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Tarkistus 318
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten kehittämiselle ja kasvulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten, erityisesti mikro- ja pk-
yritysten, kehittämiselle ja kasvulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

Or. ro

Tarkistus 319
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten kehittämiselle ja kasvulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten, erityisesti pienten yritysten 
ja mikroyritysten, perustamiselle,
kehittämiselle, kasvulle ja luovuttamiselle
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

Or. fr

Tarkistus 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten kehittämiselle ja kasvulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten perustamiselle, 
kehittämiselle ja kasvulle suotuisaa 
liiketoimintaympäristöä.

Or. en

Tarkistus 321
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten kehittämiselle ja kasvulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä, 
yhdenmukaistamalla voimassa olevaa 
lainsäädäntöä ja vähentämällä 
byrokratiasta pk-yrityksille eri 
jäsenvaltioissa aiheutuvia kustannuksia. 
Komissio tukee yritysten kehittämiselle,
kasvulle ja vahvistamiselle suotuisaa 
liiketoimintaympäristöä.

Or. it

Perustelu

Yrityksille olisi myönnettävä tukea perustamista seuraavissa vaiheissa lujittamalla niiden 
markkina-asemaa (vahvistaminen) kilpailukykyä koskevin 
uudelleenjärjestelyin/rakennemuutoksin, jotta ne voivat vastata talouden uusiin haasteisiin, ja 
yhdenmukaistamalla lainsäädäntöä.

Tarkistus 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten kehittämiselle ja kasvulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

1. Komissio tukee yrittäjyyden edistämistä 
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen 
vaikuttavia toimintaedellytyksiä. Komissio 
tukee yritysten kehittämiselle ja kasvulle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä 
kiinnittäen erityistä huomiota pk-yritysten 
strategioihin ja tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä uusiin,
potentiaalisiin ja nuoriin yrittäjiin sekä 
naisyrittäjiin.

Or. en

Tarkistus 324
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin ja käsityöläisiin samoin 
kuin erityisiin kohderyhmiin.

Or. fr
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Tarkistus 325
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin kuten kriisin koettelemiin 
30–60-vuotiaisiin yrittäjiin.

Or. it

Perustelu

Talouskriisi on iskenyt vakavasti yli 50-vuotiaisiin yrittäjiin. Heidät olisi näin ollen 
sisällytettävä sellaisiin luokkiin, joihin komission on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tarkistus 326
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin, 
siviilialan yrittäjiin sekä naisyrittäjiin 
samoin kuin erityisiin kohderyhmiin.

Or. en

Tarkistus 327
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin, esimerkiksi 
maahanmuuttajiin ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tuleviin yrittäjiin kuten vammaisiin.

Or. en

Tarkistus 328
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin, esimerkiksi iäkkäisiin 
yrittäjiin, joiden kokemus ja epäviralliset 
verkostot voivat osoittautua 
korvaamattoman arvokkaiksi.

Or. en

Perustelu

Iäkkäämpien kansalaisten asemaa yrittäjinä ei pidä aliarvioida. Iäkkäämmät kansalaiset 
voivat osallistua merkittävällä tavalla yritysten perustamiseen ja toimia siten ikääntyvän 
yhteiskunnan aktiivisina jäseninä, kun otetaan huomioon heidän kokemuksensa ja 
yhteysverkostonsa.

Tarkistus 329
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin ja yritysten luovutuksiin.

Or. de

Tarkistus 330
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
elimiin, joilla on heitä tukevaa 
erityisosaamista.

Or. hu

Tarkistus 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi edistää 
infrastruktuuriverkostojen luomista 
kulttuuriperintöön ja 
ylellisyysteollisuuteen liittyvien taide- ja 
käsityöalojen taitojen ja perinteisten 
tekniikoiden säilyttämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 332
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä, joilla kehitetään 
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja ja -asenteita, 
etenkin potentiaalisten ja uusien yrittäjien 
parissa.

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden ja 
alueiden toimenpiteitä, joilla kehitetään 
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja ja -asenteita, 
myös paikallistasolla, etenkin 
potentiaalisten ja uusien yrittäjien parissa 
muun muassa yritysvalmennuksen ja 
-ohjauksen avulla (vrt. väliaikainen 
hallinto).

Or. it

Perustelu

Olisi mainittava käynnissä olevat menestyksekkäät alueelliset aloitteet, joissa yrityksen 
ulkopuoliset ammattilaiset tukevat yritysten kasvua ohjauksen (valmennus, neuvonta jne.) 
avulla.

Tarkistus 333
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä, joilla kehitetään 
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja ja -asenteita, 
etenkin potentiaalisten ja uusien yrittäjien 
parissa.

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä, joilla kehitetään 
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja ja -asenteita, 
etenkin potentiaalisten ja uusien yrittäjien 
parissa, sekä ohjelmia, joilla edistetään 
itsenäistä ammatinharjoittamista ja 
yrittäjäksi ryhtymistä nuorten 
yrittäjyydestä kiinnostuneiden parissa.

Or. hu
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Tarkistus 334
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä, joilla kehitetään 
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja ja -asenteita, 
etenkin potentiaalisten ja uusien yrittäjien 
parissa.

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä, joilla kehitetään
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja ja -asenteita, 
etenkin potentiaalisten ja uusien yrittäjien 
parissa, sekä aloitteita, joilla tuetaan 
uusien mahdollisuuksien antamista 
vararikon tehneille yrittäjille.

Or. en

Tarkistus 335
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tukee yrittäjyyttä 
kohderyhmänään matkailusektorin pk-
yritykset edistääkseen laadukasta kestävää 
matkailua, etenkin yksilöimällä parhaita 
käytänteitä, jotka voivat hyödyttää 
erityisaloja kuten ranta- ja 
rannikkoalueiden matkailua.

Or. it

Tarkistus 336
Edit Herczog

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

3 a. Erityishuomiota on kiinnitettävä 
nuorisotyöttömyyden poistamiseen ja 
työttömien nuorten motivoimiseen 
ryhtymään itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi ja yrittäjiksi siten, 
että otetaan huomioon kohderyhmän 
erikoistuminen ja hyödynnetään nuorille 
tarkoitettujen yritysten 
kehittämisjärjestöjen 
kohderyhmäkohtaista osaamista.

Or. hu

Tarkistus 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi tukea mahdollisten 
yrittäjien koulutusta elinikäisen 
oppimisen ohjelman tai Yhteinen 
Erasmus -ohjelman kautta yrittäjien 
teknisten valmiuksien ja yrityshallinnon 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 338
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tukee pk-yritysten 
välittäjäjärjestöjen toimintaedellytysten 
kehittämistä, jotta parannetaan pk-
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yrityksille tarjottavan yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevan neuvonnan 
laatua ja saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 339
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimia verohelpotusten myöntämiseksi pk-
yrityksille.

Or. it

Perustelu

Näinä kriisin aikoina on kannustettava kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat auttaa 
yrityksiä kasvamaan ja vahvistumaan, kansallisen tason toimenpiteet mukaan luettuina.

Tarkistus 340
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Komissio tukee yliopistojen spin-off-
yritysten sekä yrityskehittämöjen ja 
-hautomojen luomista jäsenvaltioissa.

Or. it

Perustelu

On kehitettävä ja vahvistettava yliopistojen tehtävää uusien yritysten luomisessa ja ideoiden 
tarjoamisessa.
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Tarkistus 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys-, kasvu- ja 
luovutusvaiheessa ja täydennetään 
jäsenvaltioiden rahoitusvälineiden käyttöä 
pk-yritysten hyväksi kansallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 
-puiteohjelman yhteydessä ja kansallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla 
toteutettujen toimien kanssa. Tällaisilla 
toimilla on pyrittävä kannustamaan sekä 
pääoma- että velkarahoituksen tarjoamista.

Or. en

Perustelu

Lisäys tarkistukseen 41 (mietintöluonnos): tämän ohjelman rahoitusvälineillä olisi 
täydennettävä nykyisiä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason järjestelmiä. Kansallisten 
ja alueviranomaisten lisäksi myös paikallisviranomaiset, esimerkiksi kaupungit, ovat 
tärkeässä asemassa helpotettaessa pk-yritysten rahoituksen saantia.

Tarkistus 342
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys-, kasvu- ja 
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täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

luovutusvaiheessa ja täydennetään 
jäsenvaltioiden rahoitusvälineiden käyttöä 
pk-yritysten hyväksi kansallisella ja 
alueellisella tasolla. Täydentävyyden 
varmistamiseksi näitä toimia 
koordinoidaan tiiviisti koheesiopolitiikan 
yhteydessä ja kansallisella tasolla 
toteutettujen toimien kanssa. Tällaisilla 
toimilla on pyrittävä kannustamaan sekä 
pääoma- että velkarahoituksen tarjoamista.

Or. it

Tarkistus 343
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista. Komission 
on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-
yrityksille myönnettävän EU:n 
rahoituksen näkyvyyteen varmistaakseen, 
että EU:n tuki tunnetaan ja tunnustetaan.

Or. fr

Tarkistus 344
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
helpottamaan ja parantamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia kaikissa niiden 
elinkaaren vaiheissa ja täydennetään 
jäsenvaltioiden rahoitusvälineiden käyttöä 
pk-yritysten hyväksi kansallisella ja 
alueellisella tasolla. Täydentävyyden 
varmistamiseksi näitä toimia 
koordinoidaan tiiviisti koheesiopolitiikan 
yhteydessä ja kansallisella tasolla 
toteutettujen toimien kanssa. Tällaisilla 
toimilla on pyrittävä edistämään ja 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

Or. fr

Tarkistus 345
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys-, kasvu- ja 
luovutusvaiheessa ja täydennetään 
jäsenvaltioiden rahoitusvälineiden käyttöä 
pk-yritysten hyväksi kansallisella ja 
alueellisella tasolla. Täydentävyyden 
varmistamiseksi näitä toimia 
koordinoidaan tiiviisti koheesiopolitiikan 
yhteydessä ja kansallisella tasolla 
toteutettujen toimien kanssa. Tällaisilla 
toimilla on pyrittävä kannustamaan sekä 
pääoma- että velkarahoituksen tarjoamista.

Or. de
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Tarkistus 346
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan mikroyritysten ja pk-yritysten 
rahoituksen saantia käynnistys- ja 
kasvuvaiheessa ja täydennetään 
jäsenvaltioiden rahoitusvälineiden käyttöä 
mikroyritysten ja pk-yritysten hyväksi 
paikallisella, kansallisella ja alueellisella 
tasolla. Täydentävyyden varmistamiseksi 
näitä toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

Or. ro

Tarkistus 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 
-puiteohjelman yhteydessä ja kansallisella 
tasolla toteutettujen toimien kanssa. 
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kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

Or. en

Tarkistus 348
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että
velkarahoituksen tarjoamista.

1. Komissio tukee toimia, joilla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia käynnistys- ja kasvuvaiheessa ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 
-puiteohjelman yhteydessä ja kansallisella 
ja alueellisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan alku-, enkeli- ja 
pääomarahoituksen, oman pääoman 
luonteisen rahoituksen ja
velkarahoituksen tarjoamista ja ottamista.

Or. en

Tarkistus 349
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimia 
komissio kehittää markkinoiden kysynnän 

2. Osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimia 
komissio kehittää markkinoiden kysynnän 
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perusteella toimenpiteitä, joilla 
parannetaan valtioiden rajat ylittävää ja 
monen maan välistä rahoitusta ja autetaan 
näin pk-yrityksiä kansainvälistämään 
toimintaansa unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

perusteella toimenpiteitä, joilla 
parannetaan valtioiden rajat ylittävää ja 
monen maan välistä rahoitusta ja autetaan 
näin pk-yrityksiä kansainvälistämään 
toimintaansa tai liittoutumaan ja 
sulautumaan muiden pk-yritysten kanssa 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Olisi tuettava liitoutumista muiden pk-yritysten kanssa silloin, kun suurempi koko voi tuoda 
lisäarvoa.

Tarkistus 350
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rahoitusvajeen täyttämiseksi yritysten 
elinkaaren aikana on tuettava yritysten 
perustamista, innovatiivisten yritysten 
kasvuvaiheeseen siirtymistä niin pian 
kuin mahdollista ja perustettujen yritysten 
edistymistä vaiheeseen, jossa ne voivat 
houkutella pääomaa. Tätä tuetaan uusilla 
hankkeilla, jotka ovat valmiita 
vastaanottamaan siemenrahoitusta ja 
riskipääomaa niin pian kuin mahdollista, 
pyrkien edistämään pääomamarkkinoiden 
kasvua ja samalla liiketoiminnan (ja 
EU:n talouden) kasvua.

Or. hu

Tarkistus 351
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rahoituksen saatavuuden 
parantamista koskevissa aloitteissa on 
toteutettava toimia, joilla varmistetaan, 
että rahoitusvälineen käyttöön liittyy 
asianmukaista ohjausta, valmennusta ja 
tietopohjaisten yrityspalvelujen 
tarjoamista, joilla voi olla ratkaiseva 
merkitys rahoituksen saannin 
varmistamisessa.

Or. en

Perustelu

Ei riitä, että rahoitusvälineitä tarjotaan pk-yrityksille ilman että niillä on mahdollisuus saada 
asianmukaista ohjausta ja neuvoja. Taidot ja johtamisvalmiudet (esimerkiksi hyvän 
liiketoimintasuunnitelman laatimista varten) voivat olla aivan yhtä tärkeitä kuin rahoituksen 
saatavuus. Rahoituksen tarjoamiseen rahoitusvälineiden kautta on liitettävä tarvittaessa 
ohjausta ja valmennusta.

Tarkistus 352
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Osana edellä 1 kohdassa mainittuja 
toimia komissio tutkii mahdollisuuksia 
tukea, kehittää tai suunnitella pk-yrityksiä 
hyödyttäviä innovatiivisia 
rahoitusvälineitä, esimerkiksi 
crowdfunding-rahoitusta, asiaankuuluvia 
sidosryhmiä kuultuaan, pk-yritysten 
järjestöt mukaan lukien.

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 353
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimien yksityiskohdista säädetään 
liitteessä II.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimien yksityiskohdista säädetään 
14 artiklan 1 a kohdassa.

Or. sl

Tarkistus 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimet markkinoillepääsyn parantamiseksi Toimet markkinoillepääsyn ja 
tukipalvelujen käyttömahdollisuuksien 

parantamiseksi

Or. fr

Tarkistus 355
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan edelleen parantaa 
unionin yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Olisi tehtävä ero yritysten markkinoillepääsyä parantavien toimien ja tiedotukseen, 
neuvontaan ja seurantaan liittyvien toimien välillä. Näin ollen ehdotetaan 9 artiklan 
jakamista kahdeksi erilliseksi artiklaksi.

Tarkistus 356
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista.

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista. Yritys-
Eurooppa-verkosto ei korvaa tai toista 
vaan täydentää nykyisten pk-yritysten ja 
mikroyritysten järjestöjen toimintaa, ja 
sen tulisi toimia pk-yritysten järjestöjen 
puitteissa. Verkoston alueellista 
täytäntöönpanoa koskevissa järjestelyissä 
olisi otettava huomioon pk-yritysten 
moninaisuus, ja täytäntöönpanossa olisi 
tähdättävä synergiaetuihin ja otettava 
huomioon pk-yritysten järjestöjen 
nykyinen asema.

Or. en

Perustelu

Yritys-Eurooppa-verkoston on määrä olla yritysten verkosto, mutta monilla alueilla pk-
yritysten järjestöt eivät osallistu sen toimintaan, minkä vuoksi ei ole mahdollista rakentaa 
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yritysten ja yritysjärjestöjen välistä verkostoa.

Tarkistus 357
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista.

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista. Verkoston 
toimien on jatkuttava tulevaisuudessa 
nykyisten toimien pohjalta niitä edelleen 
tehostaen. Verkoston kautta on tarjottava 
yhdennettyjä yritystukipalveluja niille 
eurooppalaisille pk-yrityksille, jotka 
haluavat selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa.

Or. en

Perustelu

Olisi hyödynnettävä verkoston kokemusta ja asiantuntemusta, jotta pk-yrityksille voitaisiin 
tarjota tehokkaampaa tukea. Lisäksi olisi hyödyllistä tarjota yksityiskohtaisempi kuvaus 
suunnitellusta toiminnasta.

Tarkistus 358
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista.

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista. Verkoston 
tehokkuutta, hallintaa ja maantieteellistä 
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jakautumista arvioitaessa on pohdittava, 
miten pk-yritykset voisivat hyödyntää 
paremmin tarjottavia palveluja, 
asianomaisten sidosryhmien 
osallistumista verkoston hallintaan 
voitaisiin parantaa ja maantieteellisestä 
jakautumisesta saataisiin 
tasapainoisempi.

Or. en

Tarkistus 359
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista.

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten sekä unioniin assosioituneiden 
merentakaisten maiden ja alueiden 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista.

Or. fr

Tarkistus 360
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista.

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio lisää Yritys-
Eurooppa-verkostolle myönnettävää tukea 
luomatta kuitenkaan tarpeettomia 
päällekkäisyyksiä.

Or. de
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Tarkistus 361
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista.

1. Jotta voidaan edelleen parantaa unionin 
yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista tarkistaen, 
miten tehokkaiksi verkoston sidosryhmät 
osoittautuvat paikallistasolla.

Or. it

Tarkistus 362
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Verkoston toimiin voi kuulua ainakin 
seuraavia:
(a) EU:n aloitteita ja lainsäädäntöä 
koskevat tiedotus- ja neuvontapalvelut
(b) tuki yrityshallinnon 
toimintaedellytysten lisäämiseen pk-
yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi
(c) tuki pk-yritysten taloudellisen 
tietämyksen parantamiseen
(d) toimet, joiden avulla pk-yritykset 
voivat lisätä energiatehokkuutta sekä 
ilmastoa ja ympäristöä koskevaa 
asiantuntemusta
(e) EU:n muiden rahoituslähteiden 
edistäminen
(f) rajatylittävien liiketoiminta-, t&k-, 
teknologia- ja 
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innovaatiokumppanuuksien 
helpottaminen
(g) toimiminen viestintäkanavana pk-
yritysten ja komission välillä.

Or. en

Perustelu

Olisi hyödyllistä lisätä verkoston mahdollisten tehtävien kuvaus, mutta se ei saa olla liian 
ohjaileva, ja on jätettävä pelivaraa tuleville muutoksille.

Tarkistus 363
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen. Se 
esimerkiksi tukee pk-yrityksiä niitä 
edustavien järjestöjen kautta EU:n tai 
kansallisella tasolla ja erityisesti toimia, 
joiden tavoitteena on
– panna ohjelma täytäntöön
– varmistaa, että pk-yritykset noudattavat 
EU:n lainsäädäntöä
– helpottaa pk-yritysten osallistumista 
EU:n ohjelmiin ja rahoituksen saantia
– yksilöidä hyviä toimintatapoja ja 
yhteistyötä tällaisten järjestöjen välillä.

Or. fr

Tarkistus 364
Josefa Andrés Barea
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen, ja 
toimia, joilla edistetään pk-yritysten ja 
mikroyritysten osallistumista 
eurooppalaisten vaatimusten ja 
standardien laatimis- ja 
mukauttamisprosessiin sekä 
lainsäädännön noudattamista yrityksissä.

Or. es

Tarkistus 365
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.

2. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.
Komissio tukee myös pk-yritysten 
järjestöjen tehostettua osallistumista 
sisämarkkinoiden toiminta-aloitteiden 
laatimiseen esimerkiksi julkisten 
hankintojen, standardointiprosessien ja 
teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmien 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 366
Gaston Franco
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen, tietämyksen lisääminen ja 
koulutus.

Or. fr

Tarkistus 367
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen, foorumien perustaminen ja 
tietämyksen lisääminen.

Or. en

Tarkistus 368
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.

2. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna tietojen 
tarjoaminen ja tietämyksen lisääminen.

Or. de
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Tarkistus 369
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan täytäntöönpanossa 
komissio kiinnittää erityistä huomiota 
pieniin yrityksiin ja mikroyrityksiin sekä 1 
ja 2 kohdan mukaisesti toteutettujen 
toimien yhdenmukaisuuteen.

Or. fr

Tarkistus 370
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritykset voivat 
saada ohjelmasta tukea, joka liittyy 
standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa.

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Päällekkäisyyksien 
välttämiseksi komissio ottaa ensiksi 
huomioon tämän alan nykyiset 
neuvontapalvelut ennen uusien 
neuvontapalvelujen kehittämistä. Sen 
jälkeen kuullaan pk-yritysten järjestöjä 
yritysten tarpeiden selvittämiseksi. Pk-
yritykset voivat saada ohjelmasta tukea, 
joka liittyy standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa.

Or. de
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Tarkistus 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritykset voivat 
saada ohjelmasta tukea, joka liittyy 
standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa.

3. Erityistoimenpiteillä voidaan pyrkiä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille erityisesti 
antamalla tietoja markkinoille pääsyn 
esteistä ja liiketoimintamahdollisuuksista 
sekä parantamalla tukipalveluita, jotka 
liittyvät tiedotukseen standardeista, 
julkisiin hankintoihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa. Näillä toimenpiteillä 
täydennetään mutta ei toisteta tärkeimpiä 
kaupanedistämistoimia.

Or. en

Tarkistus 372
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritykset voivat 
saada ohjelmasta tukea, joka liittyy 
standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa.

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla kuten 
diagnosointia, tiedottamista ja tukea, 
jonka avulla nämä yritykset voivat jatkaa 
kansainvälistä toimintaansa. Pk-yritykset 
voivat saada ohjelmasta tukea, joka liittyy 
standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa. Tällaisen tuen 
tavoitteena on kattaa kaikkien pk-
yritysten tarpeet olivatpa ne ensi kertaa, 
ajoittain tai jo pitkään vientiä harjoittavia 
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yrityksiä.

Or. fr

Tarkistus 373
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritykset voivat 
saada ohjelmasta tukea, joka liittyy 
standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa.

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritysten on 
saatava ohjelmasta tukea, erityisesti tietoa 
markkinoille pääsyn esteistä ja 
liiketoimintamahdollisuuksista, ja 
tukipalvelua, joka liittyy esimerkiksi
standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa.

Or. en

Perustelu

Olisi hyödyllistä lisätä pk-yritysten kansainvälistymistä tukevien mahdollisten tehtävien 
yksityiskohtaisempi kuvaus, mutta se ei saa olla liian ohjaileva, ja on jätettävä pelivaraa 
tuleville muutoksille.

Tarkistus 374
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 

3. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
helpottamaan pk-yritysten pääsyä unionin 
ulkopuolisille markkinoille ja 
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vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritykset voivat 
saada ohjelmasta tukea, joka liittyy 
standardeihin ja teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa.

vahvistamaan nykyisiä tukipalveluita 
kyseisillä markkinoilla. Pk-yritykset voivat 
saada ohjelmasta tukea, joka liittyy 
standardeihin, teollis- ja tekijänoikeuksiin 
ja tullimenettelyihin tärkeimmissä 
kolmansissa maissa ja sisämarkkinoilla.

Or. it

Perustelu

Yrityksiä olisi tuettava niiden pyrkiessä sisämarkkinoille ja EU:n ulkopuolisille markkinoille. 
Tullimenettelyjä koskeva tietämys ja hyviin toimintatapoihin perustuva organisointi vähentää 
tavaroiden ja palvelujen kaupan vääristymisen vaaraa.

Tarkistus 375
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ohjelman toimilla voidaan pyrkiä 
edistämään kansainvälistä teollisuusalan 
yhteistyötä, mukaan luettuna teollisuutta ja 
sääntelyä koskeva vuoropuhelu kolmansien 
maiden kanssa. Erityistoimenpiteillä 
voidaan pyrkiä kaventamaan eroja teollisia 
tuotteita koskevissa unionin ja muiden 
maiden sääntelypuitteissa, 
teollisuuspolitiikassa ja yritysten 
toimintaympäristön parantamisessa.

4. Ohjelman toimilla voidaan pyrkiä 
edistämään kansainvälistä teollisuusalan 
yhteistyötä ja yhteistyötä yritykseen 
liittyvän palvelualan kanssa, mukaan 
luettuna teollisuutta ja sääntelyä koskeva 
vuoropuhelu kolmansien maiden kanssa. 
Erityistoimenpiteillä voidaan pyrkiä 
kaventamaan eroja teollisia tuotteita ja 
palveluja koskevissa unionin ja muiden 
maiden sääntelypuitteissa, 
teollisuuspolitiikassa ja yritysten 
toimintaympäristön parantamisessa.

Or. it

Perustelu

Tavoitteena on mukauttaa toimet ja indikaattorit, jotta otetaan huomioon palvelu- ja 
matkailuyritysten sekä teollisuusyritysten tukemiseen tähtäävän COSME-ohjelman 
vaikutustenarviointi.
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Tarkistus 376
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ohjelman toimilla voidaan pyrkiä 
edistämään kansainvälistä teollisuusalan 
yhteistyötä, mukaan luettuna teollisuutta ja 
sääntelyä koskeva vuoropuhelu kolmansien 
maiden kanssa. Erityistoimenpiteillä 
voidaan pyrkiä kaventamaan eroja teollisia 
tuotteita koskevissa unionin ja muiden 
maiden sääntelypuitteissa, 
teollisuuspolitiikassa ja yritysten 
toimintaympäristön parantamisessa.

4. Ohjelman toimilla voidaan pyrkiä 
edistämään kansainvälistä teollisuusalan 
yhteistyötä, mukaan luettuna teollisuutta ja 
sääntelyä koskeva vuoropuhelu ja 
vastavuoroiset toimet kolmansien maiden 
kanssa. Erityistoimenpiteillä voidaan 
pyrkiä kaventamaan eroja teollisia tuotteita 
koskevissa unionin ja muiden maiden 
sääntelypuitteissa, teollisuuspolitiikassa ja 
yritysten toimintaympäristön 
parantamisessa.

Or. fr

Perustelu

EU:n toimissa olisi sovellettava tiukasti vastavuoroisuuden periaatetta, jotta taataan aidosti 
yhtäläiset mahdollisuudet päästä EU:n markkinoille.

Tarkistus 377
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ohjelman toimilla voidaan pyrkiä 
edistämään kansainvälistä teollisuusalan
yhteistyötä, mukaan luettuna teollisuutta ja 
sääntelyä koskeva vuoropuhelu kolmansien 
maiden kanssa. Erityistoimenpiteillä 
voidaan pyrkiä kaventamaan eroja teollisia
tuotteita koskevissa unionin ja muiden 
maiden sääntelypuitteissa, 
teollisuuspolitiikassa ja yritysten 
toimintaympäristön parantamisessa.

4. Ohjelman toimilla voidaan pyrkiä
edistämään kansainvälistä yhteistyötä, 
mukaan luettuna teollisuutta ja sääntelyä 
koskeva vuoropuhelu kolmansien maiden 
kanssa. Erityistoimenpiteillä voidaan 
pyrkiä kaventamaan eroja tuotteita 
koskevissa unionin ja muiden maiden 
sääntelypuitteissa, yrityspolitiikassa ja 
yritysten toimintaympäristön 
parantamisessa.
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Or. en

Perustelu

Olisi jätettävä pois sanat "teollisuusala" ja "teollinen". Näitä toimia ei ole syytä rajata 
teollisuusalan yhteistyöhön, teollisiin tuotteisiin ja teollisuuspolitiikkaan.

Tarkistus 378
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tukee toimia, joiden avulla 
varmistetaan pk-yritysten osallistuminen 
eurooppalaiseen ja kansainväliseen 
standardointiprosessiin, mukautetaan 
eurooppalaiset ja kansainväliset 
standardit ja vaatimukset pk-yritysten 
tarpeisiin ja erityispiirteisiin sekä 
helpotetaan näiden standardien 
soveltamista pk-yrityksissä.

Or. en

(Standardointia pidetään yleensä tärkeänä välineenä markkinoille pääsyn kannalta, ja sen 
avulla standardeita on helpompi ja halvempi soveltaa.)

Tarkistus 379
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Erityistoimenpiteillä on pyrittävä 
varmistamaan oikeudenmukainen kohtelu 
myönnettäessä julkisia hankintoja 
koskevia sopimuksia Euroopassa 
tuotantoa harjoittaville pk-yrityksille. 
Näille yrityksille olisi varattava 
20 prosentin osuus julkisia hankintoja 



PE492.830v01-00 34/104 AM\908222FI.doc

FI

koskevista sopimuksista.

Or. fr

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 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Enterprise Europe Network – Yritys-

Eurooppa-verkosto
1. Komissio jatkaa Yritys-Eurooppa-
verkoston tukemista yhdennettyjen 
yritystukipalvelujen tarjoamiseksi 
erityisesti pk-yrityksille.
Ottaen huomioon yrityksille tarjottujen 
nykyisten eurooppalaisten tukiverkostojen 
vankan kokemuksen ja taidot 
rahoitustukea voidaan myöntää verkoston 
jäsenille erityisesti seuraavien palvelujen 
järjestämistä varten:
(a) tiedotusta ja neuvontaa, palautetta, 
yritysten yhteistyötä ja 
kansainvälistämistä koskevat palvelut 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa
(b) innovointiin ja sekä teknologian että 
tiedon siirtoon liittyvät palvelut
(c) palvelut, joilla kannustetaan pk-
yrityksiä osallistumaan EU:n ohjelmiin, 
mukaan lukien Horisontti 2020 ja 
rakennerahastot.
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2. Näiden palveluiden yksityiskohdista 
säädetään liitteessä II a.
3. Verkoston muiden unionin ohjelmien 
puolesta tuottamat palvelut rahoitetaan 
kyseisistä ohjelmista.
4. Verkoston toimintaa parantavien 
lisätoimenpiteiden toteuttamiseksi 
komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset hallintorakenteet ja käyttötavat 
yhteistyössä pk-yritysten järjestöjen ja 
innovointiyksikköjen kanssa.

Or. en

Tarkistus 381
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Yritysten tiedotukseen, neuvontaan ja 

seurantaan liittyvät toimet
1. Komissio helpottaa pk-yritysten 
järjestöjen osallistumista unionin 
ohjelmiin ja tarjoaa teknistä tukea pk-
yrityksille tiedotusta ja niiden neuvontaa 
varten. 
2. Jotta voidaan edelleen parantaa 
unionin yritysten kilpailukykyä ja pääsyä 
markkinoille, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista. Verkoston 
toiminta määritetään yhteistyössä pk-
yrityksiä edustavien eurooppalaisten 
järjestöjen kanssa.

Or. es

Perustelu

On painotettava sitä, että kaikille pk-yrityksille tarjotaan tiedotusta, neuvontaa ja seurantaa.
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Tarkistus 382
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Toimet pk-yritysten tuen ja tukipalvelujen 
käyttömahdollisuuksien parantamiseksi

1. Jotta varmistetaan pk-yrityksille 
tarjottavan tiedotuksen ja neuvonnan 
helpottamiseen tähtäävän aloitteen 
jatkuminen, komissio jatkaa Yritys-
Eurooppa-verkoston tukemista. Verkosto 
toimii tiiviissä yhteistyössä muiden 
olemassa olevien verkostojen kanssa 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla, jotta se muutetaan pk-yrityksille 
helpommin ymmärrettäväksi ja tarjottava 
tuki on yhdenmukaista.
2. Komissio tukee pk-yrityksiä niitä 
edustavien järjestöjen kautta EU:n tai 
kansallisella tasolla ja erityisesti toimia, 
joiden tavoitteena on
– panna ohjelma täytäntöön
– varmistaa, että pk-yritykset noudattavat 
EU:n lainsäädäntöä
– helpottaa pk-yritysten osallistumista 
EU:n ohjelmiin ja rahoituksen saantia
– yksilöidä hyviä toimintatapoja ja 
yhteistyötä tällaisten järjestöjen välillä.
3. Tämän artiklan täytäntöönpanossa 
komissio kiinnittää erityistä huomiota 
pieniin yrityksiin ja mikroyrityksiin sekä 1 
ja 2 kohdan mukaisesti toteutettujen 
toimien yhdenmukaisuuteen.

Or. fr
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Perustelu

Olisi kannustettava synergiaan ja rationalisointiin-yritysten avustamiseen ja tukemiseen 
tähtäävissä toimissa mieluiten perustamalla keskitettyjä asiointipisteitä.

Tarkistus 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vuotuiset 
työohjelmat 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Vuotuisissa työohjelmissa 
vahvistetaan tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy 
myös tarkka kuvaus rahoitettavista 
toimista, kuhunkin toimeen osoitettavasta 
alustavasta rahamäärästä sekä alustava 
täytäntöönpanoaikataulu samoin kuin 
asianmukaiset indikaattorit, joilla seurataan 
tuotosten ja tavoitteiden saavuttamista. 
Niissä on mainittava avustusten osalta 
prioriteetit, keskeiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

1. Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanoa varten erikseen vuotuiset 
työohjelmat rahoitusvälineitä ja muita 
välineitä varten 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Vuotuisissa työohjelmissa 
vahvistetaan tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä 
rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy 
myös tarkka kuvaus rahoitettavista 
toimista, kuhunkin toimeen osoitettavasta 
alustavasta rahamäärästä sekä alustava 
täytäntöönpanoaikataulu, maksujen 
suoritusaikataulu, tärkeimmät tiedot 
rahoitusvälineistä, kuten takuun määrä ja 
yhteydet Horisontti 2020 -ohjelmaan,
samoin kuin asianmukaiset indikaattorit, 
joilla seurataan tuotosten ja tavoitteiden 
saavuttamista. Niissä on mainittava 
avustusten osalta prioriteetit, keskeiset 
arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa johdonmukaisuus yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä koskevan 
ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusvälineiden välillä.

Tarkistus 384
Kent Johansson
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission olisi edistettävä 
yhdennettyjen ja käyttäjäystävällisten 
sähköisten järjestelmien luomista 
jäsenvaltioissa, millä tuetaan pk-yritysten 
kannalta tärkeiden tietojen ja ohjelmien 
saatavuutta. Näitä ovat esimerkiksi 
hakumenettelyt, aikataulut, säännöt ja 
säännökset sekä aktiivisten ja valmiiksi 
saatettujen hankkeiden ja raporttien 
yleiskatsaus.

Or. en

Tarkistus 385
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Työohjelmaa laadittaessa on kuultava 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä, mukaan 
lukien pk-yritysten järjestöt, sekä muita 
sidosryhmiä kuten standardointielimiä, 
työjärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä.

Or. en

Tarkistus 386
Gaston Franco

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

3 a. Vuotuisen ohjelman laadinnan, 
soveltamisen ja arvioinnin yhteydessä on 
kuultava eurooppalaisia yrityksiä ja pk-
yritysten järjestöjä.

Or. fr

Tarkistus 387
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vuotuisen ohjelman laadinnan, 
soveltamisen ja arvioinnin yhteydessä on 
kuultava eurooppalaisia yrityksiä ja pk-
yritysten järjestöjä.

Or. fr

Tarkistus 388
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hyvien toimintatapojen ja poliittisten 
toimintamallien kartoittaminen ja 
kehittäminen edelleen

(b) hyvien toimintatapojen ja poliittisten 
toimintamallien kartoittaminen, 
levittäminen ja kehittäminen edelleen

Or. en

Tarkistus 389
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hyvien toimintatapojen ja poliittisten 
toimintamallien kartoittaminen ja
kehittäminen edelleen

(b) hyvien toimintatapojen ja poliittisten 
toimintamallien kartoittaminen, 
kehittäminen edelleen ja levittäminen

Or. en

Tarkistus 390
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yritysten kilpailukyvyn kannalta 
erityisen merkityksellisten unionin 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä 
tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

(c) yritysten, erityisesti pk- ja 
mikroyritysten, kilpailukyvyn kannalta 
erityisen merkityksellisten unionin 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä 
tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

Or. fr

Tarkistus 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yritysten kilpailukyvyn kannalta 
erityisen merkityksellisten unionin 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä 

(c) voimassa olevan lainsäädännön 
toimivuutta koskevat testit ja yritysten 
kilpailukyvyn kannalta erityisen 
merkityksellisten unionin uusien
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
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tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä, 
ja varmistettaisiin, että pk-yrityksille 
aiheutuu mahdollisimman vähän 
rasitteita aloilla, joilla ehdotetaan uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä,

Or. en

Tarkistus 392
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yritysten kilpailukyvyn kannalta 
erityisen merkityksellisten unionin 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä 
tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

(c) yritysten, erityisesti pk- ja 
mikroyritysten, kilpailukyvyn kannalta 
erityisen merkityksellisten unionin 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä 
tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

Or. fr

Tarkistus 393
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yritysten kilpailukyvyn kannalta 
erityisen merkityksellisten unionin 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä 
tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

(c) yritysten kilpailukyvyn kannalta 
erityisen merkityksellisten unionin 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä 
tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä siten, että 
toteutetaan pk-yritystestejä noudattaen 
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"pienet ensin" -periaatetta ja 
analysoidaan perusteellisesti kaikkia 
mikroyritysten toimintaa helpottavia 
mahdollisuuksia

Or. de

Tarkistus 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yritysten kilpailukyvyn kannalta 
erityisen merkityksellisten unionin 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä 
tai ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä

(c) voimassa olevan lainsäädännön 
toimivuutta koskevat testit ja yritysten 
kilpailukyvyn kannalta erityisen 
merkityksellisten unionin uusien
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, jotta 
löydettäisiin aloja, joilla on 
yksinkertaistettava nykyistä lainsäädäntöä 
tai voidaan myöntää pk-yrityskohtaisia 
poikkeuksia, ja varmistettaisiin, että pk-
yrityksille aiheutuu mahdollisimman 
vähän rasitteita aloilla, joilla on
ehdotettava uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä,

Or. en

Perustelu

Toimivuutta koskevat testit ovat myös tärkeitä, jotta tarkistetaan EU:n voimassa olevaa 
lainsäädäntöä ja pyritään aiheuttamaan EU:n yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, 
mahdollisimman vähän rasitteita.

Tarkistus 395
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön, 
teollisuuspolitiikan ja kilpailukykyyn 
liittyvien toimenpiteiden arviointi

(d) yrityksiin, etenkin pk-yrityksiin 
painottaen erityisesti pieniä ja 
mikroyrityksiä, vaikuttavan lainsäädännön, 
teollisuuspolitiikan ja kilpailukykyyn 
liittyvien toimenpiteiden arviointi

Or. en

Perustelu

d alakohdan "yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön" ollessa kyseessä olisi selvennettävä, että 
nämä kaksi toimea toteutetaan painottaen pk-yrityksiä ja erityisesti pieniä ja mikroyrityksiä. 
Samaa pragmaattista toimintatapaa noudatetaan myös "pienet ensin" -periaatteessa.

Tarkistus 396
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön, 
teollisuuspolitiikan ja kilpailukykyyn 
liittyvien toimenpiteiden arviointi

(d) yrityksiin, erityisesti pk- ja 
mikroyrityksiin, vaikuttavan 
lainsäädännön, teollisuuspolitiikan ja 
kilpailukykyyn liittyvien toimenpiteiden 
arviointi

Or. fr

Tarkistus 397
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön, 
teollisuuspolitiikan ja kilpailukykyyn 
liittyvien toimenpiteiden arviointi

(d) yrityksiin, erityisesti pk-yrityksiin,
vaikuttavan lainsäädännön, 
teollisuuspolitiikan ja kilpailukykyyn 
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liittyvien toimenpiteiden arviointi

Or. en

Tarkistus 398
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön, 
teollisuuspolitiikan ja kilpailukykyyn 
liittyvien toimenpiteiden arviointi

(d) yrityksiin, erityisesti pk- ja 
mikroyrityksiin, vaikuttavan 
lainsäädännön, teollisuuspolitiikan ja 
kilpailukykyyn liittyvien toimenpiteiden 
arviointi

Or. fr

Tarkistus 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) Small Business Act -aloitteen ja 
"pienet ensin" -periaatteen soveltamisen 
seuranta ja arviointi.

Or. fr

Tarkistus 400
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tukitoimenpiteet eivät välttämättä ole osa 
10 artiklassa tarkoitettuja vuotuisia 
työohjelmia.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tukitoimenpiteet ovat osa 10 artiklassa 
tarkoitettuja vuotuisia työohjelmia.

Or. en

Tarkistus 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tukitoimenpiteet eivät välttämättä ole osa 
10 artiklassa tarkoitettuja vuotuisia 
työohjelmia.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tukitoimenpiteet eivät välttämättä ole osa 
10 artiklassa tarkoitettuja vuotuisia 
työohjelmia, ja niiden kustannukset 
saavat olla enintään [2,5 %] ohjelman 
määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 402
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii vuosittain 
seurantaraportin, jossa tarkastellaan 
tuettujen toimien tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta rahoituksen, tulosten ja 
mahdollisuuksien mukaan vaikutusten 
kannalta. Raporttiin on sisällyttävä tietoja 
ilmastoon liittyvistä menoista ja tuen 
vaikutuksesta ilmastonmuutosta koskeviin 

2. Komissio laatii vuosittain 
seurantaraportin, jossa tarkastellaan 
tuettujen toimien tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta rahoituksen, tulosten ja 
mahdollisuuksien mukaan vaikutusten 
kannalta. Raporttiin on sisällyttävä tietoja 
ilmastoon liittyvistä menoista ja tuen 
vaikutuksesta ilmastonmuutosta koskeviin 
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tavoitteisiin siinä määrin, kun tietojen 
keruu ei aiheuta kohtuutonta hallinnollista 
rasitetta pk-yrityksille.

tavoitteisiin siinä määrin, kun tietojen 
keruu ei aiheuta kohtuutonta hallinnollista 
rasitetta pk-yrityksille. Vuosittainen 
raportti annetaan Euroopan parlamentin 
asiasta vastaavalle valiokunnalle ja 
julkistetaan.

Or. en

Tarkistus 403
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii viimeistään vuoteen 
2018 mennessä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien ohjelmasta tuettujen toimien 
tavoitteiden saavuttamista tulosten ja 
vaikutusten tasolla, resurssien käytön 
tehokkuutta ja Euroopan tasolla saatavaa 
lisäarvoa. Arviointikertomuksessa on myös 
käsiteltävä yksinkertaistamisen laajuutta, 
sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta, 
kaikkien tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä sekä sitä, miten 
toimenpiteillä on edistetty unionin 
painopisteiden eli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun toteutumista. Siinä on 
otettava huomioon edeltävien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusten arvioinnin tulokset.

3. Komissio laatii viimeistään vuoteen 
2018 mennessä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien ohjelmasta tuettujen toimien 
tavoitteiden saavuttamista tulosten ja 
vaikutusten tasolla, resurssien käytön
tehokkuutta, käytettävyysastetta 
kohderyhmille ja Euroopan tasolla 
saatavaa lisäarvoa. Arviointikertomuksessa 
on myös käsiteltävä yksinkertaistamisen 
laajuutta, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta, kaikkien tavoitteiden 
jatkuvaa merkityksellisyyttä sekä sitä, 
miten toimenpiteillä on edistetty unionin 
painopisteiden eli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun toteutumista. Siinä on 
otettava huomioon edeltävien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusten arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 404
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sen arvioimiseksi, missä määrin 
ohjelmasta tuettujen toimien tavoitteet on 
saavutettu, kehitetään joukko keskeisiä 
tuloksellisuutta mittaavia indikaattoreita, 
jotka tarjoavat arviointiperustan. Niitä on 
tarkasteltava ennalta määrittyjä 
perustasoja vasten, jotka kuvaavat 
tilannetta ennen toimien 
täytäntöönpanoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lisäindikaattoreita ei tarvitse laatia, koska lainsäädäntövallan käyttäjät määrittävät 
indikaattorit tässä asetuksessa.

Tarkistus 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sen arvioimiseksi, missä määrin 
ohjelmasta tuettujen toimien tavoitteet on 
saavutettu, kehitetään joukko keskeisiä 
tuloksellisuutta mittaavia indikaattoreita, 
jotka tarjoavat arviointiperustan. Niitä on 
tarkasteltava ennalta määrittyjä perustasoja 
vasten, jotka kuvaavat tilannetta ennen 
toimien täytäntöönpanoa.

5. Sen arvioimiseksi, missä määrin 
ohjelmasta tuettujen toimien tavoitteet on 
saavutettu, komissio kehittää yhteistyössä 
asiantuntijoiden ja asianomaisten 
sidosryhmien kanssa, pk-yritysten 
järjestöt, alueviranomaiset ja rahoituksen
välittäjät mukaan lukien, joukon keskeisiä 
tuloksellisuutta mittaavia indikaattoreita, 
jotka tarjoavat arviointiperustan. Niitä on 
tarkasteltava ennalta määrittyjä perustasoja 
vasten, jotka kuvaavat tilannetta ennen 
toimien täytäntöönpanoa.

Or. en
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Tarkistus 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan 
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia keskittyen myös niiden
perustamis- ja luovutusvaiheeseen. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.
Varat on osoitettava eri järjestelyihin 
markkinakysynnän mukaan ottaen 
huomioon pk-yritysten järjestöjen, 
alueviranomaisten ja rahoituksen 
välittäjien lausunnot.

Or. en

Tarkistus 407
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan 
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan 
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.
Rahoitusvälineitä olisi voitava hyödyntää 
kaikissa pk-yrityksen elinkaaren 
vaiheissa.

Or. de

Tarkistus 408
Fiona Hall
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan 
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan 
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.
Varoja osoitettaessa on asetettava 
etusijalle velkavälineet.

Or. en

Tarkistus 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan 
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan 
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten ja/tai 
missä tahansa elinkaarensa vaiheessa 
olevien pk-yritysten rahoituksen saantia. 
Näihin rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

Or. fr

Tarkistus 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
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on pyrittävä helpottamaan 
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

on pyrittävä helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia niiden perustamis- ja 
kasvuvaiheessa. Näihin rahoitusvälineisiin 
on sisällyttävä pääomajärjestely ja 
lainatakausjärjestely.

Or. en

Tarkistus 411
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan 
kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

1. Ohjelman mukaisilla rahoitusvälineillä 
on pyrittävä helpottamaan vasta 
perustettujen sekä kasvamaan ja 
vahvistumaan pyrkivien pk-yritysten 
rahoituksen saantia. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.

Or. it

Perustelu

Yhdenmukainen 8 artiklaan tehtyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 412
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevan ohjelman pääomajärjestely, 
pääomajärjestely kasvua varten (EFG-
järjestely), pannaan täytäntöön EU:n 
pääomarahoitusvälineen – josta tuetaan 
unionin yritysten kasvua sekä tutkimusta, 
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kehitystä ja innovointia (RDI) 
alkuvaiheesta (mukaan luettuna 
siemenvaihe) kasvuvaiheeseen –
osajärjestelmänä, ja se saa taloudellista 
tukea Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja 
tästä ohjelmasta.
EFG:ssä käytetään samaa 
toteutusmekanismia kuin Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa perustettavassa RDI-
pääomajärjestelyssä, jäljempänä 
esitettyjen ehtojen mukaisesti.
Lainatakausjärjestely (LGF) pannaan 
täytäntöön osana EU:n yritysten kasvuun 
sekä tutkimukseen, kehitykseen ja 
innovointiin (RDI) tarkoitettua unionin 
velkarahoitusvälinettä käyttäen samaa 
toteutusmekanismia kuin Horisontti 2020 
-puiteohjelman velkajärjestelyyn 
kuuluvassa pk-yritysten 
kysyntäpohjaisessa osajärjestelmässä 
(riskinjakoväline RSI II), jäljempänä 
esitettyjen ehtojen mukaisesti. 
Pääoma- ja lainatakausjärjestelyssä on 
noudatettava rahoitusvälineitä koskevia 
varainhoitoasetuksen ja 
soveltamissäännöt korvaavan delegoidun 
säädöksen säännöksiä, ja tarkemmat 
toimintaa koskevat vaatimukset esitetään 
komission ohjeissa.
Pääoma- ja lainatakausjärjestelyllä 
täydennetään rahoitusvälineitä, joita 
jäsenvaltioissa käytetään pk-yritysten 
hyväksi koheesiopolitiikan puitteissa. 
Pääoma- ja lainatakausjärjestelyssä 
voidaan tarpeen mukaan sallia 
taloudellisten resurssien yhdistäminen 
sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, jotka 
ovat halukkaita antamaan osan 
rakennerahastojen niille 
[rakennerahastoja koskevan asetuksen 
33 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti myöntämistä varoista. 
Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman GIF 2 -järjestelmään 
(kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten 
rahoitustuki) liittyvät tulot ja maksut 



PE492.830v01-00 52/104 AM\908222FI.doc

FI

osoitetaan yritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyä koskevaan ohjelmaan. 
Kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoitusvälineet pannaan täytäntöön 
unionin asiaa koskevien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Or. sl

Tarkistus 413
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. EFG:ssä keskitytään rahastoihin, 
jotka tarjoavat riskipääomaa ja 
mezzanine- eli välirahoitusta, kuten 
toissijaisia lainoja ja osakkuuslainoja, 
laajeneviin ja kasvuvaiheen yrityksiin, 
etenkin valtioiden rajat ylittävästi 
toimiviin, mutta siitä on myös 
mahdollisuus tehdä investointeja 
alkuvaiheen yrityksiin yhdessä Horisontti 
2020 -puiteohjelman mukaisen RDI-
pääomajärjestelyn kanssa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
EFG:stä saavat olla enintään 
20 prosenttia unionin 
kokonaisinvestoinneista, lukuun 
ottamatta monivaiherahastoja ("multi-
stage funds"), joissa rahoitusta EFG:stä 
ja RDI-pääomajärjestelystä annetaan 
suhteutetusti rahaston 
investointipolitiikan perusteella. EFG:n 
on vältettävä buy-out- tai jälkirahoitusta, 
joka on tarkoitettu hankitun yrityksen 
purkamiseen. Komissio voi päättää 
muuttaa 20 prosentin kynnysarvoa 
muuttuvien markkinaolosuhteiden 
mukaisesti. 
Tuki annetaan yhden seuraavan 
investoinnin muodossa:
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(a) investointi suoraan Euroopan 
investointirahastosta (EIR) tai muusta 
oikeussubjektista, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta, tai
(b) rahastojen rahastosta ("funds-of-
funds") tai investointivälineistä, jotka 
investoivat valtioiden rajojen yli ja jotka 
on perustanut EIR tai muu 
oikeussubjekti, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta, 
yhdessä yksityisten investoijien ja/tai 
kansallisten julkisten rahoituslaitosten 
kanssa.

Or. sl

Tarkistus 414
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. LGF:ää hoitaa Euroopan 
investointirahasto (EIR) tai muu 
oikeussubjekti, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta. 
Järjestelystä tarjotaan
(a) vastatakauksia ja muita 
riskinjakojärjestelyjä takausjärjestelmiin
(b) suoria takauksia ja muita 
riskinjakojärjestelyjä muille rahoituksen 
välittäjille, jotka täyttävät 
tukikelpoisuusperusteet.
LGF:ään sisältyvät seuraavat kaksi 
toimea:
ensimmäinen toimi – lainoihin, mukaan 
luettuna toissijaiset lainat ja 
osakkuuslainat, tai leasing-järjestelyihin 
perustuva velkarahoitus – pienentää pk-
yritysten rahoituksen saantiin liittyviä 
ongelmia, jotka johtuvat joko odotetuista 
suuremmista riskeistä tai riittävien 
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vakuuksien puuttumisesta 
toinen toimi – pk-yrityslainasalkkujen 
arvopaperistaminen – on järjestelmä, 
jonka tavoitteena on saada pk-yritysten 
käyttöön lisää velkarahoitusta 
osajärjestelmän piiriin kuuluvien 
rahoituslaitosten kanssa tehtyjen 
asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen 
mukaisesti. 
Kyseisille transaktioille myönnettävän 
tuen ehtona on se, että alullepanijoina 
toimivat laitokset käyttävät merkittävän 
osan käyttöön saadun pääoman 
perusteella syntyvästä likviditeetistä 
uusina luottoina pk-yrityksille 
kohtuullisen ajan kuluessa. Tämän uuden 
velkarahoituksen suuruus lasketaan 
suhteessa takuunalaiseen riskien 
kokonaisuuteen, ja siitä ja ajanjaksosta 
neuvotellaan tapauskohtaisesti kunkin 
alullepanijana toimivan laitoksen kanssa.
LGF kattaa – arvopaperistetussa salkussa 
olevat lainat pois luettuina – lainat, joiden 
vähimmäiserääntymisaika on 
12 kuukautta. LGF on suunniteltava niin, 
että on mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä 
lainojen lukumäärän että arvon 
perusteella.

Or. sl

Tarkistus 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoitusvälineet voidaan tapauksen mukaan 
yhdistää muihin jäsenvaltioiden ja niiden 
hallintoviranomaisten [asetuksen (EU) N:o 
XXX/201X [rakennerahastoja koskeva uusi 

2. Kasvusuuntautuneiden pk-yritysten
ja/tai missä tahansa elinkaarensa 
vaiheessa olevien pk-yritysten 
rahoitusvälineet voidaan tapauksen mukaan 
yhdistää muihin jäsenvaltioiden ja niiden 
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asetus] 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti perustamiin rahoitusvälineisiin 
ja unionin rahoittamiin apurahoihin, 
mukaan luettuna tämän asetuksen piiriin 
kuuluvat.

hallintoviranomaisten [asetuksen 
(EU) N:o XXX/201X [rakennerahastoja 
koskeva uusi asetus] 33 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan] mukaisesti perustamiin 
rahoitusvälineisiin ja unionin rahoittamiin 
apurahoihin, mukaan luettuna tämän 
asetuksen piiriin kuuluvat.

Or. fr

Tarkistus 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoitusvälineet voidaan tapauksen mukaan 
yhdistää muihin jäsenvaltioiden ja niiden 
hallintoviranomaisten [asetuksen (EU) N:o 
XXX/201X [rakennerahastoja koskeva uusi 
asetus] 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti perustamiin rahoitusvälineisiin 
ja unionin rahoittamiin apurahoihin, 
mukaan luettuna tämän asetuksen piiriin 
kuuluvat.

2. Pk-yritysten rahoitusvälineet voidaan 
tapauksen mukaan yhdistää muihin 
jäsenvaltioiden ja niiden 
hallintoviranomaisten [asetuksen (EU) N:o 
XXX/201X [rakennerahastoja koskeva uusi 
asetus] 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti perustamiin rahoitusvälineisiin 
ja unionin rahoittamiin apurahoihin, 
mukaan luettuna tämän asetuksen piiriin 
kuuluvat.

Or. en

Tarkistus 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoitusvälineet voidaan tapauksen mukaan 
yhdistää muihin jäsenvaltioiden ja niiden 
hallintoviranomaisten [asetuksen (EU) N:o 
XXX/201X [rakennerahastoja koskeva uusi 

2. Pk-yritysten rahoitusvälineet voidaan 
tapauksen mukaan yhdistää muihin 
jäsenvaltioiden ja niiden 
hallintoviranomaisten [asetuksen (EU) N:o 
XXX/201X [rakennerahastoja koskeva uusi 
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asetus] 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti perustamiin rahoitusvälineisiin 
ja unionin rahoittamiin apurahoihin, 
mukaan luettuna tämän asetuksen piiriin 
kuuluvat.

asetus] 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti perustamiin rahoitusvälineisiin 
ja unionin rahoittamiin apurahoihin, 
mukaan luettuna tämän asetuksen piiriin 
kuuluvat.

Or. en

Tarkistus 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pääoma- ja lainatakausjärjestelyllä 
voidaan täydentää rahoitusvälineitä, joita 
jäsenvaltioissa käytetään pk-yritysten 
hyväksi koheesiopolitiikan puitteissa.

Or. en

Tarkistus 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Pääoma- ja lainantakausjärjestelyssä 
voidaan tarpeen mukaan sallia 
taloudellisten resurssien yhdistäminen 
sellaisten jäsenvaltioiden ja/tai alueiden 
kanssa, jotka ovat halukkaita antamaan 
osan niille myönnetyistä 
rakennerahastojen varoista, 
[rakennerahastoja koskevan asetuksen 
33 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tähän ohjelmaan sisältyviä 
rahoitusvälineitä hallinnoidaan tiiviissä 
yhteistyössä Horisontti 2020 -ohjelmaan 
sisältyvien velka- ja pääomajärjestelyjen 
kanssa, jotta luodaan yhteinen väline 
välittäjiä varten ja annetaan pk-yrityksille 
mahdollisuus yksilöidä yhteisen 
tietolähteen kautta ohjelma, joka vastaa 
parhaiten niiden tarpeita.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että vaikka rahoituksen välittäjät eivät voi hyödyntää 
rahoitusvälineitä sekä yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä koskevassa ohjelmassa että 
Horisontti 2020 -ohjelmassa, näitä ohjelmia olisi hallinnoitava tiiviissä yhteistyössä, jotta 
välittäjille tarjotaan yhteinen väline ja pk-yrityksiä ohjataan käyttämään tukiohjelmaa, joka 
vastaa parhaiten niiden tarpeita, yhteisen tietolähteen kautta eli tähän tarkoitukseen osoitetun 
EU:n verkkosivuston kautta.

Tarkistus 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ja jäsenvaltiot ryhtyvät 
tarpeellisiin toimiin levittääkseen pk-
yrityksille ja välittäjille tietoa käytettävissä 
olevista rahoitusvälineistä.

Or. en



PE492.830v01-00 58/104 AM\908222FI.doc

FI

Tarkistus 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Pk-yrityksille tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanossa on 
noudatettava asiaankuuluvia unionin 
valtiontukisääntöjä. Rahoitusvälineiden 
valtiontukisääntöjen ulkopuolelle 
jättämistä koskevat ehdot on esitettävä 
selkeästi ohjelman suuntaviivoissa ja 
käyttöohjeissa.

Or. en

Perustelu

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä koskevaan 
ohjelmaan osallistumisen helpottamiseksi rahoitusvälineiden valtiontukisääntöjen 
ulkopuolelle jättämistä koskevat ehdot (esimerkiksi vähimmäistaso tai sopimukselliset ehdot) 
on esitettävä selkeästi ohjelman suuntaviivoissa ja käyttöohjeissa.

Tarkistus 423
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. On varmistettava, että 
rahoitusvälineiden saatavuutta koskeva 
tieto kulkee paikallistasolle saakka. 
Rahoitusvälineiden käyttöä koskevat 
menettelyt ovat samat kaikissa 
jäsenvaltioissa ja niitä on 
yksinkertaistettava ja ne on julkistettava.

Or. it
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Tarkistus 424
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio laatii luonnokset 
rahoitusvälittäjien kanssa tehtäviksi 
pakollisiksi sopimuksiksi, joiden myötä 
näiden välineiden julkistaminen on 
pakollista.

Or. it

Perustelu

Komission myöntämää rahoitusta on mainostettava asianmukaisesti, ja se on tehtävä 
tunnetuksi.

Tarkistus 425
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. On huolehdittava, että EU:n tukemat 
rahoitusvälineet yhdistetään kansalliseen 
ja alueelliseen rahoitukseen ja että 
rakennerahastoja käytetään 
rahoitustakuuna.

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon pk-yritysten tarve saada luottoa, olisi taattava kaikkien saatavissa 
olevien rahoitusvälineiden käyttömahdollisuudet.
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Tarkistus 426
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d. Rahoitusvälineitä voidaan käyttää 
yhdessä EU:n muiden rahastojen ja 
etenkin rakennerahaston varojen kanssa.

Or. it

Tarkistus 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Pääomajärjestely kasvua varten (EFG)

1. Yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä 
koskevan ohjelman pääomajärjestely, 
pääomajärjestely kasvua varten (EFG-
järjestely), pannaan täytäntöön EU:n 
pääomarahoitusvälineen – josta tuetaan 
EU:n yritysten kasvua sekä tutkimusta, 
kehitystä ja innovointia (RDI) 
alkuvaiheesta (mukaan luettuna 
siemenvaihe) kasvuvaiheeseen –
osajärjestelmänä, ja se saa taloudellista 
tukea Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja 
tästä ohjelmasta, ja siinä hyödynnetään 
keskinäisessä riippuvuussuhteessa 
kehitettyjen välineiden avulla.
2. EFG:ssä keskitytään rahastoihin, jotka 
tarjoavat riskipääomaa ja mezzanine- eli 
välirahoitusta, kuten toissijaisia lainoja ja 
osakkuuslainoja, laajeneviin ja 
kasvuvaiheen yrityksiin, etenkin 
valtioiden rajat ylittävästi toimiviin, mutta 
siitä on myös mahdollisuus tehdä 
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investointeja alkuvaiheen yrityksiin 
yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaisen RDI-pääomajärjestelyn kanssa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
EFG:stä saavat olla enintään 
20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, lukuun 
ottamatta monivaiherahastoja, joissa 
rahoitusta EFG:stä ja RDI-
pääomajärjestelystä annetaan 
suhteutetusti rahaston 
investointipolitiikan perusteella. EFG:n 
on vältettävä buy-out- tai jälkirahoitusta, 
joka on tarkoitettu hankitun yrityksen 
purkamiseen. Komissio voi päättää 
muuttaa 20 prosentin kynnysarvoa 
muuttuvien markkinaolosuhteiden 
mukaisesti.
3. Tuki annetaan jommankumman 
seuraavan investoinnin muodossa:
(a) investointi suoraan Euroopan 
investointirahastosta (EIR) tai muusta 
elimestä, joka vastaa täytäntöönpanosta 
komission puolesta, tai
(b) rahastojen rahastosta ("funds-of-
funds") tai investointivälineistä, jotka 
investoivat valtioiden rajojen yli ja jotka 
on perustanut EIR tai muu 
oikeussubjekti, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta, 
yhdessä yksityisten investoijien ja/tai 
kansallisten julkisten rahoituslaitosten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 428
Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Lainatakausjärjestely (LFG)

1. Lainantakausjärjestelystä (LGF) 
myönnetään
(a) vastatakauksia ja muita 
riskinjakojärjestelyjä takausjärjestelmiin
(b) suoria takauksia ja muita 
riskinjakojärjestelyjä muille rahoituksen 
välittäjille, jotka täyttävät 
tukikelpoisuusperusteet.
2. LGF:ssä käytetään samaa 
toteutusmekanismia kuin Horisontti 2020 
-puiteohjelman velkajärjestelyyn 
kuuluvassa pk-yritysten 
kysyntäpohjaisessa osajärjestelmässä 
Siinä on oltava
(a) velkarahoitus lainoilla (mukaan 
luettuna toissijaiset lainat ja 
osakkuuslainat tai leasing-järjestelyihin 
perustuva velkarahoitus), mikä pienentää 
pk-yritysten rahoituksen saantiin liittyviä 
ongelmia, jotka johtuvat joko odotettua 
suuremmista riskeistä tai riittävien 
vakuuksien puuttumisesta
(b) pk-yrityslainasalkkujen 
arvopaperistamisen avulla voidaan saada 
pk-yritysten käyttöön lisää velkarahoitusta 
osajärjestelmän piiriin kuuluvien 
rahoituslaitosten kanssa tehtyjen 
asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen 
mukaisesti. Kyseisille transaktioille 
myönnettävän tuen ehtona on se, että 
alullepanijoina toimivat laitokset 
käyttävät merkittävän osan käyttöön 
saadun pääoman perusteella syntyvästä 
likviditeetistä uusina luottoina pk-
yrityksille kohtuullisen ajan kuluessa. 
Tämän uuden velkarahoituksen suuruus 
lasketaan suhteessa takuunalaiseen 
riskien kokonaisuuteen, ja siitä ja 
ajanjaksosta neuvotellaan 
tapauskohtaisesti kunkin alullepanijana 
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toimivan laitoksen kanssa.
(c) LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna –
lainat 1 000 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 
12 kuukautta. LGF on suunniteltava niin, 
että on mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä sekä 
lainojen lukumäärän että arvon 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 429
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Pääomajärjestely kasvua varten (Equity 

Facility for Growth – EFG)
1. Pääomajärjestelyssä kasvua varten 
keskitytään rahastoihin, jotka tarjoavat 
riskipääomaa ja mezzanine- eli 
välirahoitusta, kuten toissijaisia lainoja ja 
osakkuuslainoja, laajeneviin ja 
kasvuvaiheen yrityksiin, etenkin 
valtioiden rajat ylittävästi toimiviin, mutta 
siitä on myös mahdollisuus tehdä 
investointeja alkuvaiheen yrityksiin 
yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaisen tutkimuksen ja innovoinnin 
(t&i) pääomajärjestelyn kanssa ja tarjota 
yhteissijoitusjärjestelyjä 
pääomasijoittajille. Alkuvaiheen 
investoinnit EFG-järjestelystä saavat olla 
enintään 20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, lukuun 
ottamatta monivaiherahastoja ("multi-
stage funds"), ja rahastojen rahastoja 
("funds of funds"), joissa rahoitusta 
EFG-järjestelystä ja t&i-
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pääomajärjestelystä annetaan 
suhteutetusti rahastojen 
investointipolitiikan perusteella. 
Komission on vältettävä buy-out- tai 
jälkirahoitusta, joka on tarkoitettu 
hankitun yrityksen purkamiseen. 
Komissio voi päättää muuttaa 
20 prosentin kynnysarvoa muuttuvien 
markkinaolosuhteiden mukaisesti.
2. Ohjelman pääomajärjestely, 
pääomajärjestely kasvua varten (EFG-
järjestely), pannaan täytäntöön EU:n 
pääomarahoitusvälineen – josta tuetaan 
EU:n yritysten kasvua sekä tutkimusta ja 
innovointia (t&i) alkuvaiheesta (mukaan 
luettuna siemenvaihe) kasvuvaiheeseen –
osajärjestelmänä, ja se saa taloudellista 
tukea Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja 
tästä ohjelmasta.
EFG:ssä käytetään samaa 
toteutusmekanismia kuin Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa perustettavassa 
tutkimuksen ja innovoinnin 
pääomajärjestelyssä.
3. EFG-järjestelystä annettavan tuen 
muoto on jompikumpi seuraavista 
investointimuodoista:
(a) investointi suoraan Euroopan 
investointirahastosta (EIR) tai muusta 
oikeussubjektista, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta, tai
(b) julkisten ja yksityisten rahastojen 
rahastosta ("funds-of-funds") tai 
investointivälineistä, jotka investoivat 
valtioiden rajojen yli ja jotka on 
perustanut EIR tai muu oikeussubjekti, 
joka vastaa täytäntöönpanosta komission 
puolesta, yhdessä yksityisten investoijien 
ja/tai kansallisten julkisten 
rahoituslaitosten kanssa.
4. EFG-järjestelystä sijoitetaan välittäjänä 
toimiviin riskipääomarahastoihin, jotka 
sijoittavat varoja pk-yrityksiin yleensä 
yritysten laajentumis- ja kasvuvaiheessa. 
EFG-järjestelystä tehtävät sijoitukset ovat 
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pitkäaikaisia järjestelyjä, joissa sijoitukset 
riskipääomarahastoihin ovat tavallisesti 
5–15-vuotisia. EFG:stä tehtävien 
sijoitusten kesto ei saa kuitenkaan ylittää 
20 vuotta siitä, kun komissio ja 
täytäntöönpanosta vastaava 
oikeussubjekti allekirjoittavat 
sopimuksen.

Or. fr

Tarkistus 430
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
14 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b artikla
Riskipääomarahastot

Kun otetaan huomioon Euroopan 
riskipääomamarkkinoiden erittäin vaikea 
tilanne ja tilanteen kiireellisyys, 
seuraavalla budjettikaudella (2014–2020) 
olisi perustettava riskipääomarahastoja 
koskeva kokeiluhanke, joka 
osarahoitetaan käyttämättömin unionin 
varoin muiden investoijien kanssa.

Or. fr

Perustelu

Riskipääoma on erittäin tärkeä rahoituslähde innovatiivisille vasta perustetuille ja vahvasti 
kasvaville eurooppalaisille pk-yrityksille, joiden on hyvin vaikea saada rahoitusta pankeilta.
Riskipääomarahoitusta varten perustettavan kokeiluhankerahaston avulla unionin 
talousarviosta saadaan suurin mahdollinen hyöty ja torjutaan kriisiä. Siten EU saisi 
rahoitusvälineen, joka olisi toimintavalmis seuraavan rahoitusohjelmakauden (2014–2020) 
alkuun mennessä.

Tarkistus 431
Gaston Franco
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
kuulee sidosryhmiä. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

Or. fr

Tarkistus 432
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa komitea. Kyseinen 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea. Komitean 
kokonpanossa on otettava huomioon 
jäsenten sukupuolijakauma.

Or. en

Tarkistus 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio 
ei hyväksy ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi, ja sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 
4 kohdan kolmatta alakohtaa.
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Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus tarkoittaisi sitä, että ehdotettua vuotuista työohjelmaa ei voida hyväksyä, 
jos lausuntoa ei ole annettu (eli jos asiaa vastustaa määrävähemmistö). Siinä tapauksessa 
komission on joko muutettava ehdotustaan tai vietävä asia muutoksenhakukomiteaan.

Tarkistus 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
muutoksia tämän asetuksen liitteessä II 
säädettyjen erityistoimien yksityiskohtiin, 
jos markkinoiden taloudellinen kehitys 
sitä edellyttää, 18 artiklan mukaisesti tai 
niiden tulosten mukaisesti, joita on saatu 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman lainatakausjärjestelystä 
(LGF) ja seitsemännen puiteohjelman 
riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) 
riskinjakovälineestä (RSI).

2. Rahoitusvälineiden osalta siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat muutoksia 
EFG:stä tehtyjen investointien osuuteen 
EU:n kokonaisinvestoinneista 
alkuvaiheen riskipääomarahastoissa ja 
arvopaperistetun salkun koostumukseen.

Or. en

Tarkistus 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan nojalla annettaviin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
19 artiklassa säädettyä menettelyä, kun 
tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä 
tapauksessa, esimerkiksi kun taloudelliset 

Poistetaan.
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olosuhteet muuttuvat nopeasti.

Or. en

Tarkistus 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 
mukaisesti. Kun delegoitu säädös 
annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, esitetään samalla ne 
perusteet, joiden vuoksi sovelletaan 
kiireellistä menettelyä.
2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
18 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vastustaa 
delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa 
komissio kumoaa säädöksen viipymättä 
sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin 
tai neuvoston päätös vastustaa sitä on 
annettu sille tiedoksi.

Or. en

Tarkistus 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla
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Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 
mukaisesti. Kun delegoitu säädös 
annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, esitetään samalla ne 
perusteet, joiden vuoksi sovelletaan 
kiireellistä menettelyä.
2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
18 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vastustaa 
delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa 
komissio kumoaa säädöksen viipymättä 
sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin 
tai neuvoston päätös vastustaa sitä on 
annettu sille tiedoksi.

Or. en
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Tarkistus 438
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite – kohta 1 – Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla

Komission teksti

Yleinen tavoite: 1. Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla
Vaikutusindikaattori Nykytilanne Pitkän aikavälin tavoitteet ja välitavoitteet 

(2020)
Teollisuuden kilpailukyvyn kasvu 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Vuotuinen kasvu 1 %

2009: -3.1%
Pk-yritysten hallinnollisen rasitteen muutos 
(uuden yrityksen perustamiseen kuluvien 
päivien määrä)

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien 
lukumäärä: 7 työpäivää

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien 
väheneminen: 3 työpäivää vuonna 2020

EU:n teollisuustuotannon kasvu 
ekoteollisuudessa (muutos edeltävään vuoteen, 
%)

Vuotuinen kasvu 6–7 prosenttia viime vuosina Vuotuinen kasvu keskimäärin 8 % seuraavan 
vuosikymmenen aikana; vuoteen 2015 mennessä 50 
%:n lisäys tuotannossa

Tarkistus

Yleinen tavoite: 1. Vahvistetaan unionin yritysten, erityisesti pk-yritysten, kestävää kilpailukykyä; 
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Vaikutusindikaattori Nykytilanne Pitkän aikavälin tavoitteet ja välitavoitteet 
(2020)

Euroopan unionin pk-yritysten parantunut 
kilpailukyky verrattuna niiden tärkeimpien 
kilpailijoiden kilpailukykyyn (EU:n teollisuuden 
kilpailukyvyn entistä nopeampi kasvu verrattuna 
tärkeimpiin kilpailijoihin)

2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % Vuotuinen kasvu 1 %

Pk-yritysten hallinnollisen ja lainsäädännöllisen 
rasitteen muutos (uuden yrityksen perustamiseen 
kuluvien päivien määrä ja kustannukset, 
yrityksen toiminnan käynnistämiseen ja 
toteuttamiseen tarvittavien lisenssien ja lupien 
saamiseen tarvittava aika)

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien 
lukumäärä vuonna 2011: 6,5 työpäivää. 

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien 
väheneminen: 3 päivää 

Perustamiskustannukset: 379 euroa. Perustamiskustannusten vähentäminen 100 euroon1.

Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka täyttävät 
Small Business Act -aloitteen (SBA) tavoitteen 
vähentää yrityksen toiminnan käynnistämiseen ja 
toteuttamiseen tarvittavien lisenssien ja lupien 
(ympäristöluvat mukaan luettuina) saamiseen 
tarvittava aika yhteen kuukauteen: 2

Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka täyttävät SBA-
tavoitteen vähentää yrityksen toiminnan 
käynnistämiseen ja toteuttamiseen tarvittavien 
lisenssien ja lupien (ympäristöluvat mukaan luettuina) 
saamiseen tarvittava aika yhteen kuukauteen: 242

Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, joissa on käytössä 
yritysten perustamista koskeva keskitetty asiointipiste, 
jotta yrittäjät voivat hoitaa kaikki tarvittavat menettelyt 
(esim. rekisteröinnin, verot, ALV:n ja sosiaaliturvan) 
yhden hallinnollisen yhteyspisteen kautta, joka on joko 
fyysinen (toimisto) tai virtuaalinen (verkkosivusto) tai 
molemmat, vuonna 2009: 18

Niiden jäsenvaltioiden lukumäärän lisääminen 28:aan, 
joissa on käytössä yritysten perustamista koskeva 
keskitetty asiointipiste3

EU:n teollisuuden energiaintensiteetti (energian 
loppukulutus/bruttoarvonlisäys) 
(23 jäsenvaltiossa) 

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: Tiedot täydennettävä

Materiaalinen tuottavuus 2000: 0,29, 2003: 0,30, 2005: 0,29, 2006: 0,30, 2007: 2020: Tiedot täydennettävä
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(bruttoarvonlisäys/tonnia, suora materiaalien 
kulutus) (27 jäsenvaltiossa)

0,30

Ympäristöystävällisiä tuotteita tai palveluita 
tarjoavien unionin pk-yritysten osuus 

2011: 26 % 2020: 38 %

________________
1 31. toukokuuta 2011 kokoontuneen 
kilpailukykyneuvoston päätelmiin sisältyi jäsenvaltioille 
osoitettu kehotus "lyhentää uusien yritysten 
perustamisaika kolmeen työpäivään ja alentaa 
perustamiskustannukset 100 euroon vuoteen 2012 
mennessä".
2 SBA-uudelleentarkastelussa jäsenvaltioita kehotettiin 
"vähentämään yrityksen toiminnan käynnistämiseen ja 
toteuttamiseen tarvittavien lisenssien ja lupien 
(ympäristöluvat mukaan luettuina) saamiseen 
tarvittava aika yhteen kuukauteen vuoden 2013 
loppuun mennessä". 24 jäsenvaltiota on jo lyhentänyt 
tämän ajan kolmeen kuukauteen.
3 Kevään 2006 neuvoston päätelmien mukaan "kaikissa 
jäsenvaltioissa on oltava käytössä keskitetty 
asiointipiste tai vastaava järjestely, jotta yrityksen 
perustamiseen tarvittavat muodollisuudet voi hoitaa 
yhdessä asiointipisteessä".

Or. en
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Tarkistus 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite – kohta 1 – Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla

Komission teksti

Yleinen tavoite: 1. Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla
Vaikutusindikaattori Nykytilanne Pitkän aikavälin tavoitteet ja välitavoitteet 

(2020)
Teollisuuden kilpailukyvyn kasvu 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Vuotuinen kasvu 1 %

2009: -3.1%

Pk-yritysten hallinnollisen rasitteen muutos 
(uuden yrityksen perustamiseen kuluvien 
päivien määrä)

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien
lukumäärä: 7 työpäivää

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien 
väheneminen: 3 työpäivää vuonna 2020 

EU:n teollisuustuotannon kasvu 
ekoteollisuudessa (muutos edeltävään vuoteen, 
%)

Vuotuinen kasvu 6–7 prosenttia viime vuosina Vuotuinen kasvu keskimäärin 8 % seuraavan 
vuosikymmenen aikana; vuoteen 2015 mennessä 50 
%:n lisäys tuotannossa

Tarkistus

Yleinen tavoite: 1. Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla
Vaikutusindikaattori Nykytilanne Pitkän aikavälin tavoitteet ja välitavoitteet 

(2020)
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Teollisuuden kilpailukyvyn kasvu 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Vuotuinen kasvu 1 %, ja vuonna 2015 kasvu 5 %

Pk-yritysten hallinnollisen rasitteen muutos 
(uuden yrityksen perustamiseen kuluvien päivien
ja kustannusten määrä)

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien 
lukumäärä: 7 työpäivää

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien 
väheneminen: 3 työpäivää vuonna 2020 Kustannukset: 
alle OECD:n korkean tulotason keskiarvon.

EU:n teollisuustuotannon kasvu ekoteollisuudessa 
(muutos edeltävään vuoteen, %)

Vuotuinen kasvu 6–7 prosenttia viime vuosina Vuotuinen kasvu keskimäärin 8 % seuraavan 
vuosikymmenen aikana; vuoteen 2015 mennessä 50 %:n 
lisäys tuotannossa

Or. en

Tarkistus 440
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite: Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla – Kilpailukyvyn 
parantamiseen tähtäävät toimet

Komission teksti

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät 
toimet 
Hyväksyttyjen yksinkertaistamistoimenpiteiden Komission yksinkertaistamisohjelma päivitettiin vuonna Noin 7 yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa.
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määrä 2010 ja sillä pyritään vähentämään byrokratiaa 25 % 
vuoteen 2012 mennessä. Vuoteen 2010 asti toteutettiin 5 
yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa.

Toimien laatua ja lisäarvoa koskevien 
"kuntotestien" lukumäärä

Vuonna 20120 käynnistettiin neljä "kuntotestiä"
sidosryhmien parissa ympäristö-, liikenne-, työllisyys- ja 
teollisuuspolitiikan alalla. Palautteeseen sisältyi 
kommentteja lainsäädännöstä ja toimien lisäarvosta.

Palautteenanto ja "kuntotestit" ulotetaan muille 
politiikanaloille ja ne johtavat yksinkertaistamiseen, joka 
vaikuttaa teollisuuteen positiivisesti. Suunnitteilla on 
jopa 12 "kuntotestiä", joiden tavoitteena on parempi 
sääntely.

Yrityksissä hyväksytyt eurooppalaiset kestävää 
tuotantoa ja tuotteita koskevat välineet, myös 
EMAS, ekomerkit ja ekosuunnittelu

Noin 35 000 ISO 14001 EMS -sertifikaattia ja 4 500 
EMAS-rekisteröitymistä, 18 000 lisenssiä EU:n 
ympäristömerkille

Huomattavan monet yritykset seuraavat 
tuloksellisuuttaan, soveltavat 
ympäristöhallintajärjestelmiä ja saavat aikaan 
parannuksia resurssien tuottavuuden ja 
ympäristönsuojelun alalla. Merkittävä osa tuotannosta on 
resurssitehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita.

Tarkistus

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät 
toimet 
Hyväksyttyjen yksinkertaistamistoimenpiteiden 
määrä 

Komission yksinkertaistamisohjelma päivitettiin vuonna 
2010 ja sillä pyritään vähentämään byrokratiaa 25 % 
vuoteen 2012 mennessä. Vuoteen 2010 asti toteutettiin 5 
yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa.

Noin 7 yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa.

Toimien laatua ja lisäarvoa koskevien
"kuntotestien" lukumäärä

Vuonna 20120 käynnistettiin neljä "kuntotestiä"
sidosryhmien parissa ympäristö-, liikenne-, työllisyys- ja 

Palautteenanto ja "kuntotestit" ulotetaan muille 
politiikanaloille ja ne johtavat yksinkertaistamiseen, joka 
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teollisuuspolitiikan alalla. Palautteeseen sisältyi 
kommentteja lainsäädännöstä ja toimien lisäarvosta.

vaikuttaa teollisuuteen positiivisesti. Suunnitteilla on 
jopa 12 "kuntotestiä", joiden tavoitteena on parempi 
sääntely.

Yrityksissä hyväksytyt eurooppalaiset kestävää 
tuotantoa ja tuotteita koskevat välineet, myös 
EMAS, ekomerkit ja ekosuunnittelu

Noin 35 000 ISO 14001 EMS -sertifikaattia ja 4 500 
EMAS-rekisteröitymistä, 18 000 lisenssiä EU:n 
ympäristömerkille

Huomattavan monet yritykset seuraavat 
tuloksellisuuttaan, soveltavat ympäristöhallinta- ja 
tietotekniikkajärjestelmiä ja saavat aikaan parannuksia 
resurssien tuottavuuden ja ympäristönsuojelun alalla. 
Merkittävä osa tuotannosta on resurssitehokkaita ja 
ympäristöystävällisiä tuotteita.

Yrityksissä hyväksytyt uudet teknologiat

Or. ro

Tarkistus 441
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite: Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla – Pk-yrityksiä koskevan 
politiikan kehittäminen

Komission teksti

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
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Pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittäminen
Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden 
lukumäärä

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä: 15 Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä: 21

Yrittävä Eurooppa -palkinnon tekeminen 
tunnetummaksi koko EU:ssa eri 
tiedotusvälineiden kautta kaikissa jäsenvaltioissa

Mediajulkaisujen/artikkeleiden lukumäärä kaikissa 
jäsenvaltioissa: 60 vuonna 2010

Mediajulkaisujen/artikkeleiden lukumäärä kaikissa 
jäsenvaltioissa: 80

Uusien yritysten perustamisajan ja -vaikeuksien 
vähentäminen

Perustamisajan lyhentäminen: 7 työpäivää Perustamisajan lyhentäminen: 5 työpäivää

Tarkistus

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittäminen
Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden 
lukumäärä

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä: 15 Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä: 21

Yrittävä Eurooppa -palkinnon tekeminen 
tunnetummaksi koko EU:ssa eri 
tiedotusvälineiden kautta kaikissa jäsenvaltioissa

Mediajulkaisujen/artikkeleiden lukumäärä kaikissa 
jäsenvaltioissa: 60 vuonna 2010

Mediajulkaisujen/artikkeleiden lukumäärä kaikissa 
jäsenvaltioissa: 80

Uusien yritysten perustamisajan ja -vaikeuksien 
vähentäminen

Perustamisajan lyhentäminen: 7 työpäivää Perustamisajan lyhentäminen: 3 työpäivää vuonna 2020
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Or. it

Tarkistus 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös matkailusektorilla – Pk-
yrityksiä koskevan politiikan kehittäminen

Komission teksti

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittäminen
Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden 
lukumäärä

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden 
lukumäärä: 15

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden 
lukumäärä: 21

Yrittävä Eurooppa -palkinnon tekeminen 
tunnetummaksi koko EU:ssa eri tiedotusvälineiden 
kautta kaikissa jäsenvaltioissa

Mediajulkaisujen/artikkeleiden lukumäärä kaikissa 
jäsenvaltioissa: 60 vuonna 2010

Mediajulkaisujen/artikkeleiden lukumäärä kaikissa 
jäsenvaltioissa: 80

Uusien yritysten perustamisajan ja -vaikeuksien 
vähentäminen

Perustamisajan lyhentäminen: 7 työpäivää Perustamisajan lyhentäminen: 5 työpäivää
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Tarkistus

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten, erityisesti pk-yritysten, kestävän kilpailukyvyn toimintaedellytyksiä
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittäminen
Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden 
lukumäärä

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä: 
15 

Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä:
23

Yrittävä Eurooppa -palkinnon tekeminen 
tunnetummaksi koko EU:ssa eri 
tiedotusvälineiden kautta kaikissa 
jäsenvaltioissa

Mediajulkaisujen/artikkeleiden lukumäärä kaikissa 
jäsenvaltioissa: 60 vuonna 2010

Mediajulkaisujen/artikkeleiden lukumäärä kaikissa
jäsenvaltioissa: 80

Uusien yritysten perustamisajan ja 
-vaikeuksien vähentäminen

Perustamisajan lyhentäminen: 7 työpäivää Perustamisajan lyhentäminen: 4 työpäivää

Or. en
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Tarkistus 443

Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite: Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla – Matkailu

Komission teksti

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Matkailu
Rahoitushakemusten lukumäärä Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki 

ehdotuspyynnöt) yhteensä: noin 75 vuodessa 
(keskimäärin vuonna 2011)

Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki 
ehdotuspyynnöt) yhteensä: yli 100 vuodessa

Pk-yritysten prosenttiosuus (ja suuntaukset) 
matkailuun liittyviä rahoitusmahdollisuuksia 
koskevista hakemuksista

Tähän mennessä yhtään ehdotuspyyntöä ei ole 
suunnattu suoraan pk-yrityksille

30 % ehdotuspyynnöistä suunnataan suoraan pk-
yrityksille

Euroopan matkailualan laatumerkin saaneiden 
yritysten lukumäärä

Tähän mennessä yksikään yritys ei ole saanut 
Euroopan matkailualan laatumerkkiä (toimi 
kehitteillä)

Euroopan matkailualan laatumerkki -ohjelmaan 
osallistumiskelpoisten arviointijärjestelmien kattavuus 
50 %

Eurooppalaiset matkailun huippukohteet 
-aloitteesta edistetyt kestävät 
matkailunkehittämismallit omaksuneiden 
matkakohteiden lukumäärä

Myönnettyjen Eurooppalaiset matkailun huippukohteet 
-palkintojen lukumäärä yhteensä 98 (keskimäärin 20 
vuodessa – 10 vuonna 2007, 20 vuonna 2008, 22 
vuonna 2009, 25 vuonna 2010 ja 21 vuonna 2011)

Vähintään 200 matkakohdetta, jotka omaksuvat 
Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -ohjelmasta 
edistetyt kestävän matkailun kehittämismallit (30 
vuodessa)
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Tarkistus

Poistetaan. Poistetaan. Poistetaan.
Or. it

Tarkistus 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös matkailusektorilla –
Matkailu

Komission teksti

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Matkailu
Rahoitushakemusten lukumäärä Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki ehdotuspyynnöt) 

yhteensä: noin 75 vuodessa (keskimäärin vuonna 2011)
Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki ehdotuspyynnöt) 
yhteensä: yli 100 vuodessa 

Pk-yritysten prosenttiosuus (ja suuntaukset) 
matkailuun liittyviä rahoitusmahdollisuuksia 
koskevista hakemuksista

Tähän mennessä yhtään ehdotuspyyntöä ei ole suunnattu 
suoraan pk-yrityksille

30 % ehdotuspyynnöistä suunnataan suoraan pk-
yrityksille

Euroopan matkailualan laatumerkin saaneiden 
yritysten lukumäärä

Tähän mennessä yksikään yritys ei ole saanut Euroopan 
matkailualan laatumerkkiä (toimi kehitteillä)

Euroopan matkailualan laatumerkki -ohjelmaan 
osallistumiskelpoisten arviointijärjestelmien kattavuus 
50 %
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Eurooppalaiset matkailun huippukohteet 
-aloitteesta edistetyt kestävät 
matkailunkehittämismallit omaksuneiden 
matkakohteiden lukumäärä

Myönnettyjen Eurooppalaiset matkailun huippukohteet 
-palkintojen lukumäärä yhteensä 98 (keskimäärin 20 
vuodessa – 10 vuonna 2007, 20 vuonna 2008, 22 vuonna 
2009, 25 vuonna 2010 ja 21 vuonna 2011) 

Vähintään 200 matkakohdetta, jotka omaksuvat 
Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -ohjelmasta 
edistetyt kestävän matkailun kehittämismallit (30 
vuodessa)

Tarkistus

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Matkailu ja kulttuuriperintö
Rahoitushakemusten lukumäärä Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki ehdotuspyynnöt) 

yhteensä: noin 75 vuodessa (keskimäärin vuonna 2011)
Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki ehdotuspyynnöt) 
yhteensä: yli 100 vuodessa 

Pk-yritysten prosenttiosuus (ja suuntaukset) 
matkailuun liittyviä rahoitusmahdollisuuksia 
koskevista hakemuksista mukaan lukien 
suojeluun ja uudelleenrakentamiseen sekä 
kulttuuriperinnön levittämiseen liittyvät 
hankkeet

Tähän mennessä yhtään ehdotuspyyntöä ei ole 
suunnattu suoraan pk-yrityksille

30 % ehdotuspyynnöistä suunnataan suoraan pk-
yrityksille

Euroopan matkailualan laatumerkin saaneiden 
yritysten lukumäärä

Tähän mennessä yksikään yritys ei ole saanut 
Euroopan matkailualan laatumerkkiä (toimi 
kehitteillä)

Euroopan matkailualan laatumerkki -ohjelmaan 
osallistumiskelpoisten arviointijärjestelmien kattavuus 
50 %

Eurooppalaiset matkailun huippukohteet 
-aloitteesta edistetyt kestävät 
matkailunkehittämismallit omaksuneiden 
matkakohteiden lukumäärä

Myönnettyjen Eurooppalaiset matkailun huippukohteet 
-palkintojen lukumäärä yhteensä 98 (keskimäärin 20 
vuodessa – 10 vuonna 2007, 20 vuonna 2008, 22 vuonna 
2009, 25 vuonna 2010 ja 21 vuonna 2011) 

Vähintään 200 matkakohdetta, jotka omaksuvat 
Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -ohjelmasta 
edistetyt kestävän matkailun kehittämismallit (30 
vuodessa)

Or. en
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Tarkistus 445
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite: Vahvistetaan unionin yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös matkailusektorilla – Matkailu

Komission teksti

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Matkailu
Rahoitushakemusten lukumäärä Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki ehdotuspyynnöt) 

yhteensä: noin 75 vuodessa (keskimäärin vuonna 2011)
Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki ehdotuspyynnöt) 
yhteensä: yli 100 vuodessa 

Pk-yritysten prosenttiosuus (ja suuntaukset) 
matkailuun liittyviä rahoitusmahdollisuuksia 
koskevista hakemuksista

Tähän mennessä yhtään ehdotuspyyntöä ei ole suunnattu 
suoraan pk-yrityksille

30 % ehdotuspyynnöistä suunnataan suoraan pk-
yrityksille

Euroopan matkailualan laatumerkin saaneiden 
yritysten lukumäärä

Tähän mennessä yksikään yritys ei ole saanut Euroopan 
matkailualan laatumerkkiä (toimi kehitteillä)

Euroopan matkailualan laatumerkki -ohjelmaan 
osallistumiskelpoisten arviointijärjestelmien kattavuus 
50 %

Eurooppalaiset matkailun huippukohteet 
-aloitteesta edistetyt kestävät 
matkailunkehittämismallit omaksuneiden 
matkakohteiden lukumäärä

 Myönnettyjen Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -
palkintojen lukumäärä yhteensä 98 (keskimäärin 20 
vuodessa – 10 vuonna 2007, 20 vuonna 2008, 22 vuonna 
2009, 25 vuonna 2010 ja 21 vuonna 2011) 

Vähintään 200 matkakohdetta, jotka omaksuvat 
Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -ohjelmasta 
edistetyt kestävän matkailun kehittämismallit (30 
vuodessa)
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Tarkistus

Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Matkailu
Rahoitushakemusten lukumäärä Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki ehdotuspyynnöt) 

yhteensä: noin 75 vuodessa (keskimäärin vuonna 2011)
Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki ehdotuspyynnöt) 
yhteensä: yli 100 vuodessa 

Pk-yritysten prosenttiosuus (ja suuntaukset) 
matkailuun liittyviä rahoitusmahdollisuuksia 
koskevista hakemuksista

Tähän mennessä yhtään ehdotuspyyntöä ei ole suunnattu 
suoraan pk-yrityksille

30 % ehdotuspyynnöistä suunnataan suoraan pk-
yrityksille

Euroopan matkailualan laatumerkin saaneiden 
yritysten lukumäärä

Tähän mennessä yksikään yritys ei ole saanut Euroopan 
matkailualan laatumerkkiä (toimi kehitteillä)

Euroopan matkailualan laatumerkki -ohjelmaan 
osallistumiskelpoisten arviointijärjestelmien kattavuus 
50 %

Eurooppalaiset matkailun huippukohteet 
-aloitteesta ja kilpailukykyisen ja kestävän 
kehityksen matkailun eurooppalaisen verkoston 
kautta edistetyt kestävät 
matkailunkehittämismallit omaksuneiden 
matkakohteiden lukumäärä 

 Myönnettyjen Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -
palkintojen lukumäärä yhteensä 98 (keskimäärin 20 
vuodessa – 10 vuonna 2007, 20 vuonna 2008, 22 vuonna 
2009, 25 vuonna 2010 ja 21 vuonna 2011) 

Vähintään 200 matkakohdetta, jotka omaksuvat 
Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -ohjelmasta ja 
kilpailukykyisen ja kestävän kehityksen matkailun 
eurooppalaisen verkoston kautta edistetyt kestävän 
matkailun kehittämismallit (30 vuodessa)

Kestävän kehityksen matkailun indikaattoreiden 
toteuttamiskelpoisuutta testanneiden matkakohteiden 
lukumäärä: 29 vuonna 2011 ja 12 vuonna 2012

Or. fr



AM\908222FI.doc 85/104 PE492.830v01-00

FI

Tarkistus 446
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Edistetään matkailuyritysten houkuttelevuutta ja kestävyyttä (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoite: Edistetään matkailuyritysten houkuttelevuutta ja kestävyyttä
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Toimet matkailuyritysten 
houkuttelevuuden lisäämiseksi
Rahoitushakemusten lukumäärä Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki 

ehdotuspyynnöt) yhteensä: noin 75 vuodessa 
(keskimäärin vuonna 2011)

Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki ehdotuspyynnöt) 
yhteensä: yli 100 vuodessa 

Pk-yritysten prosenttiosuus (ja suuntaukset) 
matkailuun liittyviä rahoitusmahdollisuuksia 
koskevista hakemuksista

Tähän mennessä yhtään ehdotuspyyntöä ei ole 
suunnattu suoraan pk-yrityksille

30 % ehdotuspyynnöistä suunnataan suoraan pk-yrityksille

Kestävän matkailumallin edistäminen

Euroopan matkailualan laatumerkin saaneiden 
yritysten lukumäärä

Tähän mennessä yksikään yritys ei ole saanut 
Euroopan matkailualan laatumerkkiä (toimi 
kehitteillä)

Euroopan matkailualan laatumerkki -ohjelmaan 
osallistumiskelpoisten arviointijärjestelmien kattavuus 50 %

Eurooppalaiset matkailun huippukohteet Myönnettyjen Eurooppalaiset matkailun Vähintään 200 matkakohdetta, jotka omaksuvat 
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-aloitteesta edistetyt kestävät 
matkailunkehittämismallit omaksuneiden 
matkakohteiden lukumäärä

huippukohteet -palkintojen lukumäärä 
yhteensä 98 (keskimäärin 20 vuodessa – 10 
vuonna 2007, 20 vuonna 2008, 22 vuonna 
2009, 25 vuonna 2010 ja 21 vuonna 2011)

Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -ohjelmasta edistetyt 
kestävän matkailun kehittämismallit (30 vuodessa)

Or. it

Tarkistus 447
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia oman ja vieraan pääoman muodossa

Komission teksti

Erityistavoite: Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia oman ja vieraan pääoman muodossa
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Rahoitusvälineet kasvua varten
Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat 
lainatakauksia, ja luotonannon arvo

Ehdotettuja välineitä ei ole vielä käynnistetty eivätkä ne 
ole samoja kuin nykyiset välineet, joten nykyisiä 
välineitä koskevat tiedot eivät ehkä ole vertailukelpoisia

Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat lainatakauksia 
(+/- 95 000), ja luotonannon arvo (+/- 10,7 miljardia 
euroa)

Riskipääomaa saaneiden yritysten lukumäärä ja 
investointien arvo (joista valtioiden rajat ylittäviä 
tapauksia)

Riskipääomaa saaneiden yritysten lukumäärä: (+/- 180) 
ja investointien arvo (+/- 220 miljoonaa euroa)
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Tarkistus

Erityistavoite: Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia 
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (2017)
Rahoitusvälineet kasvua varten
Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat 
ohjelmasta lainatakauksia, ja luotonannon arvo

31. joulukuuta 2011 myönnetyn luoton määrä 10,2 
miljardia euroa, edunsaajina 171.000 pk-yritystä 
(SMEG-järjestelmä)

Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat ohjelmasta
lainatakauksia (+/- 145 000), ja luotonannon arvo (+/-
9,6 miljardia euroa)

Ohjelmasta riskipääomasijoituksia saavien
yritysten lukumäärä ja sijoitusten kokonaismäärä

31. joulukuuta 2011 riskipääomasijoitusten määrä 
1,9 miljardia euroa, edunsaajina 194 pk-yritystä 
(SMEG-järjestelmä)

Ohjelmasta riskipääomasijoituksia saavien yritysten 
lukumäärä ja sijoitusten kokonaismäärä: (+/- 240) ja 
investointien arvo (+/- 2,0 miljardia euroa)

Or. en
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Tarkistus 448
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia oman ja vieraan pääoman muodossa – Rahoitusvälineet kasvua 
varten

Komission teksti

Erityistavoite: Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia oman ja vieraan pääoman muodossa
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Rahoitusvälineet kasvua varten
Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat 
lainatakauksia, ja luotonannon arvo

Ehdotettuja välineitä ei ole vielä käynnistetty eivätkä ne 
ole samoja kuin nykyiset välineet, joten nykyisiä 
välineitä koskevat tiedot eivät ehkä ole vertailukelpoisia

Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat lainatakauksia 
(+/- 95 000), ja luotonannon arvo (+/- 10,7 miljardia 
euroa)

Riskipääomaa saaneiden yritysten lukumäärä ja 
investointien arvo (joista valtioiden rajat ylittäviä 
tapauksia)

Riskipääomaa saaneiden yritysten lukumäärä: (+/- 180) 
ja investointien arvo (+/- 220 miljoonaa euroa)

Tarkistus

Erityistavoite: Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia oman ja vieraan pääoman muodossa
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Rahoitusvälineet kasvua varten
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Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat 
lainatakauksia, ja luotonannon arvo

Ehdotettuja välineitä ei ole vielä käynnistetty eivätkä ne 
ole samoja kuin nykyiset välineet, joten nykyisiä 
välineitä koskevat tiedot eivät ehkä ole vertailukelpoisia

Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat lainatakauksia 
(+/- 95 000), ja luotonannon arvo (+/- 10,7 miljardia 
euroa)

Riskipääomaa saaneiden yritysten lukumäärä ja 
investointien arvo (joista valtioiden rajat ylittäviä 
tapauksia)

Riskipääomaa saaneiden yritysten lukumäärä: (+/- 180) 
ja investointien arvo (+/- 220 miljoonaa euroa)

(uusi) Pääoma- ja lainaohjelmiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden lukumäärä

Ohjelmaan tulisi osallistua vähintään 20 (tai kaikki 27) 
jäsenvaltiota.

Or. hu

Perustelu

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman ja yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman takuista on hyötynyt rahoituslaitoksia 11 jäsenvaltiosta, 
joten COSME-ohjelman rahoitusvälineen käyttömahdollisuus on taattava erityisjärjestelyin niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä 
osallistuneet.
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Tarkistus 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti – Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa-
verkosto 

Komission teksti

Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Enterprise Europe Network – Yritys-
Eurooppa-verkosto

Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa-
verkosto 

Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa-
verkosto 

Allekirjoitettujen kumppanuussopimusten 
lukumäärä

Allekirjoitettuja kumppanuussopimuksia: 1 950 (2010) Allekirjoitettuja kumppanuussopimuksia: 3 000/vuosi

Verkoston merkin tunnistamisen ja 
brändiajattelun lisääntyminen (esim. 
bränditietoisuus pk-yrityksissä)

Verkoston brändin tunnistamisen ja brändiajattelun 
lisääntyminen: ei mitata vielä

Verkoston brändin tunnistamisen ja brändiajattelun 
lisääntyminen: 30 % pk-yrityksistä saavutettu

Asiakkaiden tyytyväisyysaste (% pk-yrityksistä, 
jotka ovat tyytyväisiä, tiettyjen palvelujen 
lisäarvo)

Asiakkaiden tyytyväisyysaste (% pk-yrityksistä, jotka 
ovat tyytyväisiä, tiettyjen palvelujen lisäarvo): 78 %

Asiakkaiden tyytyväisyysaste (% pk-yrityksistä, jotka 
ovat tyytyväisiä, tiettyjen palvelujen lisäarvo): >80 %

Tukipalveluja saavien pk-yritysten lukumäärä Tukipalveluja saavien pk-yritysten lukumäärä: 435 000 
(2010)

Tukipalveluja saavien pk-yritysten lukumäärä: 
500 000/vuosi

Välitystapahtumiin ja yritysvierailuihin 
osallistuvien pk-yritysten lukumäärä

Välitystapahtumiin ja yritysvierailuihin osallistuvien pk-
yritysten lukumäärä: 45 000 (2010)

Välitystapahtumiin ja yritysvierailuihin osallistuvien pk-
yritysten lukumäärä: 60 000/vuosi
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Tarkistus

Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Enterprise Europe Network – Yritys-
Eurooppa-verkosto

Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa-
verkosto 

Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa-
verkosto 

Allekirjoitettujen kumppanuussopimusten 
lukumäärä

Allekirjoitettuja kumppanuussopimuksia: 1 950 (2010) Allekirjoitettuja kumppanuussopimuksia: 3 000/vuosi

Verkoston merkin tunnistamisen ja 
brändiajattelun lisääntyminen (esim. 
bränditietoisuus pk-yrityksissä)

Verkoston brändin tunnistamisen ja brändiajattelun 
lisääntyminen: ei mitata vielä

Verkoston brändin tunnistamisen ja brändiajattelun 
lisääntyminen: 30 % pk-yrityksistä saavutettu

Asiakkaiden tyytyväisyysaste (% pk-yrityksistä, 
jotka ovat tyytyväisiä, tiettyjen palvelujen 
lisäarvo)

Asiakkaiden tyytyväisyysaste (% pk-yrityksistä, jotka 
ovat tyytyväisiä, tiettyjen palvelujen lisäarvo): 78 %

Asiakkaiden tyytyväisyysaste (% pk-yrityksistä, jotka 
ovat tyytyväisiä, tiettyjen palvelujen lisäarvo): ≥85 %

Tukipalveluja saavien pk-yritysten lukumäärä Tukipalveluja saavien pk-yritysten lukumäärä: 435.000 
(2010)

Tukipalveluja saavien pk-yritysten lukumäärä: 
500 000/vuosi

Välitystapahtumiin ja yritysvierailuihin 
osallistuvien pk-yritysten lukumäärä

Välitystapahtumiin ja yritysvierailuihin osallistuvien pk-
yritysten lukumäärä: 45.000 (2010)

Välitystapahtumiin ja yritysvierailuihin osallistuvien pk-
yritysten lukumäärä: 60 000/vuosi

Or. en
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Tarkistus 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti – Pk-yritysten tukeminen EU:n ulkopuolisilla 
markkinoilla

Komission teksti
Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Pk-yritysten tukeminen EU:n 
ulkopuolisilla markkinoilla
Kansainväliseen toimintaan (vienti, tuonti, suorat 
ulkomaiset investoinnit ja muut toiminta) EU:n 
ulkopuolella osallistuvien pk-yritysten osuus (%)

13 % (2009) 17 % (2017)

Tarkistus
Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Pk-yritysten tukeminen EU:n 
ulkopuolisilla markkinoilla
Kansainväliseen toimintaan (vienti, tuonti, suorat 
ulkomaiset investoinnit ja muut toiminta) EU:n 
ulkopuolella osallistuvien pk-yritysten osuus (%)

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Tarkistus 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Erittely 9 a artiklassa tarkoitetuista Yritys-
Eurooppa-verkoston palveluista
1. Tiedotusta, palautetta, yritysten 
yhteistyötä ja kansainvälistämistä 
koskevat palvelut sisämarkkinoilla ja 
kolmansissa maissa:
(a) levitetään tietoa tavaroiden ja 
palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnasta ja niiden tarjoamista 
mahdollisuuksista, asiaa koskeva unionin 
lainsäädäntö, standardit, julkisiin 
hankintoihin liittyvät mahdollisuudet, 
rahoituksen saanti ja pk-yritysten 
kestävyyden parantaminen mukaan 
lukien
(b) edistetään aktiivisesti unionin 
aloitteita, toimintalinjoja ja ohjelmia, 
jotka koskevat kyseisten alueiden pk-
yrityksiä, ja annetaan tietoa pk-yrityksille 
näiden ohjelmien hakumenettelyistä
(c) käytetään mittausvälineitä voimassa 
olevasta lainsäädännöstä johtuvien, pk-
yrityksiin kohdistuvien vaikutusten 
kartoittamiseksi
(d) osallistutaan komission 
vaikutustenarviointien tekemiseen
(e) käytetään muita tarkoituksenmukaisia 
tapoja pk-yritysten ottamiseksi mukaan 
unionin päätöksentekoprosessiin
(f) autetaan pk-yrityksiä rajatylittävien 
toimien kehittämisessä ja 
kansainvälisessä verkottumisessa
(g) tuetaan pk-yrityksiä asianmukaisten 
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yksityisen tai julkisen sektorin 
kumppaneiden etsinnässä 
tarkoituksenmukaisin välinein.
2. Innovointiin sekä teknologian ja 
tietotaidon siirtoon liittyvät palvelut:
(a) levitetään tietoa ja lisätään tietoisuutta 
innovointiin liittyvistä politiikoista, 
lainsäädännöstä ja tukiohjelmista
(b) osallistutaan tutkimustulosten 
levittämiseen ja hyödyntämiseen
(c) tuotetaan välityspalveluita teknologian 
ja tietotaidon siirtoon sekä 
kumppanuuksien muodostamiseen 
kaikenlaisten innovaatiotoimijoiden 
välillä
(d) edistetään yritysten, varsinkin pk-
yritysten, innovointikapasiteettia
(e) helpotetaan yhteyksiä muihin 
innovaatiopalveluihin, teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät palvelut 
mukaan lukien.
3. Palvelut, joilla kannustetaan pk-
yrityksiä osallistumaan Horisontti 2020 
-ohjelmaan:
(a) tiedotetaan pk-yrityksille Horisontti 
2020 -ohjelmasta
(b) autetaan pk-yrityksiä kartoittamaan 
tutkimuksen ja teknologian 
kehittämistarpeensa ja löytämään sopivia 
kumppaneita
(c) autetaan pk-yrityksiä laatimaan ja 
koordinoimaan hanke-ehdotuksia 
Horisontti 2020 -ohjelmaa varten.

Or. en

Perustelu

Lisäys 1 kohdan b alakohtaan tehtyyn tarkistukseen 77 (mietintöluonnos): "kyseisten 
alueiden".
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Tarkistus 452
Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Tarkistus 453
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. sl

Tarkistus 454
Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 1

Komission teksti Tarkistus

Jakso poistetaan.

Or. en

Tarkistus 455
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 1 – kohta 3
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Komission teksti Tarkistus

3. Lainatakausjärjestely (LGF) pannaan 
täytäntöön osana EU:n yritysten kasvuun 
sekä tutkimukseen, kehitykseen ja 
innovointiin (RDI) tarkoitettua EU:n 
velkarahoitusvälinettä käyttäen samaa 
toteutusmekanismia kuin Horisontti 2020 
-puiteohjelman velkajärjestelyyn 
kuuluvassa pk-yritysten kysyntäpohjaisessa 
osajärjestelmässä (riskinjakoväline RSI II), 
jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

3. Lainatakausjärjestely (LGF) pannaan 
täytäntöön osana EU:n yritysten kasvuun 
sekä tutkimukseen, kehitykseen ja 
innovointiin (RDI) tarkoitettua EU:n 
velkarahoitusvälinettä käyttäen samaa 
toteutusmekanismia kuin Horisontti 2020 
-puiteohjelman velkajärjestelyyn 
kuuluvassa pk-yritysten kysyntäpohjaisessa 
osajärjestelmässä (riskinjakoväline RSI II), 
jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti.
Tätä järjestelyä sovelletaan kaikkiin 
yrityksen elinkaaren vaiheisiin: 
perustaminen, kehitys ja luovutus 
toimintaan tai markkinakokoon 
katsomatta. Tätä järjestelyä sovelletaan 
myös kaiken tyyppisiin investointeihin, 
aineettomat investoinnit mukaan 
luettuina.

Or. es

Tarkistus 456
Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 2

Komission teksti Tarkistus

Pääomajärjestely kasvua varten (Equity 
Facility for Growth – EFG)

Poistetaan.

1. EFG:ssä keskitytään rahastoihin, jotka 
tarjoavat riskipääomaa ja mezzanine- eli 
välirahoitusta, kuten toissijaisia lainoja ja 
osakkuuslainoja, laajeneviin ja 
kasvuvaiheen yrityksiin, etenkin 
valtioiden rajat ylittävästi toimiviin, mutta 
siitä on myös mahdollisuus tehdä 
investointeja alkuvaiheen yrityksiin 
yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaisen RDI-pääomajärjestelyn kanssa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
EFG:stä saavat olla enintään 20 
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prosenttia EU:n kokonaisinvestoinneista, 
lukuun ottamatta monivaiherahastoja 
("multi-stage funds"), joissa rahoitusta 
EFG:stä ja RDI-pääomajärjestelystä 
annetaan suhteutetusti rahaston 
investointipolitiikan perusteella. EFG:n 
on vältettävä buy-out- tai jälkirahoitusta, 
joka on tarkoitettu hankitun yrityksen 
purkamiseen. Komissio voi päättää 
muuttaa 20 prosentin kynnysarvoa 
muuttuvien markkinaolosuhteiden 
mukaisesti.
2. Tuki annetaan yhden seuraavan 
investoinnin muodossa:
(a) suoraan Euroopan 
investointirahastosta (EIR) tai muusta 
oikeussubjektista, jotka vastaavat 
täytäntöönpanosta komission puolesta tai
(b) rahastojen rahastosta ("funds-of-
funds") tai investointivälineestä, jotka 
investoivat valtioiden rajojen yli ja jotka 
on perustanut EIR tai muu 
oikeussubjekti, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta, 
yhdessä yksityisten investoijien ja/tai 
kansallisten julkisten rahoituslaitosten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 2 – kohta 1

Komission teksti Tarkistus

1. EFG:ssä keskitytään rahastoihin, jotka 
tarjoavat riskipääomaa ja mezzanine- eli 
välirahoitusta, kuten toissijaisia lainoja ja 
osakkuuslainoja, laajeneviin ja 
kasvuvaiheen yrityksiin, etenkin valtioiden 
rajat ylittävästi toimiviin, mutta siitä on 
myös mahdollisuus tehdä investointeja 

1. EFG:ssä keskitytään rahastoihin, jotka 
tarjoavat riskipääomaa ja mezzanine- eli 
välirahoitusta, kuten toissijaisia lainoja ja 
osakkuuslainoja, laajeneviin ja 
kasvuvaiheen yrityksiin, etenkin valtioiden 
rajat ylittävästi toimiviin, mutta siitä on 
myös mahdollisuus tehdä investointeja 
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alkuvaiheen yrityksiin yhdessä Horisontti 
2020 -puiteohjelman mukaisen RDI-
pääomajärjestelyn kanssa. Jälkimmäisessä 
tapauksessa investoinnit EFG:stä saavat 
olla enintään 20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, lukuun 
ottamatta monivaiherahastoja ("multi-
stage funds"), joissa rahoitusta EFG:stä 
ja RDI-pääomajärjestelystä annetaan 
suhteutetusti rahaston 
investointipolitiikan perusteella. EFG:n on 
vältettävä buy-out- tai jälkirahoitusta, joka 
on tarkoitettu hankitun yrityksen 
purkamiseen. Komissio voi päättää 
muuttaa 20 prosentin kynnysarvoa 
muuttuvien markkinaolosuhteiden 
mukaisesti.

alkuvaiheen yrityksiin yhdessä Horisontti 
2020 -puiteohjelman mukaisen RDI-
pääomajärjestelyn kanssa. EFG:n on 
vältettävä buy-out- tai jälkirahoitusta, joka 
on tarkoitettu hankitun yrityksen 
purkamiseen.

Or. en

Perustelu

20 prosentin kynnysarvo vähentää joustavuutta ja haittaa mahdollisuuksia soveltaa yritysten 
ja pk-yritysten kilpailukykyä koskevan ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman 
pääomajärjestelyjä yhteisenä välineenä.

Tarkistus 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 2 – kohta 2 – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahastojen rahastosta ("funds-of-funds") 
tai investointivälineestä, jotka investoivat 
valtioiden rajojen yli ja jotka on perustanut 
EIR tai muu oikeussubjekti, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta, 
yhdessä yksityisten investoijien ja/tai 
kansallisten julkisten rahoituslaitosten 
kanssa.

(b) investointi rahastojen rahastosta 
("funds-of-funds") tai investointivälineestä, 
jotka investoivat valtioiden rajojen yli ja 
jotka on perustanut EIR tai muu 
oikeussubjekti (yksityisen sektorin johtajat 
ja kansalliset toimijat mukaan luettuina), 
joka vastaa täytäntöönpanosta komission 
puolesta, yhdessä yksityisen sektorin 
investoijien ja/tai kansallisten julkisten 
rahoituslaitosten kanssa.

Or. en
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Perustelu

Asetuksessa olisi todettava selkeästi, että yksityisen sektorin johtajat ja kansalliset toimijat 
voivat vastata täytäntöönpanosta ja heidän tehtävänsä ei rajoitu yhteisrahoituksen 
tarjoamiseen.

Tarkistus 459
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 2 – kohta 2 – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahastojen rahastosta ("funds-of-funds") 
tai investointivälineestä, jotka investoivat 
valtioiden rajojen yli ja jotka on perustanut 
EIR tai muu oikeussubjekti, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta, 
yhdessä yksityisten investoijien ja/tai
kansallisten julkisten rahoituslaitosten 
kanssa.

(b) rahastojen rahastosta ("funds-of-funds") 
tai investointivälineistä, jotka investoivat 
valtioiden rajojen yli ja jotka on perustanut 
EIR tai muu oikeussubjekti, joka vastaa 
täytäntöönpanosta komission puolesta, 
yhdessä yksityisten investoijien,
kansallisten julkisten rahoituslaitosten ja 
alueellisesti ja paikallisesti toimivien 
riskipääomasijoittajien kanssa.

Or. it

Perustelu

Pienen kokonsa vuoksi pk-yritykset tarvitsevat alkuvaiheessa paikallisia investoijia, myös
vähentääkseen minimiin mahdollisesta tiedon epätasaisesta jakautumisesta johtuvat 
markkinoiden epäkohdat.

Tarkistus 460
Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 3

Komission teksti Tarkistus

Lainatakausjärjestely (LFG) Poistetaan.
1. LGF:ää hoitaa Euroopan 
investointirahasto (EIR) tai muu 
oikeussubjekti, joka vastaa 
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täytäntöönpanosta komission puolesta. 
Järjestelystä tarjotaan

 vastatakauksia ja muita 
riskinjakojärjestelyjä takausjärjestelmiin

 suoria takauksia ja muita 
riskinjakojärjestelyjä muille rahoituksen 
välittäjille, jotka täyttävät 
tukikelpoisuusperusteet.
2. LGF:ään sisältyvät seuraavat kaksi 
toimea:

 ensimmäinen toimi – lainoihin, mukaan 
luettuna toissijaiset lainat ja 
osakkuuslainat, tai leasing-järjestelyihin 
perustuva velkarahoitus – pienentää pk-
yritysten rahoituksen saantiin liittyviä 
ongelmia, jotka johtuvat joko odotetuista 
suuremmista riskeistä tai riittävien 
vakuuksien puuttumisesta

 toinen toimi – pk-yrityslainasalkkujen 
arvopaperistaminen – on järjestelmä, 
jonka tavoitteena on saada pk-yritysten 
käyttöön lisää velkarahoitusta 
osajärjestelmän piiriin kuuluvien 
rahoituslaitosten kanssa tehtyjen 
asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen 
mukaisesti. Kyseisille transaktioille 
myönnettävän tuen ehtona on se, että 
alullepanijoina toimivat laitokset 
käyttävät merkittävän osan käyttöön 
saadun pääoman perusteella syntyvästä 
likviditeetistä uusina luottoina pk-
yrityksille kohtuullisen ajan kuluessa. 
Tämän uuden velkarahoituksen suuruus 
lasketaan suhteessa takuunalaiseen 
riskien kokonaisuuteen, ja siitä ja 
ajanjaksosta neuvotellaan 
tapauskohtaisesti kunkin alullepanijana 
toimivan laitoksen kanssa.
3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna –
lainat 150 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 12 
kuukautta. LGF on suunniteltava niin, 
että on mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä 
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lainojen lukumäärän että arvon 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 461
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 3 – kohta 3

Komission teksti Tarkistus

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat 
150 000 euroon asti, ja lainojen
vähimmäiserääntymisaika on 12 kuukautta. 
LGF on suunniteltava niin, että on 
mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä 
lainojen lukumäärän että arvon perusteella.

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat, 
joiden vähimmäiserääntymisaika on 
12 kuukautta.

LGF-järjestelyssä tukikelpoisen lainan 
enimmäismäärä sisällytetään 
rahoitusvälittäjän kanssa tehtävään 
täytäntöönpanosopimukseen. Näin 
määritellyssä määrässä otetaan huomioon 
asetetut tavoitteet, yritystyypit ja kyseiseen 
sopimukseen sisältyvän toiminnan tyyppi. 
Enimmäismäärä on 300 000 euroa.
LGF on suunniteltava niin, että on 
mahdollista laatia kertomuksia pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
annetussa suosituksessa 2003/361/EY 
yksilöityjen yritystyyppien perusteella, 
sekä lainojen lukumäärän että arvon 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

150 000 euron enimmäismäärä haittaa pienten yritysten toimintaa. Siinä jätetään huomiotta 
tuki toimille, jotka tällä hetkellä saavat tukea pk-yritysten takausjärjestelmästä. Siinä myös 
jätetään nämä yritykset ilman mitään muuta rahoitusta, koska ne jäävät ominaispiirteidensä 
vuoksi EFG-järjestelyn ja Horisontti 2020 -ohjelman välineiden ulkopuolelle, koska nämä 
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välineet koskevat eri tavoitteita ja kohdeyrityksiä. Ne eivät myöskään saa tukea EAKR-
rahoitusvälineistä.

Tarkistus 462
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 3 – kohta 3

Komission teksti Tarkistus

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat 
150 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 12 kuukautta. 
LGF on suunniteltava niin, että on 
mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä
lainojen lukumäärän että arvon 
perusteella.

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat 
150 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 12 kuukautta. 
Järjestely kattaa myös yli 150 000 euron 
suuruiset lainat tapauksissa, joissa 
sellaiset pk-yritykset, jotka täyttävät 
yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevan ohjelman (COSME) 
tukikelpoisuusehdot, eivät täytä Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan kuuluvan 
lainarahoitusvälineen pk-yrityksiä 
koskevan osajärjestelmän 
tukikelpoisuusperusteita, ja joissa lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 
12 kuukautta. Rahoituksenvälittäjät 
vastaavat sen osoittamisesta, onko jokin 
pk-yritys tukikelpoinen Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan kuuluvan 
lainarahoitusvälineen pk-yrityksiä 
koskevan osajärjestelmän puitteissa. 
Komissio voi antaa suosituksia 
esimerkkitapauksista, joissa järjestely 
kattaa yli 150 000 euron suuruiset lainat.

Or. en

Tarkistus 463
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 3 – kohta 3
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Komission teksti Tarkistus

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat 
150 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 12 kuukautta. 
LGF on suunniteltava niin, että on 
mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä 
lainojen lukumäärän että arvon perusteella.

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat 
500 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 12 kuukautta. 
LGF on suunniteltava niin, että on 
mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä 
lainojen lukumäärän että arvon perusteella.

Or. it

Perustelu

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Liite II – jakso 3 – kohta 3

Komission teksti Tarkistus

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat 
150 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 12 kuukautta. 
LGF on suunniteltava niin, että on 
mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä 
lainojen lukumäärän että arvon perusteella.

3. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna – lainat 
1 000 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 12 kuukautta. 
LGF on suunniteltava niin, että on 
mahdollista raportoida tuetuista 
innovatiivisista pk-yrityksistä, sekä 
lainojen lukumäärän että arvon perusteella.
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