- ja spin-
out-yrityksiä ja yrittäjien oikeutta uusiin 
mahdollisuuksiin.

Or. fr

Tarkistus 100
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
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kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia. Olisi kannustettava myös 
yritysten luovutuksiin ja haltuunottoon.

Or. de

Tarkistus 101
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien, naisyrittäjien, 
itsenäisten ammatinharjoittajien samoin 
kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin sekä nuorten 
työllistettävyyteen ja yrittäjien ja heidän 
työntekijöidensä koulutukseen. Ohjelmalla 
olisi myös kannustettava seniorikansalaisia 
ryhtymään yrittäjiksi ja jatkamaan 
yrittäjinä sekä edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

Or. es
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Tarkistus 102
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia, joiden 
kokemus ja epäviralliset verkostot voivat 
osoittautua korvaamattoman arvokkaiksi,
ryhtymään yrittäjiksi ja jatkamaan 
yrittäjinä sekä edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
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suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä kaikkien 
alojen mikroyrityksiin ja
käsiteollisuustoimintaa harjoittaviin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 
yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 104
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien kuten 
maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia ryhtymään 

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin mikro- ja pk-
yrityksiin. Erityishuomiota olisi 
kiinnitettävä mikroyrityksiin, 
käsiteollisuustoimintaa harjoittaviin 
yrityksiin sekä sosiaalisiin yrityksiin. 
Huomiota olisi kiinnitettävä myös nuorten 
yrittäjien, uusien ja mahdollisten yrittäjien 
sekä naisyrittäjien samoin kuin erityisten 
kohderyhmien kuten maahanmuuttajien ja 
sosiaalisesti heikommassa asemassa 
olevista ryhmistä tulevien yrittäjien 
erityisominaisuuksiin ja -vaatimuksiin. 
Ohjelmalla olisi myös kannustettava 
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yrittäjiksi ja jatkamaan yrittäjinä sekä 
edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

seniorikansalaisia ryhtymään yrittäjiksi ja 
jatkamaan yrittäjinä sekä edistettävä 
yrittäjien uusia mahdollisuuksia.

Or. ro

Tarkistus 105
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Pk-yritysten klusterien 
muodostaminen on tärkeä väline, jolla 
voidaan lisätä pk-yritysten valmiuksia 
innovoida ja käynnistää toimintaa 
ulkomaisilla markkinoilla; olisi tuettava 
riittävällä tavalla yritysten, esimerkiksi 
klusterien, yritysverkostojen ja 
vientiyhtymien, välisen yhteistyön 
muotoja asianmukaisten toimintalinjojen 
ja välineiden avulla. 

Or. it

Tarkistus 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Ohjelmasta olisi rahoitettava 
toimia, joiden avulla voidaan vähentää 
minimiin pk-yrityksiin kohdistuvaa sekä 
lainsäädännöstä aiheutuvaa että 
hallinnollista rasitetta. Kun otetaan 
huomioon lainsäädännön noudattamisen 
usein suuret kustannukset ja epäsuorat 
vaikutukset, kuten 
innovointimahdollisuuksien sekä pk-
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yritysten ja etenkin mikroyritysten 
toimintamahdollisuuksien kaventuminen, 
ohjelmassa olisi myös tutkittava 
vaikutustenarviointien perusteella 
erityistapauksia, joissa nämä yritykset 
voisivat hyötyä kevyemmästä sääntelystä.

Or. en

Tarkistus 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan ja niillä on vaikeuksia 
saada riskipääomaa. Tällä on negatiivista 
vaikutusta perustettujen uusien yritysten 
määrään ja laatuun sekä yritysten kasvuun. 
Ehdotettujen rahoitusvälineiden lisäarvo 
unionin kannalta on muun muassa siinä, 
että vahvistetaan riskipääoman 
sisämarkkinoita ja kehitetään Euroopan 
laajuiset pk-yritysten rahoitusmarkkinat. 
Unionin toimilla olisi täydennettävä pk-
yrityksiä koskevien rahoitusvälineiden 
käyttöä jäsenvaltioissa. Toimien 
täytäntöönpanosta vastaavien tahojen olisi 
taattava täydentävyys ja vältettävä 
päällekkäistä rahoitusta EU:n muista 
resursseista.

(12) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan ja niillä on vaikeuksia 
saada riskipääomaa. Tällä on negatiivista 
vaikutusta perustettujen uusien yritysten 
määrään ja laatuun sekä yritysten kasvuun. 
Ehdotettujen rahoitusvälineiden lisäarvo 
unionin kannalta on muun muassa siinä, 
että vahvistetaan riskipääoman 
sisämarkkinoita ja kehitetään Euroopan 
laajuiset pk-yritysten rahoitusmarkkinat. 
Unionin toimilla olisi täydennettävä pk-
yrityksiä koskevien rahoitusvälineiden 
käyttöä jäsenvaltioissa. Toimien 
täytäntöönpanosta vastaavien tahojen olisi 
taattava täydentävyys ja vältettävä 
päällekkäistä rahoitusta EU:n muista 
resursseista. Lisäksi kohtuuhintaisten 
pankkipalvelujen saatavuuden 
parantaminen pienille yrityksille ja 
mikroyrityksille useilla 
oikeudenkäyttöalueilla ja eri valuutoilla 
on avainasemassa viennin lisäämisen 
kannalta.

Or. en
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Tarkistus 108
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tutkimusten mukaan rahoituksen 
saatavuuden lisäksi myös taitojen, 
johtamistaidot mukaan luettuina, ja 
tietämyksen saatavuus ovat erittäin 
tärkeitä tekijöitä, joiden perusteella pk-
yritykset voivat käyttää olemassa olevaa 
rahoitusta, innovoida, kilpailla ja kasvaa. 
Rahoitusvälineiden tarjoamiseen olisi 
näin ollen liitettävä asianmukaista 
ohjausta ja valmennusta ja olisi tarjottava 
tietopohjaisia yrityspalveluja.

Or. en

Tarkistus 109
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Olisi myös tehtävä aloitteita sen 
arvioimiseksi, miten uudet yrittäjät ja pk-
yritykset voisivat hyötyä innovatiivisista 
rahoitusvälineistä, esimerkiksi 
crowdfunding-rahoituksesta, olisiko 
näiden välineiden käyttöä edistettävä 
EU:n tasolla ja millä tavoin ja arvioitava, 
tarvitaanko lainsäädäntökehys tällaisten 
käytäntöjen vakiinnuttamista varten.

Or. en
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Perustelu

Crowdfunding-rahoituksen avulla laajempi joukko piensijoittajia voi sijoittaa hankkeisiin ja 
pienyrityksiin, yleensä Internet-sivustojen kautta. Yhdysvalloissa säädettiin Jumpstart Our 
Business Startups -laki (JOBS-laki), jonka tarkoituksena on kannustaa pienyritysten 
rahoittamiseen ja tarjota lainsäädäntökehys crowdfunding-rahoitukselle siten, että sijoittajien 
suojelu tasapainotetaan talouskasvun edistämisen kanssa.

Tarkistus 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto 
("verkosto") on osoittanut lisäarvonsa 
Euroopan pk-yritysten kannalta 
keskitettynä asiointipisteenä, joka tarjoaa 
tukea ja apua yrityksille, jotta ne voisivat 
parantaa kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.
Verkoston toimintaa olisi kuitenkin vielä 
kehitettävä erityisesti tiivistämällä 
verkoston ja Horisontti 2020 -ohjelman 
kansallisten yhteyspisteiden yhteistyötä ja 
ottamalla mukaan tehokkaasti 
kansainvälistämis- ja innovointipalvelut, 
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tehostamalla yhteistyötä verkoston ja 
muiden sidosryhmien sekä olemassa 
olevien tukirakenteiden välillä, 
kuulemalla paremmin vastaanottavia 
organisaatioita, vähentämällä 
byrokratiaa, parantamalla tietoteknistä 
tukea ja nostamalla verkoston profiilia. 
Verkoston toiminnan parantamiseksi 
edelleen komission olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
hallintorakenteet yhteistyössä pk-yritysten 
järjestöjen ja innovaatiovirastojen kanssa. 
Verkoston tehtävät olisi vahvistettava 
ohjelmassa, mukaan lukien tiedotusta, 
palautetta, yritysten yhteistyötä ja 
kansainvälistämistä koskevat palvelut 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa, 
innovaatiopalvelut ja palvelut, joilla pk-
yrityksiä kannustetaan osallistumaan 
Horisontti 2020 -ohjelmaan.

Or. en

(Katso 9 a artikla, liite I a (uusi))

Perustelu

Muutetaan tarkistusta 7 (mietintöluonnos) Horisontti 2020 -ohjelman kansallisten 
yhteyspisteiden osalta, tehdään parannuksia (yhteistyö verkoston ja muiden sidosryhmien
sekä olemassa olevien tukirakenteiden kanssa, kansainvälistämis- ja innovointipalvelujen 
sisällyttäminen) ja määritetään asetuksessa vahvistettavat verkoston tehtävät.

Tarkistus 111
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
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liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.

liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia. Verkosto 
ei kuitenkaan tarjoa samanlaatuisia 
palveluja kaikkialla unionissa. Sen vuoksi 
hallintorakenteita olisi vahvistettava, jotta 
lisätään verkoston tehokkuutta 
vähentämällä byrokratiaa, parantamalla 
tietoteknistä tukea ja nostamalla 
verkoston profiilia. Komission olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset hallintorakenteet ja käyttötavat, 
ja olisi vahvistettava yhteistyötä Horisontti 
2020 -ohjelman kansallisten 
yhteyspisteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 112
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
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yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.

yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Verkoston tehokkuutta olisi kuitenkin 
lisättävä: etenkin pk-yritysten olisi 
paremmin hyödynnettävä ehdotettuja 
palveluja, ja olisi myös korjattava 
verkoston vinoutunutta maantieteellistä 
jakaumaa. Menettelyjen ja 
työskentelymenetelmien järkeistäminen ja 
yritysten tukipalvelujen eurooppalainen 
ulottuvuus voidaan saavuttaa vain unionin 
tasolla. Verkosto on erityisesti auttanut pk-
yrityksiä löytämään kumppaneita 
yhteistyötä tai teknologian siirtoa varten 
sekä saamaan neuvoja rahoituslähteistä, 
teollis- ja tekijänoikeuksista sekä 
ekoinnovaatioista ja kestävästä 
tuotannosta. Se on myös saanut palautetta 
unionin lainsäädännöstä ja standardeista. 
Sen ainutlaatuinen kokemus on erityisen 
tärkeä pyrittäessä torjumaan tiedon 
epätasaista jakautumista ja vähentämään 
valtioiden rajat ylittävään toimintaan 
liittyviä kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 113
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 



AM\905685FI.doc 27/129 PE491.338v01-00

FI

järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.

järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia. Tietojen 
mahdollisimman tehokasta levittämistä 
varten Yritys-Eurooppa-verkoston olisi 
lähetettävä tiedotusmateriaalia vasta 
rekisteröityneille yrityksille.

Or. en

Tarkistus 114
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
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tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.

tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.
Huolimatta jo saavutetusta selvästä 
edistymisestä yrityksille on edelleen 
tiedotettava Yritys-Eurooppa-verkoston 
toiminnasta, jotta ne hyödyntäisivät 
kaikkia sen tarjoamia mahdollisuuksia, 
koska riittämätön neuvonta haittaa pk-
yritysten tavoittelemaa kasvua ja 
kilpailukykyä.

Or. de

Tarkistus 115
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
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ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.

ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia. Pk-
yritysten järjestöjen tulisi osallistua 
aktiivisesti verkoston laatimiseen ja 
toimintaan, koska ne ovat tiiviissä 
yhteydessä kohderyhmään.

Or. en

Perustelu

Katso 9 b artikla.

Tarkistus 116
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten palvelujen keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukipalveluja
ja apua yrityksille, jotta ne voisivat 
parantaa kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten ulkomailla sekä saamaan 
neuvoja rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 



PE491.338v01-00 30/129 AM\905685FI.doc

FI

ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.

ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia. Verkosto 
on myös menestyksekkäästi kannustanut 
pk-yrityksiä osallistumaan EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin kuten tutkimuksen 
seitsemänteen puiteohjelmaan.

Or. en

Perustelu

Jotta annetaan kattava kuva verkoston tämänhetkisistä tehtävistä ja saavutuksista, olisi 
mainittava tärkeä tehtävä kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan EU:n rahoittamiin ohjelmiin.

Tarkistus 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia.

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyviä kustannuksia. Sen 
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yhteistyö muiden markkinoille pääsyä 
koskevien aloitteiden kanssa EU:ssa ja 
kansallisella tasolla on erittäin tärkeää 
eurooppalaisten pk-yritysten 
kansainvälistymisen lisäämiseksi.

Or. en

Tarkistus 118
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
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yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla.

yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla. Jos nämä 
tukitoimet ovat riittämättömiä, etenkin 
johtuen ulkomaisten yritysten tielle 
summittaisesti asetetuista liiallisista 
esteistä, verkosto tiedottaa kansallisille ja 
EU:n viranomaisille asiaan liittyvistä 
ongelmista, jotta voidaan ryhtyä 
asianmukaisiin toimiin.

Or. fr

Perustelu

Verkostot, joiden avulla pk-yritykset voivat kehittyä kansainvälisesti, ovat tehokas väline 
luotettavaa tiedottamista varten viranomaisille. Näitä verkostoja olisi kannustettava 
tiedottamaan toimivaltaisille kansallisille ja EU:n viranomaisille vaikeuksista, joita pk-
yritykset kohtaavat ulkomaisilla markkinoilla, jotta kyseiset viranomaiset voivat arvioida, 
huolehtivatko kyseiset kauppakumppanit vastavuoroisuusvelvoitteestaan.

Tarkistus 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
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ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla.

ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla. Tällaisiin 
palveluihin voisi sisältyä muun muassa 
tiedottamista teollis- ja tekijänoikeuksista, 
standardeista ja julkisiin hankintoihin 
liittyvistä mahdollisuuksista.

Or. en

Perustelu

Poistetaan tarkistuksen 8 viimeinen virke (mietintöluonnos): Komissio kartoittaa kolmansien 
maiden olemassa olevia tukipalveluja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa, se ei ole 
tarpeen tässä asetuksessa. "Olisi sisällettävä" muutetaan muotoon "voisi sisältyä", jotta 
selvennetään, että ehdotettujen tukipalvelujen luettelo on luonteeltaan ohjeellinen

Tarkistus 120
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
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näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla.

näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Vuoden 2012 
Eurobarometrista käy myös ilmi, että 
EU:n pk-yritykset eivät ole vielä 
hyödyntäneet kasvumahdollisuuksiaan 
vihreillä markkinoilla sekä Euroopassa 
että sen ulkopuolella kansainvälistymisen 
ja julkisiin hankintoihin osallistumisen 
osalta. Small Business Act -aloitteessa 
kehotettiin unionia ja jäsenvaltioita 
tukemaan ja kannustamaan pk-yrityksiä 
hyödyntämään unionin ulkopuolisten 
markkinoiden kasvua, ja tämän mukaisesti 
EU tukee Euroopan liike-elämän 
järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Tammi–helmikuussa 2012 toteutettu ja maaliskuussa 2012 julkaistu Flash Eurobarometri 342 
"SMEs, Resource Efficiency and Green Markets".

Tarkistus 121
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla.

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla. Tällaisiin 
palveluihin olisi sisällytettävä 
tiedottamista teollis- ja tekijänoikeuksista, 
standardeista ja julkisiin hankintoihin 
liittyvistä mahdollisuuksista. EU:n 
tukijärjestelmien tehokkuutta olisi 
arvioitava kartoittamalla nykyisiä 
paikallisia, alueellisia, kansallisia ja 
eurooppalaisia tukijärjestelmiä ennen 
uusien järjestelmien käyttöönottoa. 

Or. en



PE491.338v01-00 36/129 AM\905685FI.doc

FI

Tarkistus 122
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla.

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla. Näin ollen 
ensimmäisenä toimenpiteenä olisi 
arvioitava kaikkia olemassa olevia 
neuvontapalveluja ennen kuin komissio 
osallistuu asiaan. Seuraavana 
toimenpiteenä olisi kuultava pk-yritysten 
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järjestöjä.

Or. de

Tarkistus 123
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Small Business 
Act -aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla.

(14) Pk-yritysten vähäinen 
kansainvälistyminen sekä Euroopan sisällä 
että ulkopuolella vaikuttaa kilpailukykyyn. 
Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä 
unionin pk-yrityksistä 25 prosenttia 
harjoittaa tai on jossakin vaiheessa kolmen 
viime vuoden aikana harjoittanut vientiä ja 
näistä vain 13 prosenttia harjoittaa 
säännöllisesti vientiä unionin ulkopuolelle 
ja vain 2 prosenttia on tehnyt investointeja 
kotimaansa ulkopuolelle. Tulevaisuudessa 
90 prosenttia kasvusta syntyy kuitenkin
unionin ulkopuolella. Small Business Act 
-aloitteessa kehotettiin unionia ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
pk-yrityksiä hyödyntämään unionin 
ulkopuolisten markkinoiden kasvua, ja 
tämän mukaisesti EU tukee Euroopan liike-
elämän järjestöjen verkostoa yli 20:illä 
ulkomaanmarkkinoilla. Se tarjoaa 
taloudellista tukea EU:n–Japanin teolliselle 
yhteistyökeskukselle, elinkeinoelämän 
elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
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tarjottaisiin kansallisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Korostetaan kolmansien maiden markkinoiden merkitystä tulevalle kasvulle EU:ssa.

Tarkistus 124
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Alan toimilla voidaan luoda 
tasapuoliset toimintaedellytykset pk-
yrityksille, kun nämä suunnittelevat 
toiminnan laajentamista kotimaansa 
ulkopuolelle. Tällaisten toimien olisi 
käsitettävä muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia ja teknisiä standardeja 
koskeva tieto.

Or. en

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeudet ja tekniset standardit usein haittaavat kansainvälistymistä. Sen 
vuoksi nämä tärkeät seikat on mainittava erikseen.

Tarkistus 125
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Alan toimilla voidaan luoda 
tasapuoliset toimintaedellytykset pk-
yrityksille, kun nämä suunnittelevat 
toiminnan laajentamista kotimaansa 
ulkopuolelle. Tällaisten toimien olisi 
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käsitettävä muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia ja teknisiä standardeja 
koskeva tieto.

Or. en

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeudet ja tekniset standardit usein haittaavat kansainvälistymistä. Sen 
vuoksi nämä tärkeät seikat on mainittava erikseen.

Tarkistus 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin 
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission on luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö. Huomiota 
on kiinnitettävä varsinkin pk-yritysten 
etuihin ja niihin sektoreihin, joilla pk-
yritysten toiminta on aktiivisinta. Unionin 
tason aloitteita tarvitaan, jotta voidaan
kehittää tasapuoliset toimintaedellytykset 
pk-yrityksille ja vaihtaa tietoa ja osaamista 
Euroopan laajuisesti.

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin 
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission on luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö. Huomiota 
on kiinnitettävä varsinkin pk-yritysten 
etuihin ja niihin sektoreihin, joilla pk-
yritysten toiminta on aktiivisinta. Unionin 
tason aloitteita tarvitaan, jotta voidaan 
kehittää tasapuoliset toimintaedellytykset 
pk-yrityksille ja vaihtaa tietoa ja osaamista 
Euroopan laajuisesti. On tärkeää kehittää 
alustateknologioita, jotka tuottavat 
johtajuutta ja kilpailuetua lukuisilla 
aloilla, joilla on taloudellista merkitystä.

Or. en

Tarkistus 127
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin 
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission on luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö. Huomiota 
on kiinnitettävä varsinkin pk-yritysten 
etuihin ja niihin sektoreihin, joilla pk-
yritysten toiminta on aktiivisinta. Unionin 
tason aloitteita tarvitaan, jotta voidaan 
kehittää tasapuoliset toimintaedellytykset 
pk-yrityksille ja vaihtaa tietoa ja osaamista 
Euroopan laajuisesti.

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin 
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission on luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö. Huomiota 
on kiinnitettävä varsinkin pk-yritysten 
etuihin ja niihin sektoreihin, joilla pk-
yritysten toiminta on aktiivisinta. 
Komission olisi varmistettava, että pk-
yritysten järjestöt ja muut toimijat kuten 
standardointielimet, työjärjestöt ja 
kansalaisjärjestöt osallistuvat 
asianmukaisesti unionin aloitteiden 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon.
Unionin tason aloitteita tarvitaan, jotta 
voidaan kehittää tasapuoliset 
toimintaedellytykset pk-yrityksille ja 
vaihtaa tietoa ja osaamista Euroopan 
laajuisesti.

Or. en

Tarkistus 128
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin 
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission on luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö. Huomiota 
on kiinnitettävä varsinkin pk-yritysten 
etuihin ja niihin sektoreihin, joilla pk-
yritysten toiminta on aktiivisinta. Unionin 
tason aloitteita tarvitaan, jotta voidaan 
kehittää tasapuoliset toimintaedellytykset 
pk-yrityksille ja vaihtaa tietoa ja osaamista 
Euroopan laajuisesti.

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin 
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission on luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö. Huomiota 
on kiinnitettävä varsinkin pk-yritysten 
etuihin, etenkin vähentämällä 
hallinnollista rasitetta, ja niihin 
sektoreihin, joilla pk-yritysten toiminta on 
aktiivisinta. Unionin tason 
kunnianhimoisia aloitteita tarvitaan, jotta 
voidaan kehittää tasapuoliset 
toimintaedellytykset pk-yrityksille ja 
vaihtaa tietoa ja osaamista Euroopan 
laajuisesti.
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Or. de

Tarkistus 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Ohjelmalla pitäisi myös tukea pk-
yrityksiä koskevan politiikan kehittämistä 
ja pk-yritysten järjestöjen ja poliittisten 
päättäjien välistä yhteistyötä esimerkiksi 
rahoittamalla kokouksia, raportteja ja 
tietokantoja. Tällaisessa toiminnassa olisi 
keskityttävä helpottamaan pk-yritysten 
osallistumista ohjelmiin ja vähentämään 
sääntelyyn liittyvää kokonaisrasitetta ja 
etenkin hallinnollista rasitetta. Unionin 
olisi erityisesti määriteltävä uusi ja 
kunnianhimoinen tavoite hallinnollisen 
nettorasituksen vähentämiseksi kaikessa 
asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä 25 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä. Määrällistä tavoitetta 
olisi täydennettävä laadullisilla 
tavoitteilla, jotka perustuvat yritysten ja 
etenkin pk-yritysten tarpeisiin.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisen rasitteen vähentämiseen tähtäävän laadullisen tavoitteen lisäksi esittelijä pitää 
hyödyllisenä laadullisten tavoitteiden asettamista noudattaen alhaalta ylöspäin etenevää 
toimintatapaa.

Tarkistus 130
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jotta voidaan edelleen parantaa 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, 
olisi helpotettava pk-yritysten pääsyä 
EU:n julkisten hankintojen markkinoille. 
Pk-yritysten kustannusten vähentämiseksi 
ja osallistumisen lisäämiseksi olisi 
kannustettava sähköisten hankintojen 
käyttöön komission tiedonannon 
"Sähköisiä hankintoja koskeva 
strategia"1 ja julkisista hankinnoista 
annetun direktiivin2 mukaisesti. 
_______________
1 COM(2012)0179
2 COM(2011)0896

Or. en

Tarkistus 131
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyky EU:n ulkopuolella on myös 
sidoksissa niiden kykyyn rakentaa vakaa 
yrityspohja Euroopassa ja kilpailla 
yhtäläisin toimintaedellytyksin 
kilpailijoiden kanssa maailmanlaajuisilla 
markkinoilla. Toimivaltaisten kansallisten 
ja EU:n viranomaisten olisi tuettava 
Euroopassa tuotantoa harjoittavia pk-
yrityksiä varaamalla niille 20 prosentin 
osuus julkisia hankintoja koskevista 
sopimuksista.

Or. fr
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Perustelu

Osa EU:n kilpailijoista suosii omia yrityksiään myöntäessään julkisia hankintoja koskevia 
sopimuksia. Työpaikkojemme ja yritystemme kilpailukyvyn suojelemiseksi Euroopan unionin 
olisi varattava osuus julkisia hankintoja koskevista sopimuksista Euroopassa tuotantoa 
harjoittaville yrityksille. Tämä auttaisi pk-yrityksiä kasvamaan ja kehittymään, mikä 
parantaisi niiden kykyä kohdata myöhemmin kansainvälistä kilpailua.

Tarkistus 132
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Ohjelmalla pitäisi myös tukea pk-
yrityksiä koskevan politiikan kehittämistä 
esimerkiksi rahoittamalla kokouksia, 
raportteja ja tietokantoja. Tällaisessa 
toiminnassa olisi keskityttävä 
helpottamaan pk-yritysten osallistumista 
ohjelmiin ja vähentämään sääntelyyn 
liittyvää kokonaisrasitetta ja etenkin 
hallinnollista rasitetta. Olisi sovellettava 
kunnianhimoista yrityskeskeistä 
toimintatapaa, jotta varmistetaan, että 
sääntelyyn liittyvää rasitetta, mukaan 
lukien hallinnollinen rasite, vähentämällä 
keskitytään yritysten ja etenkin pk-
yritysten yksilöimiin käytännön tarpeisiin.

Or. en

Perustelu

Ohjelmalla on tarkoitus panna täytäntöön Small Business Act -aloite, joten sen avulla olisi 
myös edistettävä pk-yrityksiä koskevan politiikan kehittämistä. Hallinnollisen rasitteen 
vähentäminen on tärkeää, ja komission olisi tässä kohdin kuultava yrityksiä ja tarjottava 
niille parhaat mahdolliset kasvuedellytykset tällä hetkellä.

Tarkistus 133
Bendt Bendtsen
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Unionin yrityksille olisi luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö 
toimenpiteillä, joilla parannetaan 
politiikan ja toimien suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, jotta 
kannustetaan yhteistyöhön poliittisessa 
päätöksenteossa ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoon hallinnollisen rasitteen 
vähentäminen mukaan luettuna. 
Tällaisina toimenpiteinä voidaan toteuttaa 
tutkimuksia, vaikutustenarviointeja ja 
muita arviointeja ja järjestää 
konferensseja sekä perustaa EU:n tason 
neuvoa-antavia ryhmiä, joista 
esimerkkinä on hallinnolliseen 
rasitukseen liittyviä kysymyksiä 
käsittelevä riippumattomien sidosryhmien 
korkean tason ryhmä. Unionin olisi 
erityisesti määriteltävä uusi ja 
kunnianhimoinen tavoite hallinnollisen 
nettorasituksen vähentämiseksi kaikessa 
asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä 25 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Ohjelmalla olisi myös tuettava pk-
yrityksiä koskevan politiikan kehittämistä, 
poliittisten päättäjien, pk-yritysten 
järjestöjen, alueviranomaisten ja 
rahoituksenvälittäjien välistä yhteistyötä 
esimerkiksi rahoittamalla kokouksia, 
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raportteja ja tietokantoja. Tällaisessa 
toiminnassa olisi keskityttävä 
helpottamaan pk-yritysten osallistumista 
ohjelmiin ja vähentämään sääntelyyn 
liittyvää kokonaisrasitetta ja etenkin 
hallinnollista rasitetta. Olisi sovellettava 
kunnianhimoista yrityskeskeistä 
toimintatapaa, jotta varmistetaan, että 
sääntelyyn liittyvää rasitetta, mukaan 
lukien hallinnollinen rasite, vähentämällä 
keskitytään yritysten ja etenkin pk-
yritysten yksilöimiin käytännön tarpeisiin.

Or. en

Perustelu

Poliittisten päättäjien, pk-yritysten järjestöjen, alueviranomaisten ja rahoituksenvälittäjien 
välinen yhteistyö on erittäin tärkeää myös pk-yritysten hyödyntämien rahoitusvälineiden 
kannalta.

Tarkistus 135
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Lainsäädännön noudattamisen 
kustannukset voivat usein olla suurempia 
pienille yrityksille, minkä vuoksi pk-
yritysten toimintaedellytyksiin ja 
liiketoimintaympäristöön olisi 
sisällytettävä toimia, joilla arvioidaan ja 
käsitellään pk-yritysten kohtuuttoman 
hallinnollisen rasitteen vähentämistä. 
Tätä kysymystä olisi käsiteltävä 
prosessina, jossa kuullaan laajaa joukkoa 
sidosryhmiä ja asianomaisia 
asiantuntijaryhmiä, erityisesti 
hallinnolliseen rasitukseen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevää riippumattomien 
sidosryhmien korkean tason ryhmää, jotta 
edistetään yksinkertaistamista ja 
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parempaa sääntelyä varmistaen samalla 
sosiaalisen suojelun, ympäristönsuojelun 
ja kuluttajansuojan korkea taso ja 
yhtenäiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 136
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Sähköinen tunnistaminen on 
keskeinen osa EU:n kaupankäyntiä, joten 
olisi edistettävä sähköisen tunnistamisen, 
sähköisen todentamisen, sähköisen 
allekirjoituksen ja yksityisen avaimen 
infrastruktuurin vastavuoroista 
tunnustamista ja yhteenkäytettävyyttä, 
jotta varmistetaan näiden resurssien 
tehokas käyttö.

Or. en

Perustelu

Nämä sähköisen hallinnon toimet ovat erityisen hyödyllisiä pk-yrityksille, joihin kohdistuu 
suuri rasite rajatylittävän kaupan alalla.

Tarkistus 137
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Kehitettäessä pk-yrityksiä koskevaa 
politiikkaa ja uusia toimia olisi otettava 
huomioon asianomaisten sidosryhmien, 
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myös pk-yritysten järjestöjen näkemykset. 
Tätä tarkoitusta varten olisi 
hyödynnettävä mahdollisimman 
tehokkaasti olemassa olevia rakenteita 
kuten pk-yritysten edustajien verkostoa, 
jotta vältetään päällekkäisyyksiä ja 
monenkertaista byrokratiaa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa laadittaessa otetaan huomioon pk-yritysten 
järjestöjen asiantuntemus ja kokemus. Tämä olisi kuitenkin toteutettava tavalla, joka ei 
aiheuta ylimääräistä hallinnollista rasitetta eikä päällekkäisyyttä olemassa olevien 
rakenteiden kanssa.

Tarkistus 138
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Kehitettäessä pk-yrityksiä koskevaa 
politiikkaa ja uusia toimia olisi otettava 
huomioon asianomaisten sidosryhmien, 
myös pk-yritysten järjestöjen näkemykset. 
Tätä tarkoitusta varten olisi 
hyödynnettävä mahdollisimman 
tehokkaasti olemassa olevia rakenteita 
kuten pk-yritysten edustajien verkostoa, 
jotta vältetään päällekkäisyyksiä ja 
monenkertaista byrokratiaa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa laadittaessa otetaan huomioon pk-yritysten 
järjestöjen asiantuntemus ja kokemus. Tämä olisi kuitenkin toteutettava tavalla, joka ei 
aiheuta ylimääräistä hallinnollista rasitetta eikä päällekkäisyyttä olemassa olevien 
rakenteiden kanssa.



PE491.338v01-00 48/129 AM\905685FI.doc

FI

Tarkistus 139
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c) Komission tiedonannon 
"Sähköisen laskutuksen etujen 
hyödyntäminen Euroopassa"1 mukaan 
sähköinen laskutus on eurooppalaisten 
yritysten tärkeä väline, jonka avulla ne 
voivat vähentää laskutuskustannuksia ja 
lisätä tehokkuutta. Sähköisen laskutuksen 
muita hyötyjä ovat suurempi tehokkuus, 
lyhyemmät maksuajat, virheiden 
väheneminen, tehokkaampi ALV:n 
perintä ja pienemmät kustannukset.
_______________
1 COM(2010)0712

Or. en

Tarkistus 140
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Globaali kilpailu, väestörakenteen 
muutokset, resurssien rajoitukset ja esiin 
tulevat sosiaaliset suuntaukset synnyttävät 
haasteita ja mahdollisuuksia joillekin
sektoreille. Esimerkiksi 
suunnittelupohjaisen sektoreiden, joihin 
kohdistuu globaaleja haasteita ja joille on 
ominaista pk-yritysten suuri osuus, on 
mukauduttava niin, että ne pystyvät 
hyödyntämään edut ja valjastamaan 
käyttöönsä yksilöllisten ja inklusiivisten 
tuotteiden suureen kysyntään liittyvän 
käyttämättömän potentiaalin. Koska nämä 

(17) Globaali kilpailu, väestörakenteen 
muutokset, resurssien rajoitukset ja esiin 
tulevat sosiaaliset suuntaukset synnyttävät 
haasteita ja mahdollisuuksia monille
sektoreille, joihin kohdistuu globaaleja 
haasteita ja joille on ominaista pk-yritysten 
suuri osuus. Esimerkiksi 
suunnittelupohjaisten sektoreiden on 
mukauduttava niin, että ne pystyvät 
hyödyntämään yksilöllisten ja 
inklusiivisten tuotteiden suureen kysyntään 
liittyvän käyttämättömän potentiaalin. 
Suunnittelupohjaiset kulutustavarat 
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haasteet koskevat kaikkia näillä sektoreilla 
toimivia pk-yrityksiä unionissa, tarvitaan 
unionin tasolla yhdennettyjä toimia.

muodostavat unionissa tärkeän talouden 
alan, jonka yritykset luovat merkittävästi 
kasvua ja työpaikkoja. Koska nämä 
haasteet koskevat kaikkia näillä sektoreilla 
toimivia pk-yrityksiä unionissa, tarvitaan 
unionin tasolla yhdennettyjä toimia 
lisäkasvun tuottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Suunnittelupohjaiset kulutustavarat muodostavat unionissa tärkeän talouden alan, jonka 
yritykset luovat merkittävästi kasvua ja työpaikkoja. Sen vuoksi ohjelmalla olisi tuettava 
yrityksiä tällä alalla, jolle on ominaista pk-yritysten suuri osuus.

Tarkistus 141
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Globaali kilpailu, väestörakenteen 
muutokset, resurssien rajoitukset ja esiin 
tulevat sosiaaliset suuntaukset synnyttävät 
haasteita ja mahdollisuuksia joillekin 
sektoreille. Esimerkiksi 
suunnittelupohjaisen sektoreiden, joihin 
kohdistuu globaaleja haasteita ja joille on 
ominaista pk-yritysten suuri osuus, on 
mukauduttava niin, että ne pystyvät 
hyödyntämään edut ja valjastamaan 
käyttöönsä yksilöllisten ja inklusiivisten 
tuotteiden suureen kysyntään liittyvän 
käyttämättömän potentiaalin. Koska nämä 
haasteet koskevat kaikkia näillä sektoreilla 
toimivia pk-yrityksiä unionissa, tarvitaan 
unionin tasolla yhdennettyjä toimia.

(17) Globaali kilpailu, väestörakenteen 
muutokset, resurssien rajoitukset ja esiin 
tulevat sosiaaliset suuntaukset synnyttävät 
haasteita ja mahdollisuuksia monille
sektoreille, joihin kohdistuu globaaleja 
haasteita ja joille on ominaista pk-yritysten 
suuri osuus. Esimerkiksi 
suunnittelupohjaisten sektoreiden on 
mukauduttava niin, että ne pystyvät 
hyödyntämään yksilöllisten ja 
inklusiivisten tuotteiden suureen kysyntään 
liittyvän käyttämättömän potentiaalin. 
Suunnittelupohjaiset kulutustavarat 
muodostavat unionissa tärkeän talouden 
alan, jonka yritykset luovat merkittävästi 
kasvua ja työpaikkoja. Koska nämä 
haasteet koskevat kaikkia näillä sektoreilla 
toimivia pk-yrityksiä unionissa, tarvitaan 
unionin tasolla yhdennettyjä toimia 
lisäkasvun tuottamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Suunnittelupohjaiset kulutustavarat muodostavat unionissa tärkeän talouden alan, jonka 
yritykset luovat merkittävästi kasvua ja työpaikkoja. Sen vuoksi ohjelmalla olisi tuettava 
yrityksiä tällä alalla, jolle on ominaista pk-yritysten suuri osuus.

Tarkistus 142
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Ohjelmalla olisi myös tuettava 
erityistoimia Small Business Act -aloitteen 
täytäntöönpanemiseksi pyrkien lisäämään 
pk-yritysten tietoisuutta ympäristö- ja 
energia-asioista ja auttamaan niitä 
noudattamaan lainsäädäntöä, arvioimaan 
toimintaansa ympäristö- ja 
energiakysymysten kannalta sekä 
parantamaan henkilöstön taitoja ja 
ammattipätevyyttä.

Or. en

Perustelu

Small Business Act -aloitteen periaate 9: autetaan pk-yrityksiä muuttamaan 
ympäristöhaasteet mahdollisuuksiksi.

Tarkistus 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
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hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) on 
huomattava 10 prosenttia ja osuus kaikista 
työpaikoista on 12 prosenttia, minkä 
ansiosta ne muodostavat kolmanneksi 
tärkeimmän sosiaalis-taloudellisen 
toiminta-alan unionissa, ja niillä on 
merkittävä potentiaali kehittää yrittäjyyttä, 
koska sektorilla toimii pääasiassa pk-
yrityksiä.

Or. en

Perustelu

Matkailu on unionissa tärkeä talouden ala, jonka yritykset luovat merkittävästi kasvua ja 
työpaikkoja. Tietojen toimittaminen auttaa oivaltamaan tämän merkityksen.

Tarkistus 144
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
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työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Sektorilla on tärkeä tehtävä 
unionin talouskehityksessä ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa. Sen takia matkailun 
pitäisi näkyä ohjelman yleisissä ja 
erityisissä tavoitteissa. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

Or. en

Tarkistus 145
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
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toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Sektorilla on tärkeä tehtävä 
unionin talouskehityksessä ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa. Sen takia matkailun 
pitäisi näkyä ohjelman yleisissä ja 
erityisissä tavoitteissa. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

Or. en

Tarkistus 146
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja määritellään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Tästä huolimatta alaa varten 
ei ole laadittu erityistä EU:n ohjelmaa 
eikä sitä ole asetettu painopistealaksi 
muissa ohjelmissa kuten 
koheesiopolitiikkaan kuuluvissa 
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matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

ohjelmissa. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

Or. fr

Tarkistus 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun ja 
kulttuuriperinnön merkitys ja esitetään 
unionin erityinen toimivalta alalla 
jäsenvaltioiden toimien täydentäjänä. 
Kulttuuriperintö vaikuttaa talouteen 
matkailun kautta huomattavalla tavalla. 
Unionin tasoisista matkailualoitteista 
saadaan selvää lisäarvoa, etenkin koska 
niillä voidaan tarjota unionin tasoisia 
tietoja ja analyysejä, kehittää 
kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja sekä edistää 
paikallisten resurssien ja työllisyyden 
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kestävyyttä.

Or. en

Tarkistus 148
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa
hyviä toimintatapoja.

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita, joiden 
avulla voidaan lisätä Euroopan 
matkailukohteiden kestävyyttä ja 
laadukkuutta, ja yksilöidä hyviä 
toimintatapoja, jotka hyödyttävät 
erityisaloja kuten ranta- ja 
rannikkoalueiden matkailua.

Or. it
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Tarkistus 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja, minkä vuoksi olisi 
ryhdyttävä alan lisätoimiin.

Or. en

Tarkistus 150
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
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ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Ohjelmasta olisi tuettava 
matkailualan aloitteita, jossa unionin 
tason toiminnasta saatava lisäarvo 
voidaan osoittaa, etenkin koska sillä
voidaan tarjota tietoja ja analyysejä, 
kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

Or. en

Tarkistus 151
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 

(18) Komissio antoi 30 päivänä kesäkuuta 
2010 tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan 
matkailupolitiikan uudet puitteet", joka 
hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä lokakuussa 2010, ja siinä 
todettiin, että matkailu on merkittävä 
unionin talouden sektori. Sektorilla 
toimivien yritysten osuus unionin 
bruttokansantuotteesta (BKT) on 
huomattava 10 prosenttia ja osuus kaikista 
työpaikoista on 12 prosenttia, minkä 
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yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Unionin tasoisista 
matkailualoitteista saadaan selvää 
lisäarvoa, etenkin koska niillä voidaan 
tarjota unionin tasoisia tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

ansiosta ne muodostavat kolmanneksi 
tärkeimmän sosiaalis-taloudellisen 
toiminta-alan unionissa, ja niillä on 
merkittävä potentiaali kehittää yrittäjyyttä, 
koska sektorilla toimii pääasiassa pk-
yrityksiä.

Or. en

Perustelu

Matkailu on unionissa tärkeä talouden ala, jonka yritykset luovat merkittävästi kasvua ja 
työpaikkoja. Tietojen toimittaminen auttaa oivaltamaan tämän merkityksen.

Tarkistus 152
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Lissabonin sopimuksessa 
tunnustetaan matkailun merkitys ja 
esitetään unionin erityinen toimivalta 
alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Sektorilla on tärkeä tehtävä 
unionin talouskehityksessä ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa. Sen takia matkailu 
näkyy ohjelman yleisissä ja erityisissä 
tavoitteissa. Matkailualoitteesta saadaan 
unionin tasolla selvää lisäarvoa, etenkin 
koska sillä voidaan lisätä matkailun 
tietämyskantaa tarjoamalla tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

Or. en
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Perustelu

Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan matkailun merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla. Tämä ohjelma täydentää tätä toimivaltaa. Näin ollen tekstiin olisi lisättävä 
yksityiskohtaisia tietoja.

Tarkistus 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Lissabonin sopimuksessa 
tunnustetaan matkailun merkitys ja 
esitetään unionin erityinen toimivalta 
alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Sektorilla on tärkeä tehtävä 
unionin talouskehityksessä ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa. Sen takia matkailu 
näkyy ohjelman yleisissä ja erityisissä 
tavoitteissa. Matkailualoitteesta saadaan 
unionin tasolla selvää lisäarvoa, etenkin 
koska sillä voidaan lisätä matkailun 
tietämyskantaa tarjoamalla tietoja ja 
analyysejä, kehittää kansainvälisiä 
matkailunedistämisstrategioita ja vaihtaa 
hyviä toimintatapoja.

Or. en

Perustelu

Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan matkailun merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla. Tämä ohjelma täydentää tätä toimivaltaa. Näin ollen tekstiin olisi lisättävä 
yksityiskohtaisia tietoja.

Tarkistus 154
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 b) Euroopan unioni on maailman 
ykkösmatkailukohde ulkomailta 
saapuvien matkustajien määrässä 
mitattuna, ja tätä johtoasemaa on tarpeen 
vahvistaa tarttumalla haasteisiin, jotka 
aiheutuvat ensinnäkin voimakkaammasta 
maailmanlaajuisesta kilpailusta ja 
jatkuvasti vaihtelevasta kysynnästä ja 
toiseksi tarpeesta varmistaa parempi ja 
pidemmän ajanjakson kestävyys.

Or. en

Perustelu

Ks. edellä.

Tarkistus 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Euroopan unioni on maailman 
ykkösmatkailukohde ulkomailta 
saapuvien matkustajien määrässä 
mitattuna, ja tätä johtoasemaa on tarpeen 
vahvistaa tarttumalla haasteisiin, jotka 
aiheutuvat ensinnäkin voimakkaammasta 
maailmanlaajuisesta kilpailusta ja 
jatkuvasti vaihtelevasta kysynnästä ja 
toiseksi tarpeesta varmistaa parempi ja 
pidemmän ajanjakson kestävyys.

Or. en

Perustelu

Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan matkailun merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla. Tämä ohjelma täydentää tätä toimivaltaa. Näin ollen tekstiin olisi lisättävä 
yksityiskohtaisia tietoja.
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Tarkistus 156
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 c) Matkailu kohtaa Euroopassa monia 
haasteita: maailmanlaajuinen 
talouskriisi, EU:n ulkopuolisten 
kohteiden kilpailu ja tarjolla olevien 
nähtävyyksien monimuotoisuus, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ja 
matkailun kausivaihtelut, Euroopan 
demografinen kehitys, tieto- ja 
viestintätekniikan kasvava vaikutus ja 
monet ennakoimattomat tapahtumat, 
jotka vaikuttavat alaan aika ajoin. Näin 
ollen Euroopan unionin olisi 
varmistettava matkailualan johtoasema.

Or. en

Perustelu

Ks. edellä.

Tarkistus 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 c) Matkailu kohtaa Euroopassa monia 
haasteita: maailmanlaajuinen 
talouskriisi, EU:n ulkopuolisten 
kohteiden kilpailu ja tarjolla olevien 
nähtävyyksien monimuotoisuus, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ja 
matkailun kausivaihtelut, Euroopan 
demografinen kehitys, tieto- ja 
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viestintätekniikan kasvava vaikutus ja 
monet ennakoimattomat tapahtumat, 
jotka vaikuttavat alaan aika ajoin. Näin 
ollen Euroopan unionin olisi 
varmistettava matkailualan johtoasema.

Or. en

Perustelu

Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan matkailun merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla. Tämä ohjelma täydentää tätä toimivaltaa. Näin ollen tekstiin olisi lisättävä 
yksityiskohtaisia tietoja.

Tarkistus 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ohjelmassa olisi esitettävä toimet 
tavoitteita varten, rahoituspuitteet niiden 
toteuttamiseksi, erilaiset 
täytäntöönpanotoimenpiteet sekä seurantaa, 
arviointia ja unionin taloudellisten etujen 
suojaamista koskevat järjestelyt.

(19) Ohjelmassa olisi esitettävä toimet 
tavoitteita varten, rahoituspuitteet niiden 
toteuttamiseksi, erilaiset 
täytäntöönpanotoimenpiteet sekä seurantaa, 
arviointia ja unionin taloudellisten etujen 
suojaamista koskevat järjestelyt.
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
rahoitusvälineiden valvontaan. Tällaisten 
rahoitusvälineiden joustava 
hyödyntäminen olisi varmistettava 
joukolla uusia tuloksellisuutta koskevia 
indikaattoreita.

Or. en

Perustelu

Joustavuus on avainasemassa pk-yritysten rahoituksen saannin varmistavassa toimivassa 
järjestelmässä.

Tarkistus 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja otettava samalla 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Näin ollen samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei tulisi 
myöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rahoituksella saataisiin lisäarvoa ja 
merkittävää vaikutusta, ohjelmassa olisi 
kehitettävä tiiviitä synergiaetuja muiden 
unionin ohjelmien ja rakennerahastojen 
kanssa.

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja otettava samalla 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Näin ollen samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei tulisi 
myöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rahoituksella saataisiin lisäarvoa ja 
merkittävää vaikutusta, olisi kehitettävä 
tiiviitä synergiaetuja ohjelman sekä muiden 
unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 
-ohjelman, ja rakennerahastojen kanssa.
Tämä synergia voidaan perustaa myös 
alhaalta ylös etenevälle kansalliselle ja 
alueelliselle Eureka- ja Eurostars-
kokemukselle pk-yritysten innovointi- ja 
tutkimustoimien tueksi.

Or. en

Tarkistus 160
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja otettava samalla 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Näin ollen samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei tulisi 
myöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rahoituksella saataisiin lisäarvoa ja 
merkittävää vaikutusta, ohjelmassa olisi 
kehitettävä tiiviitä synergiaetuja muiden 
unionin ohjelmien ja rakennerahastojen 
kanssa.

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja otettava samalla 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Näin ollen samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei tulisi 
myöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rahoituksella saataisiin lisäarvoa ja 
merkittävää vaikutusta, olisi kehitettävä 
tiiviitä synergiaetuja ohjelman sekä muiden 
unionin ohjelmien, etenkin Horisontti 
2020 -ohjelman, ja rakennerahastojen 
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kanssa.

Or. de

Tarkistus 161
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Päätökset myöntää pk-yrityksille 
rahoitustukea olisi tehtävä avoimen 
prosessin kautta. Tällaista tukea 
myönnettäessä ja maksettaessa olisi 
toimittava avoimesti, epäbyrokraattisesti 
ja yhteisiä sääntöjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 162
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Ohjelmaa olisi seurattava ja 
arvioitava, jotta sitä voidaan mukauttaa.

(25) Ohjelmaa olisi seurattava ja 
arvioitava, jotta sitä voidaan mukauttaa.
Ohjelman täytäntöönpanosta laaditaan 
vuosittain kertomus, jossa esitellään 
saavutettu edistyminen ja suunnitellut 
toimet. Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle.

Or. en
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Tarkistus 163
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-
yrityksiä), jäljempänä 'ohjelma', 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 väliseksi ajaksi.

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma taloudellisen ja sosiaalisen 
tasapainon muodostamiseksi unionin eri 
kokoisten yritysten välillä edistäen 
erityisesti mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten perustamista, 
vakaata kasvua ja kestävää kehitystä, 
jäljempänä 'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi.

Or. pt

Tarkistus 164
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), 
jäljempänä 'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi.

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti 
itsenäisiä ammatinharjoittajia, 
mikroyrityksiä, pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, käsityöteollisuutta harjoittavia 
yrityksiä, yhteisötalouden yrityksiä ja 
vapaita ammatinharjoittajia, jäljempänä 
'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.

Or. en

Perustelu

Ohjelman olisi koskettava kaikkia pk-yrityksiä, ja siinä olisi otettava huomioon erikokoisten 
ja erityyppisten yritysten väliset erot.
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Tarkistus 165
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), 
jäljempänä 'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi.

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti 
itsenäisiä ammatinharjoittajia, 
mikroyrityksiä, pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yrityksiä) ja vapaita 
ammatinharjoittajia, jäljempänä 'ohjelma', 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.

Or. en

Perustelu

Ohjelman olisi koskettava kaikkia pk-yrityksiä, ja siinä olisi otettava huomioon erikokoisten 
yritysten väliset erot.

Tarkistus 166
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), 
jäljempänä 'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi.

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), 
mikroyrityksiä ja käsiteollisuustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä, jäljempänä 
'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 
päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.

Or. es
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Perustelu

COSME-ohjelmaan on sisällytettävä toimia, jotka on suunniteltu erityisesti tämän tyyppisille 
yrityksille.

Tarkistus 167
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti pieniä
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), 
jäljempänä 'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi.

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti 
itsenäisiä ammatinharjoittajia, 
mikroyrityksiä, pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, jäljempänä 'ohjelma', 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 väliseksi ajaksi.

Or. en

Perustelu

Ohjelman olisi koskettava kaikkia pk-yrityksiä, ja siinä olisi otettava huomioon erikokoisten 
yritysten väliset erot.

Tarkistus 168
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), 
jäljempänä 'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi.

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti 
mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yrityksiä), jäljempänä 
'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 
päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.
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Or. ro

Tarkistus 169
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi, korostaen erityisesti 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-
yrityksiä), jäljempänä 'ohjelma', 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 väliseksi ajaksi.

Perustetaan unionin toimia koskeva 
ohjelma mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten)
kilpailukyvyn parantamiseksi, jäljempänä 
'ohjelma', 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 
päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.

Or. de

Tarkistus 170
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla edistetään seuraavassa 
kuvattuja yleisiä tavoitteita, joissa 
kiinnitetään erityishuomiota pk-yritysten 
erityistarpeisiin Euroopan ja globaalilla 
tasolla:

1. Ohjelmalla edistetään seuraavassa 
kuvattuja yleisiä tavoitteita:

Or. de

Tarkistus 171
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale



AM\905685FI.doc 69/129 PE491.338v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla edistetään seuraavassa 
kuvattuja yleisiä tavoitteita, joissa 
kiinnitetään erityishuomiota pk-yritysten 
erityistarpeisiin Euroopan ja globaalilla 
tasolla:

1. Ohjelmalla edistetään seuraavassa 
kuvattuja yleisiä tavoitteita, joissa 
kiinnitetään erityishuomiota Euroopan pk-
yritysten erityistarpeisiin:

Or. en

Perustelu

Tarkistus 19 (mietintöluonnos) korjattuna.

Tarkistus 172
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla edistetään seuraavassa 
kuvattuja yleisiä tavoitteita, joissa 
kiinnitetään erityishuomiota pk-yritysten 
erityistarpeisiin Euroopan ja globaalilla 
tasolla:

1. Ohjelmalla edistetään seuraavia yleisiä 
tavoitteita, joissa kiinnitetään 
erityishuomiota EU:n pk-yritysten sekä 
ohjelmaan 5 artiklan nojalla osallistuvien 
kolmansien maiden pk-yritysten 
erityistarpeisiin:

Or. sl

Tarkistus 173
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla edistetään seuraavassa 
kuvattuja yleisiä tavoitteita, joissa 
kiinnitetään erityishuomiota pk-yritysten 
erityistarpeisiin Euroopan ja globaalilla 

1. Ohjelmalla edistetään seuraavassa 
kuvattuja yleisiä tavoitteita, joissa 
kiinnitetään erityishuomiota mikro- ja pk-
yritysten erityistarpeisiin paikallisella, 
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tasolla: alueellisella, Euroopan ja globaalilla 
tasolla:

Or. ro

Tarkistus 174
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmalla edistetään seuraavassa 
kuvattuja yleisiä tavoitteita, joissa 
kiinnitetään erityishuomiota pk-yritysten 
erityistarpeisiin Euroopan ja globaalilla 
tasolla:

1. Ohjelmalla edistetään seuraavassa 
kuvattuja yleisiä tavoitteita, joissa 
kiinnitetään erityishuomiota unionin pk-
yritysten erityistarpeisiin:

Or. en

Tarkistus 175
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) muodostetaan taloudellinen ja 
sosiaalinen tasapaino eri kokoisten 
yritysten välillä

Or. pt

Tarkistus 176
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla, kun otetaan huomioon 
tämän sektorin huomattava osuus 
unionin BKT:stä ja työpaikkojen 
luomisesta sekä tällä sektorilla toimivien 
pk-yritysten suuri osuus

Or. en

Tarkistus 177
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

(a) kannustetaan perustamaan mikro- ja 
pk-yrityksiä ja turvaamaan rahoitusehdot, 
autonomia, kilpailukyky ja kestävyys, 
jotka ovat tarpeen niiden vakaata kasvua 
ja pitkän aikavälin kehitystä varten, myös 
matkailusektorilla

Or. pt

Tarkistus 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä

Or. en
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Tarkistus 179
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

(a) vahvistetaan unionin yritysten, 
erityisesti mikro- ja pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

Or. ro

Tarkistus 180
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

(a) vahvistetaan unionin pk-yritysten
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

Or. de

Tarkistus 181
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä
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Or. en

Tarkistus 182
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä

Or. sl

Tarkistus 183
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä

Or. lv

Tarkistus 184
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja 
edistetään pk-yritysten luomista ja kasvua.

(b) varmistetaan mikro- ja pk-yritysten 
markkinoille pääsy ja rahoitus 
perustamista ja toiminnan kehittämistä 
varten.
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Or. pt

Tarkistus 185
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja 
edistetään pk-yritysten luomista ja kasvua.

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä toisen 
asteen koulutuksesta alkaen ja edistetään 
pk-yritysten perustamista vahvistamista ja 
kasvua.

Or. it

Perustelu

Ohjelman tavoitteena tulisi olla yrityksen kaikkien elinkaaren vaiheiden tukeminen, 
vahvistaminen mukaan luettuna, rakennemuutoksin tai kilpailukykyä koskevin 
uudelleenjärjestelyin. Yrittäjyyshenkeen olisi kannustettava toisen asteen koulutuksesta 
alkaen, ja etenkin opistotasoista ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa olisi 
tarjottava asiaa koskevaa koulutusta.

Tarkistus 186
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja 
edistetään pk-yritysten luomista ja kasvua.

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja 
edistetään mikro- ja pk-yritysten luomista 
ja kasvua.

Or. ro

Tarkistus 187
Amalia Sartori
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) pannaan täytäntöön Small Business 
Act -aloitteen tavoitteet ja sovelletaan sen 
painopisteitä EU:n toimintalinjoissa ja 
ohjelmissa.

Or. en

Perustelu

Aloitteessa vahvistetaan 10 periaatetta ja esitetään poliittisia ja lainsäädäntötoimia, joiden 
tarkoituksena on edistää pk-yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja luoda työpaikkoja. Small 
Business Act -aloitteella edistetään Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista. 
Ehdotuksen tekstissä ei kuitenkaan mainita aloitetta enää erikseen.

Tarkistus 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) autetaan panemaan täytäntöön, 
seuraamaan ja arvioimaan eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukevaa Small Business Act 
-aloitetta

Or. fr

Tarkistus 189
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) lisätään pk-yritysten kestävää 
kehitystä 
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Or. es

Perustelu

Ohjelman yleistavoitteisiin olisi sisällytettävä erityinen viittaus kestävään kehitykseen.

Tarkistus 190
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Small Business Act -aloitteen 
periaatteiden soveltaminen ja sen 
painopisteiden täytäntöönpano unionin 
toimintalinjoissa ja ohjelmissa

Or. es

Tarkistus 191
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Pk-yrityksiä koskevien toimien ja 
ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä 
komission ja jäsenvaltioiden olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota näiden 
yritysten moninaisiin eri muotoihin.

Or. fr

Tarkistus 192
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Pk-yrityksiä koskevien toimien ja 
ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä 
komission ja jäsenvaltioiden olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota näiden 
yritysten moninaisiin eri muotoihin.

Or. fr

Tarkistus 193
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin teollisuussektorin 
kasvuprosentti suhteessa 
bruttokansantuotteen (BKT) 
kokonaiskasvuun

(a) unionin teollisuussektorin ja 
teollisuuteen sidoksissa olevan 
palvelusektorin kasvuprosentti suhteessa 
bruttokansantuotteen (BKT) 
kokonaiskasvuun

Or. it

Perustelu

Ohjelmassa olisi keskityttävä teollisuussektorin lisäksi myös palvelusektoriin.

Tarkistus 194
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) unionin teollisuussektorin 
kasvuprosentti suhteessa 
bruttokansantuotteen (BKT) 
kokonaiskasvuun

(a) kunkin jäsenvaltion ja unionin 
teollisuussektorin kasvuprosentti suhteessa 
bruttokansantuotteen (BKT) 
kokonaiskasvuun

Or. pt

Tarkistus 195
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin teollisuussektorin 
kasvuprosentti suhteessa 
bruttokansantuotteen (BKT) 
kokonaiskasvuun

(a) unionin teollisuussektorin ja 
palvelusektorin kasvuprosentti suhteessa 
bruttokansantuotteen (BKT) 
kokonaiskasvuun

Or. ro

Tarkistus 196
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tuotannontekijöiden kuten energian, 
liikenteen ja viestinnän kustannusten 
vähentäminen

Or. pt

Tarkistus 197
Inês Cristina Zuber



AM\905685FI.doc 79/129 PE491.338v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) unionin teollisuustuotannon kasvu 
ekoteollisuudessa

(b) kansallisen tuotannon kasvu kussakin 
jäsenvaltiossa ja unionin 
teollisuustuotannon kasvu 
ekoteollisuudessa 

Or. pt

Tarkistus 198
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) unionin teollisuustuotannon kasvu 
ekoteollisuudessa

(b) unionin teollisuustuotannon kasvu 
ekoteollisuudessa ja ekologisesti kestävien 
tuotteiden ja palvelujen tarjoamisessa

Or. it

Perustelu

Ekoteollisuuteen sisältyvät alat, joiden ydinliiketoimintana on tavaroiden ja palvelujen 
tuottaminen tavalla, joka hillitsee, estää, rajoittaa, minimoi tai korjaa vesistöille, ilmalle ja 
maaperälle aiheutuvia ympäristöhaittoja ja ottaa huomioon myös jätteiden, melun ja 
ekosysteemien kaltaiset kysymykset. Niihin sisältyvät ympäristöriskiä vähentävät ja 
mahdollisimman vähän saastumista aiheuttavat teknologiat, tuotteet ja palvelut. 

Tarkistus 199
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) unionin teollisuustuotannon kasvu 
ekoteollisuudessa

(b) unionin teollisuustuotannon kasvu 
erityisesti mutta ei yksinomaan
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ekoteollisuudessa

Or. ro

Tarkistus 200
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) muutokset pk-yritysten hallinnollisessa 
rasitteessa

(e) pk-yritysten hallinnollisen ja 
sääntelyyn liittyvän rasitteen 
vähentäminen sekä muutokset pk-yritysten
perustamistahdissa, yritysten 
luovutuksissa ja vararikoissa

Or. en

Tarkistus 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) muutokset pk-yritysten hallinnollisessa 
rasitteessa

(e) muutokset pk-yritysten hallinnollisessa 
ja lainsäädännöstä aiheutuvassa
rasitteessa

Or. en

Tarkistus 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) muutokset pk-yritysten hallinnollisessa 
rasitteessa

(e) muutokset sekä uusien että olemassa 
olevien pk-yritysten hallinnollisessa 
rasitteessa

Or. en

Tarkistus 203
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) muutokset pk-yritysten hallinnollisessa 
rasitteessa

(c) mikro- ja pk-yritysten hallinnollisen 
rasitteen väheneminen

Or. ro

Tarkistus 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) muutokset pk-yritysten hallinnollisessa 
rasitteessa

(e) pk-yritysten hallinnollisen ja 
lainsäädännöstä aiheutuvan rasitteen 
vähennys

Or. en

Tarkistus 205
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) Small Business Act -aloitteen 
tavoitteet täytäntöönpano ja sen 
painopisteiden soveltaminen EU:n 
toimintalinjoissa ja ohjelmissa.

Or. en

Perustelu

Small Business Act -aloitteella edistetään Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista. Ehdotuksen tekstissä ei kuitenkaan mainita aloitetta enää erikseen.

Tarkistus 206
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) puhtaaseen teknologiaan tehtävien 
investointien lisääminen

Or. it

Perustelu

Yhdenmukainen Eurooppa 2020 -strategian kanssa.

Tarkistus 207
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) lainsäädäntökehyksen 
yksinkertaistaminen

Or. it
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Tarkistus 208
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pk-yritysten kasvu lisäarvon ja 
työntekijöiden lukumäärän osalta

(d) mikro- ja pk-yritysten kasvu lisäarvon 
sekä työntekijöiden ja vakituisten 
työsopimusten lukumäärän osalta, 

Or. pt

Tarkistus 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) pk-yritysten kasvu lisäarvon ja 
työntekijöiden lukumäärän osalta

(f) pk-yritysten kasvu

Or. en

Tarkistus 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vasta perustettujen ja jo olemassa 
olevien pk-yritysten määrän välinen ero

Or. en
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Tarkistus 211
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) pk-yritysten klusterien 
muodostamisen ja laajentumisen 
tukeminen

Or. it

Perustelu

Olisi tuettava pk-yritysten klusterien muodostamista ja laajentumista silloin, kun siitä 
saadaan lisäarvoa kilpailukyvyn kannalta.

Tarkistus 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ja pk-yritysten vaihtuvuus. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 213
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) mikro- ja pk-yritysten lukumäärän 
lisääminen.

Or. ro
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Tarkistus 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) unionin pk-yritysten kilpailukyvyn 
paraneminen tärkeimpien kilpailijoiden 
pk-yritysten kilpailukykyyn verrattuna

Or. en

Tarkistus 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) unionin sisällä tai ulkopuolella 
rajatylittävää kauppaa tekevien pk-
yritysten osuuden lisäys

Or. en

Tarkistus 216
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelmalla tuetaan Eurooppa 2020 -
strategian täytäntöönpanoa ja edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan tavoitteen saavuttamista. 
Ohjelmalla edistetään erityisesti
työllisyyttä koskevaa yleistavoitetta.

3. Ohjelmalla tuetaan teollisuudenalojen 
tasapainoista kehitystä jäsenvaltioissa ja 
edistetään taloudellista ja sosiaalista 
tasapainoa unionin eri kokoisten yritysten 
välillä, kannustetaan perustamaan mikro-
ja pk-yrityksiä ja turvaamaan 
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rahoitusehdot, kilpailukyky ja kestävyys, 
jotka ovat tarpeen niiden älykästä ja 
vakaata kasvua ja pitkän aikavälin 
kehitystä varten, sekä takaamaan mikro-
ja pk-yritysten pääsy markkinoille ja 
rahoitus perustamista ja toiminnan 
kehittämistä varten, mikä edistää 
merkittävällä tavalla työllisyyttä. 

Or. pt

Tarkistus 217
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia pääoma- ja velkajärjestelyin

Or. en

Tarkistus 218
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) Vähennetään eri kokoisten yritysten 
välillä tällä hetkellä vallitsevaa 
taloudellista epätasapainoa

Or. pt

Tarkistus 219
Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä

Or. it

Tarkistus 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan EU:n yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä

Or. en

Tarkistus 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn markkinoille pääsyn ja 
kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla, 
kulttuuriperintösektorilla, luovan 
teollisuuden sektorilla sekä taide- ja 
käsityösektorilla
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Or. en

Tarkistus 222
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla, kun otetaan huomioon 
tämän sektorin huomattava osuus 
unionin BKT:stä ja työpaikkojen 
luomisesta sekä tällä sektorilla toimivien 
pk-yritysten suuri osuus

Or. en

Tarkistus 223
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan EU:n yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan EU:n yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä esimerkiksi 
matkailun, koneteollisuuden, 
puunjalostuksen ja elintarvikkeiden 
jalostuksen kaltaisilla aloilla

Or. lv

Tarkistus 224
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan unionin yritysten, 
erityisesti mikro- ja pk-yritysten,
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Or. ro

Tarkistus 225
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan unionin pk-yritysten
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Or. de

Tarkistus 226
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Edistetään yritysten innovointia 
mukautumiseksi ja siirtymiseksi 
vähähiiliseen, ilmastonmuutoksen 
kestävään sekä energia- ja 
resurssitehokkaaseen talouteen

Or. en
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Tarkistus 227
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Tuodaan esiin mikro- ja pk-yritysten 
perustehtävä niiden sosiaalisen 
ulottuvuuden kannalta kannustaen niitä 
erityisesti luomaan työntekijöiden 
oikeudet huomioon ottavia työpaikkoja

Or. pt

Tarkistus 228
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään matkailuyritysten 
houkuttelevuutta ja kestävyyttä

Or. it

Tarkistus 229
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Parannetaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia sekä pääoma- että 
velkarahoituksen muodossa

Or. en
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Tarkistus 230
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Parannetaan neuvonnan saantia

Or. de

Tarkistus 231
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) Edistetään yrittäjyyttä ja 
yrittäjyyskulttuuria

Or. en

Tarkistus 232
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa, kunkin 
jäsenvaltion yksilöimien tarpeiden 
mukaisesti

Or. pt
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Tarkistus 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien, erityisesti naisyrittäjien ja 
nuorten yrittäjien, parissa

Or. en

Tarkistus 234
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa

(b) Edistetään yrittäjyyttä ja 
yrittäjyyskulttuuria

Or. en

Tarkistus 235
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa

(b) Edistetään yrittäjyyttä ja 
yrittäjyyskulttuuria

Or. en

Tarkistus 236
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa

(b) Edistetään yrittäjyyttä

Or. en

Tarkistus 237
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa, keskittyen yritysten 
luovutusten helpottamiseen

Or. de

Tarkistus 238
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia pääoma- ja velkajärjestelyin

(c) Parannetaan pääsyä markkinoille 
erityisesti unionin sisällä, mutta myös 
globaalilla tasolla

Or. en

Tarkistus 239
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia pääoma- ja velkajärjestelyin

(c) Parannetaan mikro- ja pk-yritysten 
rahoituksen saantia pääoma- ja 
velkajärjestelyin

Or. ro

Tarkistus 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia pääoma- ja velkajärjestelyin

(c) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia ja rahoitusvälineiden käyttöä 
pääoma- ja velkajärjestelyin

Or. en

Tarkistus 241
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Parannetaan markkinoille pääsyä sekä 
unionissa että globaalisti.

(d) Parannetaan unionin yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja 
kestävyyden toimintaedellytyksiä kaikilla 
aloilla, myös matkailusektorilla.

Or. en

Tarkistus 242
Ioan Enciu
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Parannetaan markkinoille pääsyä sekä 
unionissa että globaalisti.

(d) Parannetaan markkinoille pääsyä 
erityisesti unionin sisällä, mutta myös
globaalilla tasolla

Or. en

Tarkistus 243
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Parannetaan markkinoille pääsyä sekä 
unionissa että globaalisti.

(d) parannetaan markkinoille pääsyä 
erityisesti unionin sisällä, mutta myös 
globaalilla tasolla;

Or. en

Tarkistus 244
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Parannetaan markkinoille pääsyä sekä 
unionissa että globaalisti.

(d) Parannetaan mikro- ja pk-yritysten 
markkinoille pääsyä sekä unionissa että 
globaalisti.

Or. ro

Tarkistus 245
Konrad Szymański
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Parannetaan markkinoille pääsyä 
edistämällä eurooppalaisten standardien 
ja määräysten mukauttamista 
mikroyritysten ja pienten yritysten 
tarpeisiin ja todellisuuteen

Or. en

Tarkistus 246
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Parannetaan markkinoille pääsyä 
edistämällä eurooppalaisten standardien 
ja määräysten mukauttamista 
mikroyritysten ja pienten yritysten 
tarpeisiin ja todellisuuteen

Or. en

Perustelu

Olisi lisättävä kolme tarkistuksessa mainittua erityistavoitetta. Markkinoille pääsy ja 
standardien mukauttaminen sekä yritysten luovutukset sisältyvät Small Business Act -aloitteen 
10 periaatteeseen.

Tarkistus 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) Parannetaan ja vahvistetaan 
laadukkaan eurooppalaisen teollisuuden 
kehittämistä ja luodaan "eurooppalainen 
laatumerkki" huippulaadun merkkinä

Or. en

Tarkistus 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Vahvistetaan ohjelmia pk-yritysten, 
erityisesti mikroyritysten, kannustamiseksi 
hyödyntämään tukipalveluja

Or. fr

Tarkistus 249
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Parannetaan pk-yritysten 
neuvonnan saantia

Or. es

Tarkistus 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d b) Edistetään luovan teollisuuden, 
design-innovaatioiden, kulttuuriperinnön 
sekä perinteisen ja laadukkaan taide- ja 
käsityöalan pääsyä markkinoille niiden 
arvon tunnustamiseksi.

Or. en

Tarkistus 251
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) Parannetaan neuvontaa ja pk-
yrityksille myönnettävää tukea painottaen 
erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä 
yrityksiä

Or. en

Tarkistus 252
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) Parannetaan neuvontaa ja pk-
yrityksille myönnettävää tukea painottaen 
erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä 
yrityksiä

Or. en
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Tarkistus 253
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) Helpotetaan yritysten luovutuksia

Or. en

Tarkistus 254
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) Helpotetaan yritysten luovutuksia

Or. en

Tarkistus 255
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d d) Tuetaan pk-yritysten 
välittäjäjärjestöjen asemaa ja toimintaa

Or. en

Tarkistus 256
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Erityistavoitteisiin sisältyvillä toimilla 
edistetään Small Business Act -aloitteen 
täytäntöönpanoa seuraavasti:
(a) Parannetaan markkinoille pääsyä 
edistämällä eurooppalaisten standardien 
ja määräysten mukauttamista 
mikroyritysten ja pienten yritysten 
tarpeisiin ja todellisuuteen
(b) Parannetaan neuvontaa ja pk-
yrityksille myönnettävää tukea painottaen 
erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä 
yrityksiä
(c) Helpotetaan yritysten luovutuksia
(d) Tuetaan pk-yritysten 
välittäjäjärjestöjen asemaa ja toimintaa.

Or. en

Perustelu

Markkinoille pääsy ja standardien mukauttaminen sekä yritysten luovutukset sisältyvät Small 
Business Act -aloitteen 10 periaatteeseen. Neuvonta voidaan sisällyttää lisätoimena tai 
-tavoitteena.

Tarkistus 257
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Erityistavoitteisiin sisältyvillä toimilla 
edistetään komission tiedonannon "Pienet 
ensin" – Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite ("Small Business Act")"1

täytäntöönpanoa.
_______________
1 COM(2008)0394
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Or. en

Tarkistus 258
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman täytäntöönpanossa 
edistetään yritysten tarvetta mukautua 
vähähiiliseen, ilmastonmuutosta 
sietävään sekä energia- ja 
resurssitehokkaaseen talouteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 259
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman täytäntöönpanossa edistetään 
yritysten tarvetta mukautua vähähiiliseen, 
ilmastonmuutosta sietävään sekä energia-
ja resurssitehokkaaseen talouteen.

2. Ohjelman suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa edistetään yritysten 
tarvetta mukautua vähähiiliseen, 
ilmastonmuutosta sietävään sekä energia-
ja resurssitehokkaaseen talouteen.

Or. en

Tarkistus 260
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman täytäntöönpanossa edistetään 
yritysten tarvetta mukautua vähähiiliseen, 
ilmastonmuutosta sietävään sekä energia-
ja resurssitehokkaaseen talouteen.

2. Ohjelman täytäntöönpanossa edistetään 
yritysten tarvetta mukautua 
tietoyhteiskuntaan ja vähähiiliseen, 
ilmastonmuutosta sietävään sekä energia-
ja resurssitehokkaaseen talouteen.

Or. ro

Tarkistus 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat 2,522 
miljardia euroa, josta noin 1,4 miljardia 
euroa osoitetaan rahoitusvälineisiin.

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat noin 
0,5 prosenttia monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, ja vähintään 
60 prosenttia osoitetaan 
rahoitusvälineisiin.

Or. it

Perustelu

Lopulliset määrät jaetaan monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvotteluiden 
lopputuloksesta riippuen. Jotta ohjelma olisi tehokas, sen talousarvion on oltava vähintään 
0,5 prosenttia monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja vähintään 60 prosenttia talousarviosta 
olisi käytettävä rahoitustuen myöntämiseen pk-yrityksille.

Tarkistus 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman 1. Rahoituspuitteet ohjelman 
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täytäntöönpanoa varten ovat 2,522 
miljardia euroa, josta noin 1,4 miljardia 
euroa osoitetaan rahoitusvälineisiin.

täytäntöönpanoa varten ovat 
2,522 miljardia euroa, josta vähintään
1,4 miljardia euroa osoitetaan 
rahoitusvälineisiin.

Or. en

Tarkistus 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat 2,522 
miljardia euroa, josta noin 1,4 miljardia 
euroa osoitetaan rahoitusvälineisiin.

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat 
[2,522 miljardia euroa], josta vähintään
[1,4 miljardia euroa/55,5 prosenttia]
osoitetaan rahoitusvälineisiin.

Or. en

Tarkistus 264
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat 2,522 
miljardia euroa, josta noin 1,4 miljardia 
euroa osoitetaan rahoitusvälineisiin.

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat 
[2,522 miljardia euroa], josta noin 65 
prosenttia osoitetaan rahoitusvälineisiin.

Or. en

Tarkistus 265
Romana Jordan
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat 2,522 
miljardia euroa, josta noin 1,4 miljardia 
euroa osoitetaan rahoitusvälineisiin.

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat 
2,522 miljardia euroa, josta vähintään
[1,4 miljardia euroa / 55,5 prosenttia]
osoitetaan rahoitusvälineisiin.

Or. sl

Tarkistus 266
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetuista 
rahoituspuitteista voidaan kattaa myös 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
auditointi- ja arviointitoimiin liittyviä 
kustannuksia, joita ohjelman hallinnointi ja 
sen tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttävät; tällaisia ovat erityisesti 
tutkimukset, asiantuntijatapaamiset, 
tiedotus- ja viestintätoimet, myös 
toimielinten tiedotustoiminta unionin 
poliittisista prioriteeteista, sikäli kuin ne 
liittyvät tämän ohjelman yleisiin 
tavoitteisiin, tiedon käsittelyyn ja vaihtoon 
keskittyviin tietoteknisiin verkostoihin 
liittyvät kustannukset sekä kaikki muut 
tekniseen ja hallinnolliseen apuun liittyvät 
kustannukset, joita komissiolle aiheutuu 
ohjelman hallinnoinnista.

2. Tässä asetuksessa vahvistetuista 
rahoituspuitteista voidaan kattaa myös 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
auditointi- ja arviointitoimiin liittyviä 
kustannuksia, joita ohjelman hallinnointi ja 
sen tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttävät; tällaisia ovat erityisesti 
tutkimukset, asiantuntijatapaamiset, 
tiedotus- ja viestintätoimet, myös 
toimielinten tiedotustoiminta unionin 
poliittisista prioriteeteista, sikäli kuin ne 
liittyvät tämän ohjelman yleisiin 
tavoitteisiin, tiedon käsittelyyn ja vaihtoon 
keskittyviin tietoteknisiin verkostoihin 
liittyvät kustannukset sekä kaikki muut 
tekniseen ja hallinnolliseen apuun liittyvät 
kustannukset, joita komissiolle aiheutuu 
ohjelman hallinnoinnista. Näiden 
kustannusten enimmäismäärä on 
5 prosenttia rahoituspuitteiden arvosta.

Or. ro
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Tarkistus 267
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden osallistuminen Merentakaisten maiden ja alueiden sekä
kolmansien maiden osallistuminen

Or. fr

Tarkistus 268
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) [merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 
27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston päätöksessä 2001/822/EY, jota 
muutettiin 19 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä päätöksellä 2007/249/EY] 
tarkoitetut merentakaiset maat ja alueet;

Or. fr

Tarkistus 269
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimet unionin yritysten kilpailukyvyn ja 
kestävyyden toimintaedellytysten 
parantamiseksi

Toimet unionin yritysten, erityisesti mikro-
ja pk-yritysten, kilpailukyvyn ja 
kestävyyden toimintaedellytysten 
parantamiseksi
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Or. ro

Tarkistus 270
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä, 
vahvistamista ja kasvua edistävien 
kansallisten toimintalinjojen 
vaikuttavuutta, yhdenmukaisuutta ja 
johdonmukaisuutta Euroopassa.

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä, 
vahvistamista, kestävyyttä ja kasvua 
edistävien kansallisten toimintalinjojen 
vaikuttavuutta, yhdenmukaisuutta ja 
johdonmukaisuutta Euroopassa painottaen 
erityisesti yritysten perustamista 
innovatiivisille aloille, joilla on runsaasti 
kehitysmahdollisuuksia, ja luomalla 
alkuperämerkinnän (Made in...).

Or. it

Perustelu

Asetuksessa olisi tuettava yrityksiä kaikissa niiden elinkaaren vaiheissa, vahvistaminen 
mukaan luettuna, rakennemuutoksin tai kilpailukykyä koskevin uudelleenjärjestelyin.

Tarkistus 271
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan 
rahoitusehtoja, autonomiaa, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotka ovat 
tarpeen unionin mikro- ja pk-yritysten 
vakaata kasvua ja pitkän aikavälin 
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toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa.

kehitystä varten, jotta parannetaan 
taloudellisen tasapainon muodostamista 
liiketoimintaympäristössä edistävien 
kansallisten toimintalinjojen 
vaikuttavuutta, yhdenmukaisuutta ja 
johdonmukaisuutta kussakin 
jäsenvaltiossa.

Or. pt

Tarkistus 272
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 
toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa.

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 
toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa.

Or. de

Tarkistus 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 
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toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa.

toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 274
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 
toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa.

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien paikallisten, alueellisten 
ja kansallisten toimintalinjojen 
vaikuttavuutta, yhdenmukaisuutta ja 
johdonmukaisuutta Euroopassa, myös 
matkailusektorilla.

Or. fr

Tarkistus 275
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 
toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa.

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin mikro- ja pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 
toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa.
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Or. ro

Tarkistus 276
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla on 
tarkoitus kehittää uusia 
kilpailukykystrategioita. Tällaisiin toimiin 
voi kuulua seuraavia:

2. Komissio tukee toimia, joilla on 
tarkoitus kehittää uusia strategioita, joilla 
varmistetaan yritysten kilpailukyky ja 
jatkuva kehitys, sekä toimia, joilla 
autetaan panemaan täytäntöön 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small 
Business Act -aloite. Tällaisiin toimiin voi 
kuulua seuraavia:

Or. fr

Tarkistus 277
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla on 
tarkoitus kehittää uusia
kilpailukykystrategioita. Tällaisiin toimiin 
voi kuulua seuraavia:

2. Komissio voi tukea toimia, joilla on 
tarkoitus kehittää uusia 
kilpailukykystrategioita osana sellaisten 
rahoitusehtojen parantamista, jotka ovat 
tarpeen mikro- ja pk-yritysten vakaata 
kasvua ja pitkän aikavälin kehitystä 
varten. Tällaisiin toimiin voi kuulua 
seuraavia:

Or. pt

Tarkistus 278
Henri Weber, Catherine Trautmann



PE491.338v01-00 110/129 AM\905685FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla on 
tarkoitus kehittää uusia 
kilpailukykystrategioita. Tällaisiin toimiin 
voi kuulua seuraavia:

2. Komissio tukee toimia, joilla on 
tarkoitus kehittää uusia strategioita, joilla 
varmistetaan yritysten kilpailukyky ja 
jatkuva kehitys, sekä toimia, joilla 
autetaan panemaan täytäntöön 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small 
Business Act -aloite. Tällaisiin toimiin voi 
kuulua seuraavia:

Or. fr

Tarkistus 279
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

(a) toimenpiteet, joilla kompensoidaan 
mikro- ja pk-yritysten kasvuun ja 
kestävään kehitykseen sekä niiden 
vaikeuksiin päästä markkinoille,
kilpailukykyyn ja epäoikeudenmukaiseen 
kilpailuun, joka johtuu suurten 
taloudellisten ryhmittymien painoarvosta 
markkinoilla ja joka vaarantaa mikro- ja 
pk-yritysten kestävyyden ja 
elinkelpoisuuden, vaikuttavan politiikan 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja arviointia, 
mukaan luettuna selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa, sekä 
turvataan asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen 

Or. pt
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Tarkistus 280
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden ja
yritysverkostojen kehittäminen, 
varmistetaan yhteistyö eurooppalaisten 
kilpailukykyklusterien välillä ja lisätään 
niiden houkuttelevuutta, määritetään 
toimintaedellytykset, kehitetään kestäviä 
tuotteita, palveluja ja prosesseja sekä 
tuetaan yritysten sosiaalista vastuuta

Or. fr

Tarkistus 281
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien ja 
tehokkaan ja luotettavan logistiikan, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
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prosessien kehittäminen sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

Or. it

Perustelu

On korostettava logistiikan strategista merkitystä tärkeänä kilpailukyvyn osatekijänä yhdessä 
infrastruktuurin kehittämisen kanssa.

Tarkistus 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien,
maailmanluokan klustereiden,
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, jaetaan 
toimintaedellytyksiä sekä maailmanluokan 
klustereiden ja yritysverkostojen hallintaa
koskevia parhaita käytänteitä ja 
kannustetaan klustereiden väliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön ja 
edistetään kestävien tuotteiden, palvelujen 
ja prosessien kehittämistä

Or. en

Tarkistus 283
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
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luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten, 
erityisesti hallinnollisen rasitteen 
vähentämisen, sekä kestävien tuotteiden, 
palvelujen ja prosessien kehittäminen

Or. de

Tarkistus 284
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, tekniikoiden, 
palvelujen ja prosessien kehittäminen

Or. en

Tarkistus 285
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimenpiteet, joilla turvataan 
kussakin jäsenvaltiossa kriisissä tai 
vakavan konkurssiuhan alla olevat alat, 
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joilla toimii etupäässä mikro- ja pk-
yrityksiä, laatimalla erityisohjelmia ja 
-toimia etenkin paikallista kauppaa, 
rakennusalaa, tekstiilialaa ja metallialaa 
varten

Or. pt

Tarkistus 286
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimenpiteet, joilla edistetään 
unionin pk-yritysten kilpailukykyä ja 
kestävyyttä matkailusektorilla muun 
muassa edistämällä jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä hyviä toimintatapoja 
vaihtamalla

Or. en

Tarkistus 287
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimenpiteet pk-yritysten järjestöjen 
tukemiseksi ja niiden aseman 
vahvistamiseksi pk-yritysten avustajina ja 
neuvonantajina

Or. en

Tarkistus 288
Patrizia Toia
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimenpiteet, joilla kannustetaan 
yhteistyötä poliittisessa päätöksenteossa ja 
hyvien toimintatapojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden, muiden ohjelmaan 
osallistuvien maiden sekä unionin 
tärkeimpien kilpakumppaneiden 
keskuudessa ja joissa otetaan huomioon 
kilpailukykypolitiikkaan liittyvät 
kansainväliset näkökohdat

(b) toimenpiteet, joilla kannustetaan 
yhteistyötä poliittisessa päätöksenteossa ja 
hyvien toimintatapojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden, muiden ohjelmaan 
osallistuvien maiden sekä unionin 
tärkeimpien kilpakumppaneiden 
keskuudessa ja joissa otetaan huomioon 
kilpailukykypolitiikkaan liittyvät 
kansainväliset näkökohdat, keskittyen 
myös järjestelmiin, jotka liittyvät 
polkumyynnillä muista kuin Euroopan 
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta 
tuonnilta suojautumiseen 

Or. it

Perustelu

Asetukseen olisi sisällyttävä järjestelmiä, joilla suojellaan ja puolustetaan eurooppalaisia pk-
yrityksiä epäoikeudenmukaiselta kilpailulta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, luonnollisesti 
kilpailua ja vapaata kauppaa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Tarkistus 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimenpiteet, joilla kannustetaan 
yhteistyötä poliittisessa päätöksenteossa ja 
hyvien toimintatapojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden, muiden ohjelmaan 
osallistuvien maiden sekä unionin 
tärkeimpien kilpakumppaneiden
keskuudessa ja joissa otetaan huomioon 
kilpailukykypolitiikkaan liittyvät 
kansainväliset näkökohdat

(b) toimenpiteet, joilla kannustetaan 
yhteistyötä poliittisessa päätöksenteossa ja 
hyvien toimintatapojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden, muiden ohjelmaan 
osallistuvien maiden sekä unionin 
tärkeimpien maailmanlaajuisten 
kauppakumppanien keskuudessa
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Or. en

Tarkistus 290
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä 
hallinnollista rasitetta vähentämällä. 
Nämä toimenpiteet voivat sisältää ainakin 
seuraavat:
– laadullisten ja määrällisten rasitteen 
nettovähennystavoitteiden laatiminen ja 
uusi lainsäädäntö, joka tulee voimaan 
tavoitteiden asettamisen jälkeen
– riippumattomien asiantuntijaryhmien 
perustaminen, jotta tarjotaan komissiolle 
neuvontaa unionin lainsäädäntöön 
liittyvän hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseksi
– unionin lainsäädännön osaksi 
kansallista lainsäädäntöä siirtämistä 
koskevan tiedon ja parhaiden 
käytänteiden vaihto, mukaan lukien pk-
yritystestin järjestelmällinen käyttö

Or. en

Tarkistus 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimenpiteet, joilla kannustetaan 
yhteistyöhön hyvien toimintatapojen 
vaihtamiseksi sidosryhmien välillä
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Or. en

Tarkistus 292
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tuki parhaiden käytänteiden ja 
tiedon vaihtamista sekä yhteistyötä varten 
pk-yritysten järjestöjen välillä

Or. en

Tarkistus 293
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

(c) tuki mikro- ja pk-yrityksiä koskevan 
politiikan kehittämiseen ja poliittisten 
päättäjien väliseen yhteistyöhön, etenkin 
jos tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin mikro- ja pk-
yritysten kannalta.

Or. ro

Tarkistus 294
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan (c) tuki mikro- ja pk-yrityksiä koskevan 
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kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

politiikan kehittämiseen ja poliittisten 
päättäjien väliseen yhteistyöhön 
tarkoituksena varmistaa, että yhteisön 
varat todistettavasti osoitetaan mikro- ja 
pk-yrityksille, jotka myös ottavat ne 
käyttöön, ja etenkin helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin mikro- ja pk-
yritysten kannalta.

Or. pt

Tarkistus 295
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä pk-
yritysten äänitorvena toimivien
toimialajärjestöjen kanssa ja poliittisten 
päättäjien väliseen yhteistyöhön, etenkin 
jos tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

Or. de

Tarkistus 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön sekä poliittisten 
päättäjien ja pk-yritysten järjestöjen 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
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ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

Or. fr

Tarkistus 297
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
liiketoimintasektorin väliseen 
yhteistyöhön, etenkin jos tarkoituksena on 
helpottaa pääsyä ohjelmiin ja 
toimenpiteisiin pk-yritysten kannalta.

Or. en

Tarkistus 298
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta Small Business Act -aloitteen 
periaatteiden mukaisesti ja kiinnittäen 
erityistä huomiota paikallisviranomaisten 
mahdolliseen tehtävään.

Or. it
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Perustelu

Olisi otettava huomioon pienet yritykset ja Small Business Act -aloitteen johtavat periaatteet, 
erityisesti "pienet ensin" -periaate. Myös paikallisviranomaisten olisi osallistuttava, koska ne 
tuntevat paikalliset pk-yritykset ja niiden vaatimukset.

Tarkistus 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta.

(c) tuki pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämiseen ja poliittisten päättäjien 
väliseen yhteistyöhön, etenkin jos 
tarkoituksena on helpottaa pääsyä 
ohjelmiin ja toimenpiteisiin pk-yritysten 
kannalta, EU:n, alueellisella ja 
kansallisella tasolla, mukaan lukien 
Horisontti 2020 -ohjelma ja 
rakennerahastot.

Or. en

Tarkistus 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimenpiteet, joilla edistetään 
matkailualalla toimivien pk-yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä siten, että 
kannustetaan luomaan kyseisellä 
sektorilla suotuisa ympäristö yritysten 
kehittämiselle ja edistetään 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Or. en
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Perustelu

Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan matkailun merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla. Tämä ohjelma täydentää tätä toimivaltaa. Näin ollen tekstiin olisi lisättävä 
yksityiskohtaisia tietoja.

Tarkistus 301
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuki pk-yrityksille lainsäädännön 
noudattamista, toiminnan arvioimista ja 
kehittämistä ympäristö- ja 
energiakysymysten kannalta, henkilöstön 
taitojen ja ammattipätevyyden 
parantamista sekä uusien kestävien 
liiketoimintamallien ja 
resurssitehokkaiden arvoketjujen 
kehittämistä varten.

Or. en

Tarkistus 302
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuki yhteenliittymille, mukaan 
luettuna klusterien ja kansainvälisten 
verkostojen muodostaminen, ja pk-
yritysten laajentumiseen.

Or. it
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Tarkistus 303
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimenpiteet, joilla edistetään 
unionin pk-yritysten kilpailukykyä ja 
kestävyyttä matkailusektorilla muun 
muassa edistämällä jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä hyviä toimintatapoja 
vaihtamalla.

Or. en

Tarkistus 304
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuki verkostumista/kokemusten ja 
parhaiden käytänteiden vaihtoa varten 
pk-yritysten järjestöjen välillä Small 
Business Act -aloitetta 
täytäntöönpantaessa.

Or. en

Tarkistus 305
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimenpiteet, joilla sovelletaan Small 
Business Act -aloitteen "pienet ensin"- ja 
"van kerran" -periaatteita.
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Or. es

Tarkistus 306
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuki sellaisten järjestelmien 
kehittämiseen, joiden avulla Euroopan 
kansalaiset voivat perustaa yrityksiä ja 
päästä markkinoille oman jäsenvaltionsa 
ulkopuolella, jotta hyödynnetään 
paremmin EU:n sisämarkkinoiden 
tarjoamia mahdollisuuksia.

Or. hu

Tarkistus 307
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuki ensisijaisesti yksityisille 
yrityksille pk-yrityksiä painottaen 
tuotaessa ekologisesti innovatiivisia 
ajatuksia markkinoille.

Or. en

Tarkistus 308
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c b) kaikkien 27 jäsenvaltion kielillä 
toimivan eurooppalaisen tietopohja- ja 
verkko-opetusjärjestelmän perustaminen, 
johon liittyy neuvontarekisteri ja verkossa 
toimiva neuvontafoorumi 
jäsenvaltiokohtaisen tiedon tarjoamiseksi 
nopeasti ja helposti.

Or. hu

Tarkistus 309
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. toimenpiteet, joilla edistetään 
matkailualalla toimivien pk-yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä siten, että 
kannustetaan luomaan kyseisellä 
sektorilla suotuisa ympäristö yritysten 
kehittämiselle ja edistetään 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Matkailu on unionissa tärkeä talouden ala, jonka yritykset luovat merkittävästi kasvua ja 
työpaikkoja.

Tarkistus 310
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista pk-yritysten suuri osuus 
ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä. Tällaisilla aloitteilla on 
kannustettava uusien markkinoiden
kehittymistä sekä kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta.

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista mikro- ja pk-yritysten 
suuri osuus ja joiden osuus jäsenvaltioiden 
ja unionin BKT:stä on merkittävä. 
Tällaisilla aloitteilla on kannustettava 
kansallisen tuotannon kehittymistä ja 
edistettävä tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta, mikä lisää 
talouskasvua, joka on ratkaisevan tärkeää 
rahoitusjärjestelmän kriisin erityisesti 
heikomman talouden maille aiheuttamien 
sosiaalisten ongelmien ratkaisemisen 
kannalta.

Or. pt

Tarkistus 311
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista pk-yritysten suuri osuus 
ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä. Tällaisilla aloitteilla on 
kannustettava uusien markkinoiden 
kehittymistä sekä kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta.

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista mikro- ja pk-yritysten 
suuri osuus, joiden työllistävä vaikutus on 
suuri ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä. Tällaisilla aloitteilla on 
kannustettava uusien markkinoiden 
kehittymistä sekä kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
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yritysten sosiaalista vastuuta.

Or. ro

Tarkistus 312
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista pk-yritysten suuri osuus 
ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä. Tällaisilla aloitteilla on 
kannustettava uusien markkinoiden 
kehittymistä sekä kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta.

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista pk-yritysten suuri osuus 
ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä, ja innovatiivisten 
teollisuudenalojen, esimerkiksi tieto- ja 
viestintäteknologiaan liittyvien luovien 
teollisuudenalojen, syntyä. Tällaisilla 
aloitteilla on kannustettava uusien 
markkinoiden kehittymistä sekä 
kilpailukykyisimpiin liiketoimintamalleihin 
tai muutettuihin arvoketjuihin perustuvien 
tavaroiden ja palvelujen tarjontaa. Näihin 
sisältyy aloitteita, joilla edistetään 
tuottavuutta, resurssitehokkuutta, 
kestävyyttä ja yritysten sosiaalista vastuuta.

Or. it

Perustelu

Olisi keskityttävä innovatiivisiin ja luoviin teollisuudenaloihin, jotta lisätään Euroopan pk-
yritysten kilpailukykyä.

Tarkistus 313
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista pk-yritysten suuri 
osuus ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä. Tällaisilla aloitteilla on 
kannustettava uusien markkinoiden 
kehittymistä sekä kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta.

3. Komission on tuettava aloitteita, joilla 
edistetään kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä. Tällaisilla 
aloitteilla on kannustettava uusien 
markkinoiden kehittymistä sekä 
kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin, parannettuihin 
tuotteisiin ja prosesseihin, muutettuihin 
organisaatiorakenteisiin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta,
kestävyyttä, erityisesti resurssi- ja 
energiatehokkuutta ja yritysten sosiaalista 
vastuuta. Toimilla kannustetaan ottamaan 
käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja 
hyödyntämään kaupallisesti uusia 
tuotteita ja palveluita koskevia ajatuksia.

Or. en

Perustelu

Toimenpiteissä on keskityttävä sektoreiden välisiin aloitteisiin, jotka hyödyttävät 
mahdollisimman laajaa joukkoa pk-yrityksiä. Kilpailukykyisten liiketoimintamallien ja 
muutettujen arvoketjujen lisäksi kilpailukykyisten teollisuudenalojen synnyssä voidaan hyötyä 
parannetuista tuotteista ja prosesseista sekä muutetuista organisaatiorakenteista.

Tarkistus 314
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään sellaisten kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä, jotka perustuvat 
sektoreiden väliseen toimintaan aloilla, 
joille on ominaista pk-yritysten suuri osuus 
ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä. Tällaisilla aloitteilla on 

3. Komissio voi tukea aloitteita, joilla 
edistetään kilpailukykyisten 
teollisuudenalojen syntyä aloilla, joille on 
ominaista pk-yritysten suuri osuus ja joiden 
osuus unionin BKT:stä on merkittävä. 
Tällaisilla aloitteilla on kannustettava 
uusien markkinoiden kehittymistä sekä 
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kannustettava uusien markkinoiden 
kehittymistä sekä kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta.

kilpailukykyisimpiin liiketoimintamalleihin 
tai muutettuihin arvoketjuihin perustuvien 
tavaroiden ja palvelujen tarjontaa. Näihin 
sisältyy aloitteita, joilla edistetään 
tuottavuutta, resurssitehokkuutta, 
kestävyyttä ja yritysten sosiaalista vastuuta.

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä pitäytyä pelkästään sektoreiden välisessä toiminnassa.

Tarkistus 315
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi myös tukea 
sektorikohtaisia toimia näitä tarkoituksia 
varten aloilla, joille on ominaista pk-
yritysten suuri osuus ja joiden osuus 
unionin BKT:stä on merkittävä, kuten 
matkailusektori ja suunnittelupohjaiset 
kulutustavarasektorit.

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi annettava mahdollisuus tukea sektorikohtaisia aloitteita.

Tarkistus 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi myös tukea 
sektorikohtaisia toimia näitä tarkoituksia 
varten aloilla, joille on ominaista pk-
yritysten suuri osuus ja joiden osuus 
unionin BKT:stä on merkittävä, kuten 
matkailusektori ja suunnittelupohjaiset 
kulutustavarasektorit.

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi annettava mahdollisuus tukea sektorikohtaisia aloitteita.

Tarkistus 317
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio kehittää pk-yritysten 
yrittäjyyden indikaattoreita ja kerää asiaa 
koskevia tietoja. Tiedot kerätään 
paikallisesti ja ne kootaan yhteen EU:n 
tasolla, jotta varmistetaan, että ne ovat 
vertailtavissa ja saadaan tietoa parhaista 
ja huonosti toimivista käytänteistä.

Or. it

Perustelu

Pk-yritysten kannalta tehokkaiden strategioiden kehittämiseksi olisi suotavaa käyttää päteviä 
indikaattoreita, joiden avulla voidaan koota yhteen ja vertailla tietoja virheellisen toiminnan 
välttämiseksi.


