
PR\905001FI.doc PE489.639v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2011/0394(COD)

11.6.2012

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä koskevan ohjelman 
perustamisesta (2014–2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Jürgen Creutzmann



PE489.639v03-00 2/72 PR\905001FI.doc

FI

PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten kilpailukykyä koskevan ohjelman perustamisesta (2014–2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0834),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 173 artiklan sekä 195 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0463/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean … 2012 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 0,0.0000, s. 0.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Komissio antoi maaliskuussa 2010 
tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia", 
jäljempänä 'Eurooppa 2020 -strategia'. 
Tiedonanto hyväksyttiin Eurooppa-
neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2010. 
Eurooppa 2020 -strategialla pyritään 
vastaamaan talouskriisiin ja 
valmistelemaan Eurooppaa seuraavaa 
vuosikymmentä varten. Siinä asetetaan 
viisi kunnianhimoista tavoitetta, jotka 
koskevat ilmastoa ja energiaa, työllisyyttä, 
innovointia, koulutusta sekä sosiaalista 
osallisuutta ja jotka on saavutettava 
vuoteen 2020 mennessä, ja tuodaan esiin 
kasvun avaintekijöitä, joilla pyritään 
lisäämään Euroopan dynaamisuutta ja 
kilpailukykyä. Siinä korostetaan myös, että 
on tärkeää vahvistaa Euroopan 
talouskasvua ja pitää samalla yllä korkeaa 
työllisyystasoa, vähähiilistä, resurssi- ja 
energiatehokasta taloutta sekä sosiaalista 
koheesiota. Pienten ja keskisuurten 
yritysten olisi oltava keskeisessä asemassa 
Eurooppa-2020 tavoitteiden 
saavuttamisessa. Niiden asemaa ilmentää 
se, että pk-yritykset mainitaan kuudessa 
seitsemästä lippulaiva-aloitteesta.

Or. en
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Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kilpailukykyä ja kestävyyttä ei pitäisi ymmärtää erillisiksi tavoitteiksi. Sen sijaan 
kilpailukyvyn pitäisi ymmärtää olevan riippuvainen kestävyydestä. Vuoden 2010 Euroopan 
kilpailukykyä koskevan kertomuksen mukaan kestävä kilpailukyky merkitsee kykyä saavuttaa 
ja ylläpitää teollisuuden taloudellista kilpailukykyä kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti. Johdanto-osan kappale olisi saatettava ohjelman tavoitteiden mukaiseksi.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tarjoavat tämänhetkisistä yksityissektorin 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja uusista 
työpaikoista 80 prosenttia ja vastaavat yli 
puolesta unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Pk-yritykset ovat 
keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation moottori.

Or. en

Perustelu

Kestävä kilpailukyky olisi määriteltävä johdanto-osan kappaleessa.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY16 olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
samoin kuin erityisten kohderyhmien 
kuten maahanmuuttajien ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
tulevien yrittäjien erityisominaisuuksiin ja 
-vaatimuksiin. Ohjelmalla olisi myös 
kannustettava seniorikansalaisia 
ryhtymään yrittäjiksi ja jatkamaan 
yrittäjinä sekä edistettävä yrittäjien uusia 
mahdollisuuksia.

(11) Ohjelma olisi kohdistettava erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY olevan 
määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin sekä sosiaalisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös nuorten yrittäjien, uusien ja 
mahdollisten yrittäjien sekä naisyrittäjien 
erityisominaisuuksiin ja –vaatimuksiin.

Or. en

(Katso 3 artiklaa 1 kohdan a alakohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Ohjelman pitäisi keskittää rajalliset resurssinsa kaikkein olennaisimpiin yrittäjäryhmiin. 
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Uuden mahdollisuuden politiikka mainitaan johdanto-osan 16 kappaleessa.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen uudelleentarkastelun 
neljän painopisteen mukaisesti ohjelman 
erityistavoitteissa olisi pyrittävä 
parantamaan unionin yritysten ja 
erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä 
kestävän kilpailukyvyn kannalta, 
edistämään yrittäjyyttä, parantamaan 
rahoituksen saatavuutta ja 
markkinoillepääsyä unionissa ja 
maailmanlaajuisesti. Ohjelman 
erityistavoitteilla olisi helpotettava 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
aloitteen täytäntöönpanoa.

Or. en

(Katso 3 artiklaa 1 kohdan a alakohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Ohjelman pitäisi keskittää rajalliset resurssinsa kaikkein olennaisimpiin yrittäjäryhmiin.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan ja niillä on vaikeuksia 
saada riskipääomaa. Tällä on negatiivista 
vaikutusta perustettujen uusien yritysten 
määrään ja laatuun sekä yritysten kasvuun. 
Ehdotettujen rahoitusvälineiden lisäarvo 
unionin kannalta on muun muassa siinä, 
että vahvistetaan riskipääoman 

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

vahvistetaan riskipääoman sisämarkkinoita 
ja kehitetään Euroopan laajuiset pk-
yritysten rahoitusmarkkinat sekä 
puututaan markkinahäiriöihin, joita ei 
kyetä ratkaisemaan jäsenvaltioiden 
voimin. Unionin toimilla olisi 
täydennettävä pk-yrityksiä koskevien 
rahoitusvälineiden käyttöä jäsenvaltioissa. 
Toimien täytäntöönpanosta vastaavien 
tahojen olisi taattava täydentävyys ja 
vältettävä päällekkäistä rahoitusta EU:n 
muista resursseista. Ohjelmalla olisi 
edistettävä pk-yritysten pääsyä 
rahoituksen piiriin aloitus-, kasvu- ja 
luovutusvaiheissa.

Or. en

(Katso 8 artiklaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Yritys-Eurooppa-verkosto on 
osoittanut lisäarvonsa Euroopan pk-
yritysten kannalta keskitettynä 
asiointipisteenä, joka tarjoaa tukea ja apua 
yrityksille, jotta ne voisivat parantaa 
kilpailukykyään ja selvittää 
liiketoimintamahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. 
Menettelyjen ja työskentelymenetelmien 
järkeistäminen ja yritysten tukipalvelujen 
eurooppalainen ulottuvuus voidaan 
saavuttaa vain unionin tasolla. Verkosto on 
erityisesti auttanut pk-yrityksiä löytämään 
kumppaneita yhteistyötä tai teknologian 
siirtoa varten sekä saamaan neuvoja 
rahoituslähteistä, teollis- ja 
tekijänoikeuksista sekä ekoinnovaatioista 
ja kestävästä tuotannosta. Se on myös 
saanut palautetta unionin lainsäädännöstä 
ja standardeista. Sen ainutlaatuinen 
kokemus on erityisen tärkeä pyrittäessä 
torjumaan tiedon epätasaista jakautumista 
ja vähentämään valtioiden rajat ylittävään 
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toimintaan liittyviä kustannuksia. toimintaan liittyviä kustannuksia.
Verkoston toimintaa olisi kuitenkin vielä 
kehitettävä erityisesti tiivistämällä 
verkoston ja seitsemännen tutkimuksen ja 
teknologisen kehittämisen puiteohjelman 
kansallisten yhteyspisteiden yhteistyötä ja 
ottamalla vastaanottavat organisaatiot 
mukaan tehokkaasti verkoston 
strategiseen suunnitteluun, vähentämällä 
byrokratiaa, parantamalla tietoteknistä 
tukea ja nostamalla verkoston profiilia. 
Verkoston toiminnan parantamiseksi 
edelleen komission olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
hallintorakenteet ja käyttötavat 
yhteistyössä pk-yrityksiä edustavien 
organisaatioiden kanssa. Verkoston 
tehtävät olisi vahvistettava ohjelmassa.

Or. en

(Katso 9 a artiklaan tehty tarkistus ja liite II a)

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

elimille Hongkongissa, Malesiassa ja 
Singaporessa sekä Euroopan kauppa- ja 
teknologiakeskukselle Intiassa, EU:n pk-
yritysten keskukselle Kiinassa ja 
Thaimaassa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia käsittelevälle pk-yritysten 
neuvontapalvelulle Kiinassa. Euroopan 
tason lisäarvoa saadaan aikaan 
niputtamalla yhteen alan kansallisia toimia, 
välttämällä päällekkäisyyttä, edistämällä 
yhteistyötä ja tarjoamalla palveluita, joilta 
puuttuisi kriittistä massaa, jos ne 
tarjottaisiin kansallisella tasolla. Tällaisten 
palveluiden olisi sisällettävä muun 
muassa tiedottamista teollis- ja 
tekijänoikeuksista, standardeista ja 
julkisiin hankintoihin liittyvistä
mahdollisuuksista. Ennen uusien 
palveluiden käyttöönottoa komission olisi 
otettava huomioon nykyiset tukitoimet 
eurooppalaisten pk-yritysten hyväksi 
kolmansissa maissa sekä pk-yritysten 
erityistarpeet yhteistyössä pk-yrityksiä 
edustavien organisaatioiden kanssa.

Or. en

(Katso 9 artiklaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Eurooppalaisten yritysten ja etenkin 
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission on luotava 
suotuisa liiketoimintaympäristö 
vähentämällä lainsäädännön aiheuttamaa 
rasitetta eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen periaatteiden 
mukaisesti. Unionin tason aloitteita 
tarvitaan, jotta voidaan kehittää 
tasapuoliset toimintaedellytykset pk-
yrityksille ja vaihtaa tietoa ja osaamista 
Euroopan laajuisesti.

Or. en
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(Katso 6 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus)

Perustelu

Esittelijä haluaisi tästä 6 artiklaan viittaavasta johdanto-osan kappaleesta 
yksityiskohtaisemman. Hän ehdottaa sen jakamista kolmeen osaan (katso johdanto-osan 15 a, 
b ja c kappale).

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Suotuisa liiketoimintaympäristö 
unionin yrityksille olisi saavutettava 
toimenpiteillä, joilla parannetaan 
politiikan suunnittelua, täytäntöönpanoa 
ja arviointia, sekä toimenpiteillä, joilla 
kannustetaan yhteistyötä poliittisessa 
päätöksenteossa ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa. Näihin toimiin voisivat kuulua 
tutkimukset, vaikutustenarvioinnit, 
evaluoinnit ja konferenssit.

Or. en

Ks. 6 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta
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Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Ohjelmalla pitäisi myös tukea pk-
yrityksiä koskevan politiikan kehittämistä 
ja pk-yrityksiä edustavien 
organisaatioiden ja poliittisten päättäjien 
välistä yhteistyötä esimerkiksi 
rahoittamalla kokouksia, raportteja ja 
tietokantoja. Toiminnassa olisi 
keskityttävä helpottamaan pk-yritysten 
pääsyä ohjelmiin ja pienentämään niiden 
hallinnollista rasitusta. Unionin olisi 
erityisesti määriteltävä uusi ja 
kunnianhimoinen tavoite hallinnollisen 
nettorasituksen vähentämiseksi kaikessa 
asianomaisessa unionin lainsäädännössä 
25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

(ks. 5 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c) Ohjelmalla voidaan myös tukea 
aloitteita kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin ja -prosesseihin, 
organisaatiorakenteisiin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien 
kilpailukykyisten ja kestävien yritysten 
syntymisen vauhdittamiseksi. Ohjelmassa 
olisi keskityttävä sektoreiden välisiin 
aloitteisiin, mutta siitä voidaan tukea 
myös alakohtaisia aloitteita sektoreilla, 
joilla pk-yritysten toiminta on aktiivisinta 
ja joiden osuus unionin BKT:stä on 
merkittävä, kuten matkailualalla, jossa 
unionin tason toiminnan lisäarvo voidaan 
osoittaa.

Or. en
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(Katso 6 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus)

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä 
on suhteellisen heikko yrittäjyyshenki 
unionissa. Vain 45 prosenttia unionin 
kansalaisista (ja alle 40 prosenttia naisista) 
haluaisi toimia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, kun sama osuus on 
55 prosenttia Yhdysvalloissa ja 
71 prosenttia Kiinassa. Esimerkki- ja 
katalyyttivaikutukset, kuten 
eurooppalaiset palkinnot ja konferenssit, 
sekä yhdenmukaisuutta ja 
johdonmukaisuutta lisäävät toimenpiteet, 
kuten vertailuanalyysit ja hyvien 
toimintatapojen vaihto, saavat aikaan 
paljon Euroopan tason lisäarvoa.

(16) Yksi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä 
on suhteellisen heikko yrittäjyyshenki 
unionissa. Vain 45 prosenttia unionin 
kansalaisista (ja alle 40 prosenttia naisista) 
haluaisi toimia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, kun sama osuus on 
55 prosenttia Yhdysvalloissa ja 
71 prosenttia Kiinassa. Eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukevan aloitteen mukaan 
yrittäjyydelle suotuisan 
liiketoimintaympäristön on tarjottava 
hyvät toimintaedellytykset kaikissa 
yrittäjien kohtaamissa tilanteissa, myös 
perustamis-, kasvu-, luovutus- ja 
konkurssivaiheessa (uusi mahdollisuus). 
Yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
lisäävät toimenpiteet, kuten 
vertailuanalyysit ja hyvien toimintatapojen 
vaihto, saavat aikaan paljon Euroopan 
tason lisäarvoa.

Or. en

(Katso 7 artiklaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työpaikkojen luomisesta on huomattava, ja 
niillä on merkittävä potentiaali kehittää 
yrittäjyyttä, koska sektorilla toimii 
pääasiassa pk-yrityksiä. Lissabonin 
sopimuksessa tunnustetaan matkailun 
merkitys ja esitetään unionin erityinen 
toimivalta alalla jäsenvaltioiden toimien 
täydentäjänä. Ohjelmasta olisi tuettava 
matkailualan aloitteita, jossa unionin 
tason toiminnasta saatava lisäarvo 
voidaan osoittaa, etenkin koska sillä 
voidaan tarjota tietoja ja analyysejä, 
kehittää yhteisiä laatustandardeja ja 
vaihtaa hyviä toimintatapoja.

Or. en

(Katso 6 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus)

Perustelu

Matkailualan aloitteisiin voidaan myöntää tukea ohjelmasta, jos EU:n tason toiminnasta 
saatava lisäarvo voidaan osoittaa, kuten muillakin aloilla, joilla pk-yritysten osuus on suuri 
ja joiden osuus unionin BKT:stä on merkittävä. Matkailua kuitenkin korostetaan tässä 
kohdassa, sillä siitä tuli juuri Lissabonin sopimuksen myötä EU:n jaettuun toimivaltaan 
kuuluva ala.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Työohjelmaan kuuluvien 
toimenpiteiden lisäksi komission olisi 
ryhdyttävä säännöllisesti unionin yritysten 
kilpailukykyä tukeviin toimiin. Politiikan 
analysoinnin ja kehittämisen ohella 
toimenpiteisiin olisi sisällytettävä 
erityisesti vaikutustenarvioinnit unionin 
toimista, joilla on erityinen merkitys 
yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
kilpailukyvylle. Vaikutustenarvioinneissa 
olisi tarkasteltava toimintaehdotusten 
vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn 
niiden liiketoiminnan kustannuksiin 
kohdistuvien vaikutusten kautta, 
asianomaisten alojen 
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innovointivalmiuksiin ja kansainväliseen 
kilpailukykyyn (kilpailukyvyn arviointi). 
Vaikutustenarviointeihin olisi 
sisällytettävä myös erillinen pk-yrityksiä 
koskeva jakso, jossa olisi alustava arvio 
niistä yrityksistä, joihin toiminta 
todennäköisesti vaikuttaa, pk-yrityksille 
koituvien vaikutuksen arviointi 
(kustannushyötyanalyysi) ja tarvittaessa 
toimenpiteet vaikutusten lieventämiseksi 
(pk-yritystesti). Pk-yritystestissä olisi 
kiinnitettävä huomiota erityisesti 
mikroyrityksiin.

Or. en

(Katso 11 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus)

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Ohjelmassa olisi esitettävä toimet 
tavoitteita varten, rahoituspuitteet niiden 
toteuttamiseksi, erilaiset 
täytäntöönpanotoimenpiteet sekä seurantaa, 
arviointia ja unionin taloudellisten etujen 
suojaamista koskevat järjestelyt.
Komission olisi kehitettävä yhteistyössä 
asiantuntijoiden ja asiaankuuluvien 
sidosryhmien kanssa, pk-yrityksiä 
edustavat organisaatiot mukaan lukien, 
tuloksellisuutta mittaavat indikaattorit, 
joiden pohjalta arvioitaisiin, missä määrin 
ohjelman toimilla on edistetty tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

(Katso 12 artiklan 5 kohtaa koskeva tarkistus)

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja otettava samalla 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Näin ollen samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei tulisi 
myöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rahoituksella saataisiin lisäarvoa ja 
merkittävää vaikutusta, olisi kehitettävä 
tiiviitä synergiaetuja ohjelman ja muiden 
unionin ohjelmien välillä, erityisesti uuden 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman "Horisontti 2020" 
(2014−2020) ja rakennerahastojen kanssa.

Or. en

(Katso 14, 14 a ja 14 b artiklaa koskevat tarkistukset)

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Euroopan talousaluetta koskevassa 
sopimuksessa ja liittymissopimusten 
liitteenä olevissa pöytäkirjoissa määrätään 
asianomaisten maisten osallistumisesta 
unionin ohjelmiin. Muiden kolmansien 
maiden osallistumisen olisi oltava 
mahdollista, jos se on sopimusten ja 
menettelyjen mukaista.

(24) Euroopan talousaluetta koskevassa 
sopimuksessa ja liittymissopimusten 
liitteenä olevissa pöytäkirjoissa määrätään 
asianomaisten maisten osallistumisesta 
unionin ohjelmiin. Muiden kolmansien 
maiden osallistumisen olisi oltava 
mahdollista, jos se on sopimusten ja 
menettelyjen mukaista. Ohjelmaan 
osallistumisen pitäisi olla mahdollista 
myös muihin kolmansiin maihin 
sijoittautuneille yhteisöille, mutta niiden 
ei periaatteessa pitäisi saada unionin 
rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ohjelmassa olisi keskityttävä kansainvälisesti toimivien pk-yritysten lisäksi sellaisiin pk-
yrityksiin, jotka toimivat paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, jos EU:n tason
toiminnasta saatava lisäarvo on todistettu. EU:n tason toiminnasta saatava lisäarvo voidaan 
saada myös sellaisten markkinahäiriöiden poistamisesta, johon ei pystytä pelkästään 
jäsenvaltioiden toiminnalla, esimerkiksi antamalla rahoitusta, jota jäsenvaltiot eivät kykene 
hankkimaan.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vahvistetaan unionin yritysten,
erityisesti pk-yritysten, kestävää 
kilpailukykyä

Or. en

Perustelu

Kilpailukykyä ja kestävyyttä ei pitäisi ymmärtää erillisiksi tavoitteiksi, koska kilpailukyky on 
pitkällä aikavälillä riippuvainen kestävyydestä ja toiminnan pitäisi perustua pitkän aikavälin 
strategiaan. Ohjelmassa olisi keskityttävä pk-yrityksiin, jotka muodostavat noin 99 prosenttia 
unionin yrityksistä. Ohjelmassa ei pitäisi syrjiä mitään aloja. Matkailua ei siksi ole syytä 
korostaa yleisissä tavoitteissa.
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Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) unionin pk-yritysten parantunut 
kilpailukyky verrattuna niiden 
tärkeimpien unionin ulkopuolisten 
kilpailijoiden kilpailukykyyn

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) unionin teollisuustuotannon kasvu 
ekoteollisuudessa

(b) ympäristöystävällisiä tuotteita tai 
palveluita tarjoavien unionin pk-yritysten 
määrän lisäys

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) unionin teollisuuden materiaalinen 
tuottavuus

Or. en

Perustelu

Tämä indikaattori oli otettu mukaan Euroopan kilpailukykyä koskevan vuoden 2011 
kertomuksen 5 kappaleeseen (tiedot saatavilla Eurostatista).
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Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) unionin teollisuuden 
energiaintensiteetti

Or. en

Perustelu

Tämä indikaattori oli otettu mukaan Euroopan kilpailukykyä koskevan vuoden 2011 
kertomuksen 5 kappaleeseen (tiedot saatavilla Eurostatista).

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ja pk-yritysten vaihtuvuus. (e) ja perustamis- ja luovutusvaiheessa 
olevien pk-yritysten määrän lisäys sekä 
pk-yritysten konkurssien vähentyminen

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) niiden unionin kansalaisten osuuden 
kasvu, jotka haluaisivat ryhtyä itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi

Or. en



PE489.639v03-00 22/72 PR\905001FI.doc

FI

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen mittausten ja 
suoritusvaatimusten yksityiskohdista 
säädetään liitteessä I.

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) Parannetaan unionin yritysten kestävän 
kilpailukyvyn toimintaedellytyksiä

Or. en

(Katso 2 artiklan 1 kohtaan esitetyt tarkistukset)

Perustelu

Kilpailukykyä ja kestävyyttä ei pitäisi ymmärtää erillisiksi tavoitteiksi, koska kilpailukyky on 
pitkällä aikavälillä riippuvainen kestävyydestä ja toiminnan pitäisi perustua pitkän aikavälin 
strategiaan. Ohjelmassa ei pitäisi syrjiä mitään aloja. Matkailualaa ei siksi ole syytä korostaa 
erityistavoitteissa.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Erityistavoitteiden mukaisilla toimilla 
edistetään 25 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun komission tiedonannon "Pienet 
ensin – Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite ("Small Business Act") 
täytäntöönpanoa.



PR\905001FI.doc 23/72 PE489.639v03-00

FI

Or. en

Perustelu

Ohjelmaan kuuluvien toimien toteuttamisessa on kiinniteltävä erityistä huomiota 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Aloitteessa 
annettiin EU:lle ja sen jäsenvaltioille ensimmäistä kertaa kokonaisvaltainen toimintakehys 
toimien suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjenuoraksi "Pienet ensin" -lähestymistavan 
pohjalta.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat 
[2,522 miljardia euroa], josta vähintään 
55,5 prosenttia osoitetaan 
rahoitusvälineisiin. Komissio voi päättää 
muuttaa 55,5 prosentin kynnysarvoa, jos 
kyseisten rahoitusvälineiden rahoituksen 
tarjonta ylittää kysynnän.

Or. en

Perustelu

Lopulliset määrät jaetaan myöhemmin monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvotteluiden 
lopputuloksesta riippuen. Liiallisen kysynnän ja suurten kerrannaisvaikutusten takia esittelijä 
ehdottaa, että vähintään 55,5 prosenttia ohjelman budjetista varataan rahoitusvälineisiin. Jos 
kaikkien odotusten vastaisesti rahoitusvälineiden tarjonta kuitenkin ylittäisi kysynnän, 
komission pitäisi voida muuttaa 55,5 prosentin kynnystä.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetuista 
rahoituspuitteista voidaan kattaa myös 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
auditointi- ja arviointitoimiin liittyviä 
kustannuksia, joita ohjelman hallinnointi ja 
sen tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttävät; tällaisia ovat erityisesti 
tutkimukset, asiantuntijatapaamiset, 

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

– tutkimukset
– asiantuntijatapaamiset

– tiedotus- ja viestintätoimet, myös 
toimielinten tiedotustoiminta unionin 
poliittisista prioriteeteista, sikäli kuin ne 
liittyvät tämän ohjelman yleisiin 
tavoitteisiin
– tiedon käsittelyyn ja vaihtoon 
keskittyviin tietoteknisiin verkostoihin 
liittyvät kustannukset 

– muut tekniseen ja hallinnolliseen apuun 
liittyvät kustannukset, joita komissiolle 
aiheutuu ohjelman hallinnoinnista.

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän ohjelman mukaisiin toimiin 
voivat osallistua 1 kohdassa 
tarkoitettuihin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit, jos kyseisessä kohdassa 
vahvistetut ehdot eivät täyty tai jos 
kyseiset maat päättävät olla osallistumatta 
ohjelmaan, tai muihin kolmansiin maihin 
sijoittautuneet oikeussubjektit.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
maahan sijoittautunut yhteisö voi 
osallistua ohjelman osiin, joihin kyseinen 
maa osallistuu 1 kohdassa kuvatuissa 
sopimuksissa vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tällaiset oikeussubjektit eivät ole 
oikeutettuja unionin rahoitustukeen, 
paitsi jos se on välttämätöntä ohjelman 
kannalta, etenkin unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja markkinoille pääsyn 
kannalta. Tätä poikkeusta ei sovelleta 
oikeussubjekteihin, jotka ovat voittoa 
tuottavia.

Poistetaan.

Or. en

(Katso 5 a artikla (uusi))

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Muiden kuin osallistuvien maiden 

yhteisöjen osallistuminen
1. Edellä 5 artiklassa tarkoitettuun 
maahan sijoittautuneet oikeussubjektit 
voivat osallistua ohjelman sellaisiin osiin, 
joihin kyseinen maa ei osallistu. Muihin 
kolmansiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit voivat myös osallistua 
tämän ohjelman mukaisiin toimiin.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
oikeussubjektit eivät ole oikeutettuja 
unionin rahoitustukeen, paitsi jos se on 
välttämätöntä ohjelman kannalta, etenkin 
unionin yritysten kilpailukyvyn ja 
markkinoille pääsyn kannalta. Tätä 
poikkeusta ei sovelleta voittoa tuottaviin 
oikeussubjekteihin.

Or. en

Katso 5 artiklan 2 kohta.
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Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, kestävän 
kilpailukyvyn toimintaedellytyksiä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 
toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ohjelmaan kuuluvien toimien toteuttamisessa on kiinniteltävä erityistä huomiota 
Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Aloitteessa 
annettiin EU:lle ja sen jäsenvaltioille ensimmäistä kertaa kokonaisvaltainen toimintakehys 
toimien suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjenuoraksi "Pienet ensin" -lähestymistavan 
pohjalta.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kestävään kilpailukykyyn 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, tuetaan 
yritysverkostoja, klustereiden 
kansainvälistä toimintaa sekä kestävien 
tuotteiden, palvelujen ja prosessien 
kehittämistä

Or. en
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Perustelu

On täsmennettävä, että COSME-ohjelmasta rahoitettaisiin pelkästään klustereiden 
kansainvälistä yhteistyötä, kun taas muita klustereiden osa-alueita rahoitetaan Horisontti 
2020-puiteohjelmasta.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tuki tosiasioihin perustuvan pk-
yrityksiä koskevan politiikan kehittämiseen 
ja poliittisten päättäjien ja pk-yrityksiä 
edustavien organisaatioiden väliseen 
yhteistyöhön, etenkin jos tarkoituksena on 
helpottaa pääsyä ohjelmiin ja 
toimenpiteisiin pk-yritysten kannalta ja 
pienentää niiden hallinnollista rasitusta.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksiä koskevan politiikan kehittämisen pitäisi perustua tosiasioihin ja siinä pitäisi 
hyödyntää mahdollisuuksien mukaan pk-yrityksiä edustavien organisaatioiden panosta. Tämä 
saattaa vaatia tukea pk-yrityksiä edustavien organisaatioiden tietojenkeruutoimintaan. Sen 
ohella, että pk-yritysten pääsyä ohjelmiin ja toimenpiteisiin helpotetaan, pk-yrityksiä 
koskevan politiikan olisi keskityttävä pienentämään niiden hallinnollista rasitusta, joka johtuu 
EU:n lainsäädännöstä ja sen saattamisesta osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio tukee sektoreiden välisiä 
aloitteita, joilla edistetään 
kilpailukykyisten teollisuudenalojen 
syntyä. Tällaisilla aloitteilla on 
kannustettava uusien markkinoiden 
kehittymistä sekä kilpailukykyisimpiin 
liiketoimintamalleihin, parannettuihin 
prosesseihin ja tuotteisiin, muutettuihin 
organisaatiorakenteisiin tai muutettuihin 
arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
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arvoketjuihin perustuvien tavaroiden ja 
palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
yritysten sosiaalista vastuuta.

palvelujen tarjontaa. Näihin sisältyy 
aloitteita, joilla edistetään tuottavuutta, 
kestävyyttä, erityisesti resurssi- ja 
energiatehokkuutta ja yritysten sosiaalista 
vastuuta. Komissio voi myös tukea 
alakohtaisia toimia näihin tarkoituksiin 
aloilla, joille on ominaista pk-yritysten 
suuri osuus ja joiden osuus unionin 
BKT:stä on merkittävä, kuten 
matkailualalla, jossa unionin tason 
toiminnan lisäarvo voidaan osoittaa.

Or. en

Perustelu

Ohjelman rajallisten resurssien takia tukitoimet olisi keskitettävä sektoreiden välisiin 
aloitteisiin, jotka hyödyttävät mahdollisimman monenlaisia pk-yrityksiä (esimerkiksi pk-
yritysten tietoteknisten taitojen kehittäminen). Kilpailukykyisten liiketoimintamallien ja 
muutettujen arvoketjujen lisäksi kilpailukykyisten teollisuudenalojen syntyä voidaan edistää 
parannetuilla prosesseilla ja tuotteilla sekä muutetuilla organisaatiorakenteilla. Komissiolle 
on annettava mahdollisuus tukea sektoreiden välisiä aloitteita, jos ne täyttävät ehdot.

Tarkistus 39
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 perustamiselle,
kehittämiselle, kasvulle, liikkeen 
luovutukselle ja uudelle mahdollisuudelle 
suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

Or. en

Perustelu

Yrittäjyyttä suosiva liiketoimintaympäristö tarjoaa hyvät toimintaedellytykset kaikissa 
yrittäjien kohtaamissa tilanteissa. Tähän kuuluu kasvuvaiheen lisäksi perustamisvaihe, 
liikkeen luovutus ja konkurssi (uusi mahdollisuus). Liikkeen luovutukset ovat pk-yritysten 
kasvun ja kehittymisen kannalta tärkeitä. Joka vuosi 150 000 yrityksen olemassaolo on 
uhattuna ja 600 000 työpaikkaa voidaan menettää liikkeen luovutusta koskevien järjestelmien 
tehottomuuden takia. Ohjelmalla olisi puututtava tähän markkinahäiriöön.
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Tarkistus 40
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.

Or. en

Perustelu

Ohjelman pitäisi keskittää rajalliset resurssinsa kaikkein olennaisimpiin yrittäjäryhmiin.

Tarkistus 41
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 
ja Horisontti 2020-puiteohjelman
yhteydessä ja kansallisella tai alueellisella
tasolla toteutettujen toimien kanssa. 
Tällaisilla toimilla on pyrittävä 
kannustamaan sekä pääoma- että 
velkarahoituksen tarjoamista.

Or. en

Perustelu

Liikkeen luovutukset ovat pk-yritysten kasvun ja kehittymisen kannalta tärkeitä. Ne voivat 
tuoda uutta elinvoimaa yritykseen ja auttaa yritystä säilyttämään arvonsa ja työpaikat. Joka 
vuosi 150 000 yrityksen olemassaolo on uhattuna ja 600 000 työpaikkaa saattaa kadota 
liikkeen luovutusta koskevien järjestelmien tehottomuuden takia (EC Business Dynamics 
Study, 2011). Rahoitusvälineillä voidaan edesauttaa tämän markkinahäiriön korjaamista ja 
täydentää kansallisia ja alueellisia tukitoimia.
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Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimia 
komissio kehittää markkinoiden kysynnän 
perusteella toimenpiteitä, joilla 
parannetaan valtioiden rajat ylittävää ja 
monen maan välistä rahoitusta ja autetaan 
näin pk-yrityksiä kansainvälistämään 
toimintaansa unionin lainsäädännön 
mukaisesti. Komissio voi myös harkita 
mahdollisuutta kehittää muita 
innovatiivisia rahoitusvälineitä 
markkinakysynnästä riippuen ja 
asianomaisia sidosryhmiä kuullen, pk-
yrityksiä edustavat organisaatiot mukaan 
lukien.

Or. en

Perustelu

Komissiolle pitäisi antaa mahdollisuudet reagoida uusiin käänteisiin rahoitusvälineiden 
alalla ja pk-yritysten muuttuviin tarpeisiin. Silloin sen pitäisi hyödyntää asianomaisten 
sidosryhmien asiantuntemusta, pk-yrityksiä edustavat organisaatiot mukaan lukien.

Tarkistus 43
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 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi liitteen II teksti pitää muuttaa artiklan muotoon.
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Tarkistus 44
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.

Poistetaan.

Or. en

(Katso 9 a artikla (uusi))

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että Yritys-Eurooppa-verkostosta laaditaan erillinen artikla, jossa sen 
tehtävät eritellään yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 45
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. en
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Tarkistus 46
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-yritykset voivat 
saada ohjelmasta tukea, joka liittyy 
standardeista, julkisiin hankintoihin 
liittyvistä mahdollisuuksista ja teollis- ja 
tekijänoikeuksista tiedottamiseen
tärkeimmissä kolmansissa maissa.

Näillä toimenpiteillä täydennetään 
jäsenvaltioiden toteuttamia toimia, mutta
vältetään päällekkäisyyttä. Ennen uusien 
toimenpiteiden toteuttamista komissio 
ottaa huomioon nykyiset tukipalvelut 
eurooppalaisten pk-yritysten hyväksi 
kolmansissa maissa sekä pk-yritysten 
erityistarpeet yhteistyössä pk-yrityksiä 
edustavien organisaatioiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on yhtä mieltä siitä, että ohjelman erityistoimenpiteillä pitäisi helpottaa pk-yritysten 
pääsyä unionin ulkopuolisille markkinoille, mutta samalla on varmistettava, että toimet eivät 
ole päällekkäisiä jäsenvaltioiden toiminnan kanssa. Siksi komission pitäisi ottaa huomioon 
nykyiset tukipalvelut kolmansissa maissa sekä pk-yritysten erityistarpeet yhteistyössä pk-
yrityksiä edustavien organisaatioiden kanssa ennen uusien toimenpiteiden ehdottamista.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Yritys-Eurooppa-verkosto

1. Komissio jatkaa Yritys-Eurooppa-
verkoston tukemista yhdennettyjen 
yritystukipalvelujen tarjoamiseksi 
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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.
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 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Yritys-Eurooppa-verkosto tarvitsee oikeusperustan. Tässä artiklassa ja liitteessä II a (uusi) 
esitetään yksityiskohtainen kuvaus verkoston tehtävistä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman tapaan. Verkoston pitäisi voida toteuttaa toimia muiden EU:n ohjelmien 
puolesta ja niiden resurssien avulla, esimerkkinä Horisontti 2020. Joissakin jäsenvaltioissa 
näyttää olevan ongelmia verkoston hallinnossa ja käyttöasteessa. Näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi olisi aiheellista tehdä tilannekartoitus.
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Tarkistus 48
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 vuotuiset 
työohjelmat 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Vuotuisissa työohjelmissa 
vahvistetaan tavoitteet sen jälkeen kun on 
kuultu asianomaisia sidosryhmiä, pk-
yrityksiä edustavat organisaatiot mukaan 
lukien. Vuotuisiin työohjelmiin 
sisällytetään myös 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.

Or. en

Perustelu

Komission olisi kuultava asianomaisia sidosryhmiä, pk-yrityksiä edustavat organisaatiot 
mukaan lukien, kun se laatii vuotuisten työohjelmien strategisia tavoitteita. Näin 
varmistettaisiin, että ohjelmasta rahoitettavat toimet vastaavat sen pääasiallisen 
kohderyhmän eli pk-yritysten tarpeita.

Tarkistus 49
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 

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

Or. en

Perustelu

Vaikutusten arvioinnissa olisi arvioitava järjestelmällisesti toimintaehdotusten vaikutuksia 
yritysten kilpailukykyyn (kilpailukyvyn arviointi). Niihin pitäisi kuulua myös erillinen pk-
yrityksiä koskeva osa (pk-yritystesti) jossa erityishuomiota olisi kiinnitettävä mikroyrityksiin. 
Samalla kun Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen tavoitteena on parantaa kaikkien 
pk-yritysten liiketoimintaympäristöä, on nähty, että tarvitaan erityisaloitteita ja jatkuvaa 
työtä, jotta Euroopan pienimmät yritykset voisivat hyödyntää todellisia mahdollisuuksiaan.

Tarkistus 50
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 
liittyvien toimenpiteiden arviointi

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön arvioinnissa olisi otettava huomioon erityisesti pk-yritykset, jotka 
muodostavat noin 99 prosenttia unionin yrityksistä.

Tarkistus 51
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 
tavoitteisiin siinä määrin, kun tietojen 
keruu ei aiheuta kohtuutonta hallinnollista 

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

Or. en

Perustelu

Tiedot avustusten saajista ja hakijoista voivat olla hyödyllisiä, kun arvioidaan ohjelmasta 
myönnettyjä avustuksia.

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista ja vaikutusten kestävyydestä 
laaditaan arviointikertomus, joka otetaan 
huomioon päätettäessä seuraavan 
toimenpiteen uusimisesta, muuttamisesta 
tai keskeyttämisestä.

4. Toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista ja vaikutusten kestävyydestä 
laaditaan jälkikäteen arviointikertomus.

Or. en

Tarkistus 53
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 asiaankuuluvien 
sidosryhmien kanssa, pk-yritysten 
järjestöt 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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Perustelu

Asiantuntijoiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien, pk-yritysten järjestöt mukaan lukien, 
panos olisi hyödynnettävä, jotta voidaan kehittää paikkansapitävät ja luotettavat 
indikaattorit, jotka eivät aiheuta kohtuutonta ilmoitusvelvollisuutta pk-yrityksille.

Tarkistus 54
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 niiden perustamis-, 
kasvu- ja luovutusvaiheessa. Näihin 
rahoitusvälineisiin on sisällyttävä 
pääomajärjestely ja lainatakausjärjestely.
Varojen myöntämisen eri järjestelyihin on 
perustuttava markkinakysyntään, ja pk-
yrityksiä edustavien organisaatioiden 
kannat on otettava huomioon.

Or. en

Perustelu

Markkinaolosuhteet voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää säilyttää joustavuus 
myönnettäessä varoja eri pääoma- ja velkajärjestelyihin. Pk-yrityksiä edustavien 
organisaatioiden panos komission asiaa koskeviin päätöksiin voi olla arvokas ja siksi niitä on 
kuultava.

Tarkistus 55
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.
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Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pääoma- ja lainantakausjärjestelyt 
täydentävät jäsenvaltioiden 
rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten 
hyväksi koheesiopolitiikan ja kansallisten 
tukiohjelmien yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi liitteen II teksti pitää siirtää 14 artiklaan. Lisäksi järjestelyjen pitäisi 
täydentää rahoitusvälineiden käyttöä pk-yritysten hyväksi kansallisten tukiohjelmien 
yhteydessä.

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. 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.

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi tämä teksti pitää siirtää liitteestä II 14 artiklaan.
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Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pääoma- ja lainatakausjärjestelyjen 
on oltava Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) 
N:o 1605/20021 ja soveltamissäännöt 
korvaavassa delegoidussa säädöksessä 
säädettyjen rahoitusvälineitä koskevien 
säännösten mukaisia.
______________
1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi tämä teksti pitää siirtää liitteestä II 14 artiklaan.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (2007–2013) 
perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 
2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 1639/2006/EY1

perustetun kasvavien ja innovatiivisten 
pk-yritysten rahoitustuen toiseen 
osajärjestelmään liittyvät tulot ja 
palautukset osoitetaan tämän ohjelman 
rahoitusvälineisiin.
______________
1 EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15.

Or. en
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Perustelu

Selkeyden vuoksi tämä teksti pitää siirtää liitteestä II 14 artiklaan. Kasvavien ja 
innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuen toiseen osajärjestelmään liittyvät tulot ja palautukset 
on osoitettava tämän ohjelman rahoitusvälineisiin.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Pk-yrityksille tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanossa on 
noudatettava asiaankuuluvia unionin 
valtiontukisääntöjä.

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi tämä teksti pitää siirtää liitteestä II 14 artiklaan.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Ohjelman mukaisia rahoitusvälineitä 
on käytettävä tiiviissä yhteistyössä 
Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvien 
laina- ja pääomarahoitusvälineiden 
kanssa yhden luukun palvelun 
järjestämiseksi pk-yrityksille ja 
rahoituksen välittäjille.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on huolissaan siitä, että COSMEn ja Horisontti 2020 -ohjelman välinen kuilu voi 
johtaa uusiin tehottomuuksiin ja hallinnollisen rasitukseen. Siksi on olennaista, että
molempien ohjelmien järjestelyt pannaan täytäntöön osana yhtä välinettä, johon pk-yritykset 
ja rahoituksen välittäjät voivat päästä yhden luukun palvelua käyttämällä.
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Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Pääomajärjestely kasvua varten (EFG)

1. Pääomajärjestelyssä kasvua varten 
keskitytään rahastoihin, jotka tarjoavat 
riskipääomaa ja mezzanine- eli 
välirahoitusta, kuten toissijaisia lainoja ja 
osakkuuslainoja, laajeneville ja 
kasvuvaiheen yrityksille, etenkin 
valtioiden rajat ylittävästi toimiville 
yrityksille, 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-
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 raja-arvoa muuttuneiden 
markkinaolosuhteiden perusteella.
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 
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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 
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. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi EFG-järjestelyä koskevat säännökset pitää sisällyttää artiklaan. Rahastojen 
rahastoihin lisätyllä viittauksella kohdassa 1 täsmennetään, että COSME ja Horisontti 2020 -
ohjelmista on mahdollisuus tukea yhdessä rajat ylittäviä riskipääoman rahastojen rahastoja. 
EFG-järjestelystä pitäisi voida tukea myös yksityisiä rahastojen rahastoja uusien 
yksityissektorin sijoittajien houkuttelemiseksi (3 b kohta). EFG-järjestelystä pitäisi voida 
tarjota yhteissijoitusjärjestelyjä pääomasijoittajille.
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Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
14 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b artikla
Lainatakausjärjestely (LFG)

1. Lainatakausjärjestelyä 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.
2. Lainatakausjärjestely (LGF) pannaan 
täytäntöön osana EU:n yritysten kasvuun 
sekä tutkimukseen ja innovointiin 
tarkoitettua EU:n velkarahoitusvälinettä 
käyttäen samaa toteutusmekanismia kuin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tutkimukseen ja innovointiin 
tarkoitettuun lainantakausjärjestelyyn 
kuuluvassa pk-yritysten 
kysyntäpohjaisessa osajärjestelmässä 
(riskinjakoväline RSI II). On 
varmistettava, että kaikki kansalliset 
rahoituksenvälittäjät voivat osallistua RSI 
II -välineeseen.
3. Lainantakausjärjestely toteutetaan 
seuraavin toimin:
(a) velkarahoitus lainatakauksilla 
(mukaan luettuna toissijaiset lainat ja 
osakkuuslainat tai leasing-järjestelyihin 
perustuva velkarahoitus), mikä pienentää 
elinkelpoisten pk-yritysten rahoituksen 
saantiin liittyviä ongelmia, jotka johtuvat 
joko odotetuista suuremmista riskeistä tai 
riittävien vakuuksien puuttumisesta,
(b) pk-yrityslainasalkkujen 
arvopaperistamisen avulla voidaan saada 
pk-yritysten käyttöön lisää velkarahoitusta 
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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. Velkarahoituksen 
suuruudesta ja ajanjaksosta neuvotellaan 
tapauskohtaisesti kunkin alullepanijana 
toimivan laitoksen kanssa.
4. LGF kattaa – arvopaperistetussa 
salkussa olevat lainat pois luettuna –
lainat 150 000 euroon asti, ja lainojen 
vähimmäiserääntymisaika on 
12 kuukautta. LGF kattaa myös yli 
150 000 euron lainat, jos pk-yritykset eivät 
täytä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvan lainarahoitusvälineen pk-
yrityksiä koskevan osajärjestelmän 
tukikelpoisuusperusteita. 
Rahoituksenvälittäjät vastaavat sen 
osoittamisesta, onko jokin pk-yritys 
tukikelpoinen Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan kuuluvan 
lainarahoitusvälineen pk-yrityksiä 
koskevan osajärjestelmän puitteissa.
5. LGF on suunniteltava niin, että on 
mahdollista raportoida tuetuista pk-
yrityksistä sekä lainojen lukumäärän että 
arvon perusteella.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten yli 150 000 euron lainoissa, erityisesti liikkeen luovutuksia varten, on 
rahoitusvaje, joka esittelijän mielestä pitäisi poistaa LGF-järjestelyllä. Jotta muut kuin 
innovatiiviset yritykset voisivat saada takauksia yli 150 000 euron lainoille, esittelijä 
ehdottaa, että LGF-järjestely kattaisi myös yli 150 000 euron lainat, jos pk-yritykset eivät 
täytä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvan lainarahoitusvälineen pk-yrityksiä koskevan 
osajärjestelmän tukikelpoisuuskriteerejä. RSI II -välineen pitäisi olla avoinna kaikille 
kansallisille rahoituksenvälittäjille. Näin ei ilmeisesti ole RSI I -välineessä.
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Tarkistus 64
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. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
muutoksia 2 artiklan 2 kohdassa ja 
liitteessä I tarkoitettuihin 
indikaattoreihin, 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun rahoitusvälineiden 
talousarvioon sekä artiklassa 14, 14 a ja 
14 b tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin. 
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).

Or. en

(Ks 4 artiklan 1 kohta, 14 a (uusi, 14 b (uusi))
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite – 1 kohta

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 %, ja vuonna 2015 kasvu 5 %

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

Parlamentin tarkistus
Yleinen tavoite: 1. Vahvistetaan unionin yritysten, erityisesti pk-yritysten, kestävää kilpailukykyä;
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 %

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

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien 
lukumäärä vuonna 2011: 6,5 työpäivää. 
Perustamiskustannukset: 379 euroa

Uuden pk-yrityksen perustamiseen kuluvien päivien 
väheneminen: 3 työpäivää vuonna 2020 
Perustamiskustannukset: 100 euroa1

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

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020:

materiaalinen tuottavuus 
(bruttoarvonlisäys/tonnia, suora materiaalien 
kulutus)(27 jäsenvaltiossa)

2000: 0.29, 2003: 0.30, 2005: 0.29, 2006: 0.30, 2007: 
0.30

2020

Ympäristöystävällisiä tuotteita tai palveluita 
tarjoavien unionin pk-yritysten määrän lisäys 

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".

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Yleinen tavoite – 2 kohta

Komission teksti
Yleinen tavoite: 2. Kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja edistetään pk-yritysten perustamista ja kasvua
Vaikutusindikaattori Nykytilanne Pitkän aikavälin tavoitteet ja välitavoitteet 

(2020)
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Pk-yritysten kasvu lisäarvon ja työntekijöiden
osalta 

Vuonna 2010 pk-yritysten osuus oli yli 58 % EU:n 
kokonaisliikevaihdosta (bruttoarvonlisäys);

Tavoitteena lisätä pk-yritysten bruttoarvonlisäystä 4 % 
vuodessa; 

Palaute pk-yrityksiltä ja muilta lopullisilta 
edunsaajilta ohjelman lisäarvosta, 
hyödyllisyydestä ja merkityksellisyydestä 
(mitataan ohjelman arvioinneissa) Yritys-
Eurooppa-verkoston ja internetkyselyjen kautta

pk-yritysten työntekijämäärä yhteensä: 87,5 miljoonaa 
(67 % yksityissektorin työpaikoista EU:ssa)

pk-yritysten työntekijämäärän vuotuinen kasvu 1 %

Pk-yritysten vaihtuvuus (perustetut ja lopetetut) 78 % tyytyväistä ja positiivista palautetta Yritys-
Eurooppa-verkoston lisäarvosta

Lisätään tyytyväisyyttä Yritys-Eurooppa-verkoston 
lisäarvoon yli 80 %:iin

Parlamentin tarkistus
Yleinen tavoite: 2. Kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja edistetään pk-yritysten perustamista ja kasvua
Vaikutusindikaattori Nykytilanne Pitkän aikavälin tavoitteet ja välitavoitteet 

(2020)
Pk-yritysten kasvu lisäarvon osalta (Eurostat) Vuonna 2010 pk-yritysten osuus oli yli 58 % EU:n 

kokonaisliikevaihdosta (bruttoarvonlisäys);
Tavoitteena lisätä pk-yritysten bruttoarvonlisäystä 4 % 
vuodessa; 

Pk-yritysten työllisyysaste (Eurostat) Pk-yritysten työntekijämäärä yhteensä vuonna 2010: 
87,5 miljoonaa (67 % yksityissektorin työpaikoista 
EU:ssa)

Pk-yritysten työntekijämäärän vuotuinen kasvu 1 %

Pk-yritysten vaihtuvuus (perustettujen ja 
luovutettujen yritysten määrän kasvu ja 
lopetettujen yritysten määrän vähentyminen)

Tiedot täydennettävä Tiedot täydennettävä

Niiden unionin kansalaisten osuuden kasvu, jotka 
haluaisivat ryhtyä itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi

Vuoden 2007 ja 2009 luvut vakaasti 45 %:ssa Niiden unionin kansalaisten, jotka haluaisivat ryhtyä 
itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, osuuden 
kasvattaminen 50–55 prosenttiin

Or. en
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä, 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 
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 2010 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.
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Parlamentin tarkistus
Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten, erityisesti pk-yritysten, kestävän kilpailukyvyn toimintaedellytyksiä
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite 

(2017)
Pitkän aikavälin tavoite (2020)

Kilpailukyvyn parantamiseen 
tähtäävät toimet 
Hallinnollisen rasitteen 
nettovähennystavoite

Komission mukaan jopa 31 prosenttia 
unionin yritysten hallinnollisesta 
rasituksesta liittyy 13 erityiseen 
politiikanalaan

Unionin yritysten hallinnollista 
nettorasitusta EU:n nykyisessä ja 
uudessa lainsäädännössä olisi 
vähennettävä 12 prosentilla

Unionin yritysten hallinnollista 
nettorasitusta EU:n nykyisessä ja 
uudessa lainsäädännössä olisi 
vähennettävä 25 prosentilla

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.

Noin 7 yksinkertaistamistoimenpidettä 
vuodessa.

Toimien laatua ja lisäarvoa 
koskevien "kuntotestien" lukumäärä

Vuonna 2010 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.

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

Kilpailukyvyn arviointitestiä 
käyttävien jäsenvaltioiden 
lukumäärän lisäys 

Kilpailukyvyn arviointitestiä käyttävien 
jäsenvaltioiden lukumäärä: 0

Kilpailukyvyn arviointitestiä käyttävien 
jäsenvaltioiden lukumäärä: 10

Kilpailukyvyn arviointitestiä 
käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä: 
28

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 ja soveltavat 
ympäristöhallintajärjestelmiä. 

Huomattavan monet yritykset 
seuraavat tuloksellisuuttaan ja 
soveltavat 
ympäristöhallintajärjestelmiä.

Or. en
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Tarkistus 68

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

Parlamentin tarkistus
Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten, erityisesti pk-yritysten, kestävän kilpailukyvyn toimintaedellytyksiä
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite 

(2017)
Pitkän aikavälin tavoite (2020)

Pk-yrityksiä koskevan 
politiikan kehittäminen
Pk-yritystestiä käyttävien Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden Pk-yritystestiä käyttävien 
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jäsenvaltioiden lukumäärä lukumäärä: 15 lukumäärä: 21 jäsenvaltioiden lukumäärä: 28

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

Mediajulkaisujen/artikkeleiden 
lukumäärä kaikissa jäsenvaltioissa: 
100

Or. en

Tarkistus 69

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

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

matkailusektorilla 
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Uudet liiketoimintamallit
Markkinoilla olevien uusien tuotteiden/palvelujen 
lukumäärä

Tähän asti toiminta on rajoittunut suppeaan analyyttiseen 
työhön.

Tavoitteena uusien tuotteiden/palvelujen 
kumulatiivinen lukumäärä 5 vuonna 2017 (lisätään 
15:een vuonna 2018 ja 25:een vuonna 2019).

Lisääntyneen viennin ja sitä vastaavan rahamäärän 
taso

Viennin osalta ei odotettua vaikutusta vielä 2017. 
Osallistuvien pk-yritysten ensimmäisen sukupolven 
viennin osuuden tavoitteeksi asetetaan 20 %:n lisäys 
vuonna 2018.

Sidosryhmien palaute toimien laadusta ja lisäarvosta Ainakin 70 % vuonna 2014 osallistuvista pk-
yrityksistä ilmoittaa positiivisen vaikutuksen 
liikevaihtoonsa vuoden 2017 lopulla tehtävässä 
kyselyssä.
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Parlamentin tarkistus
Erityistavoite: Parannetaan EU:n yritysten, erityisesti pk-yritysten, kestävän kilpailukyvyn toimintaedellytyksiä
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite 

(2017)
Pitkän aikavälin tavoite (2020)

Uudet liiketoimintamallit
Markkinoilla olevien uusien 
tuotteiden/palvelujen lukumäärä

Tähän asti toiminta on rajoittunut 
suppeaan analyyttiseen työhön.

Tavoitteena uusien tuotteiden/palvelujen 
kumulatiivinen lukumäärä 5 vuonna 2017 

Tavoitteena uusien 
tuotteiden/palvelujen kumulatiivinen 
lukumäärä 30 vuonna 2020

Lisääntyneen viennin ja sitä 
vastaavan rahamäärän taso

Tähän asti toiminta on rajoittunut 
suppeaan analyyttiseen työhön.

Viennin osalta ei odotettua vaikutusta 
vielä 2017. Osallistuvien pk-yritysten 
ensimmäisen sukupolven viennin osuuden 
tavoitteeksi asetetaan 20 %:n lisäys 
vuonna 2018.

Osallistuvien pk-yritysten viennin 
osuuden tavoitteeksi asetetaan 25 % 
vuonna 2020

Sidosryhmien palaute toimien 
laadusta ja lisäarvosta

Tähän asti toiminta on rajoittunut 
suppeaan analyyttiseen työhön.

Ainakin 70 % vuonna 2014 osallistuvista 
pk-yrityksistä ilmoittaa positiivisen 
vaikutuksen liikevaihtoonsa vuoden 2017 
lopulla tehtävässä kyselyssä.

Ainakin 80 % vuonna 2014 
osallistuvista pk-yrityksistä ilmoittaa 
positiivisen vaikutuksen 
liikevaihtoonsa vuoden 2020 lopulla 
tehtävässä kyselyssä.

Or. en
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Tarkistus 70

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 (kaikki 

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

Rahoitushakemusten lukumäärä (kaikki 
ehdotuspyynnöt) yhteensä: yli 100 vuodessa

Rahoitushakemusten lukumäärä

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)

Parlamentin tarkistus
Poistetaan. Poistetaan. Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen kohderyhmien parissa – Yrittäjyyden tukeminen

Komission teksti
Erityistavoite: Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen kohderyhmien parissa
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite (tulos) 2017
Yrittäjyyden tukeminen
Palaute yrittäjyyttä koskevista näkemyksistä (% 
EU:n kansalaisista, jotka haluaisivat toimia 
itsenäisinä ammatinharjoittajina Eurobarometrin 
mukaan)

Vuoden 2007 ja 2009 luvut vakaasti 45 %:ssa Niiden EU-kansalaisten osuuden lisääminen 50 %:iin, 
jotka haluaisivat ryhtyä itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi

EU:n tasolla kehitettyjä yrittäjyystoimia 
toteuttavien valtioiden lukumäärä:

EU:n tasolla kehitettyjä yrittäjyystoimia toteuttavien 
valtioiden lukumäärä: 22 (2010)

EU:n tasolla kehitettyjä yrittäjyystoimia toteuttavien 
valtioiden lukumäärä: 25

Sellaisten kansallisten ohjelmien lukumäärä, joihin 
muista jäsenvaltioista tulevat pk-yritykset voivat 
osallistua

Sellaisten kansallisten ohjelmien lukumäärä, joihin 
muista jäsenvaltioista tulevat pk-yritykset voivat 
osallistua: 5

Sellaisten kansallisten ohjelmien lukumäärä, joihin 
muista jäsenvaltioista tulevat pk-yritykset voivat 
osallistua: 10

Pk-yrityksiä koskevien hyväksyttyjen 
yksinkertaistamistoimenpiteiden määrä 

5 yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa (2010) Noin 7 yksinkertaistamistoimenpidettä vuodessa.

Parlamentin tarkistus
Erityistavoite: Edistetään yrittäjyyttä 
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite 

(2017)
Pitkän aikavälin tavoite (2020)

Yrittäjyyden tukeminen
Ohjelmassa määriteltyihin parhaisiin 
käytäntöihin perustuvia 
yrittäjyystoimia toteuttavien 
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jäsenvaltioiden lukumäärän lisäys

Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, 
jotka toteuttavat yrittäjyystoimia: 22 
(2010)

Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, 
jotka toteuttavat yrittäjyystoimia: 25

Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka 
toteuttavat yrittäjyystoimia: 28.

Sellaisten kansallisten ohjelmien 
lukumäärän lisäys, joihin muista 
jäsenvaltioista tulevat pk-yritykset 
voivat osallistua

Sellaisten kansallisten ohjelmien 
lukumäärä, joihin muista 
jäsenvaltioista tulevat pk-yritykset 
voivat osallistua: 5

Sellaisten kansallisten ohjelmien 
lukumäärä, joihin muista 
jäsenvaltioista tulevat pk-yritykset 
voivat osallistua: 10

Sellaisten kansallisten ohjelmien 
lukumäärä, joihin muista jäsenvaltioista 
tulevat pk-yritykset voivat osallistua: 15.

Or. en

Tarkistus 72

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)
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Parlamentin tarkistus
Erityistavoite: Parannetaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia 
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite 

(2017)
Pitkän aikavälin tavoite (2020)

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 (+/- 19,6 miljardia 
euroa)

Niiden yritysten lukumäärä, jotka 
saavat ohjelmasta lainatakauksia (+/-
350 000), ja luotonannon arvo (+/- 25 
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 miljardia euroa)

Ohjelmasta riskipääomasijoituksia 
saavien yritysten lukumäärä ja 
sijoitusten kokonaismäärä (+/- 560) ja 
investointien arvo (+/- 4,7 miljardia 
euroa)

Or. en

Tarkistus 73

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
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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

Parlamentin tarkistus
Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite 

(2017)
Pitkän aikavälin tavoite (2020)

Enterprise Europe Network –
Yritys-Eurooppa-verkosto 

Enterprise Europe Network –
Yritys-Eurooppa-verkosto 

Allekirjoitettujen 
kumppanuussopimusten lukumäärä

Allekirjoitettuja 
kumppanuussopimuksia: 1.950 
(2010)

Allekirjoitettuja 
kumppanuussopimuksia: 2.200/vuosi

Allekirjoitettuja kumppanuussopimuksia: 
2.500/vuosi

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

Verkoston merkin tunnistamisen 
lisääntyminen pk-yrityksissä: ei vielä 
mitattu. Tutkimus aloitetaan.

Verkoston merkin tunnistamisen 
lisääntyminen pk-yrityksissä: 
20 prosenttia kyselyn ensimmäiseen 
tulokseen verrattuna

Verkoston merkin tunnistamisen 
lisääntyminen pk-yrityksissä 30 prosenttia 
kyselyn ensimmäiseen tulokseen verrattuna

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%

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: 470 000/vuosi

Tukipalveluja saavien pk-yritysten lukumäärä: 
500 000/vuosi

Välitystapahtumiin ja Välitystapahtumiin ja Välitystapahtumiin ja yritysvierailuihin Välitystapahtumiin ja yritysvierailuihin 
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yritysvierailuihin osallistuvien pk-
yritysten lukumäärä

yritysvierailuihin osallistuvien pk-
yritysten lukumäärä: 45.000 (2011)

osallistuvien pk-yritysten lukumäärä: 
48.000/vuosi

osallistuvien pk-yritysten lukumäärä: 
50.000/vuosi

Or. en

Tarkistus 74

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)

Parlamentin tarkistus
Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite 

(2017)
Pitkän aikavälin tavoite (2020)

Pk-yritysten tukeminen 
sisämarkkinoilla ja EU:n 
ulkopuolisilla markkinoilla 
Kansainväliseen toimintaan (vienti, 25 prosenttia pk-yrityksistä harjoitti 27 prosenttia pk-yrityksistä harjoittaa 30 prosenttia pk-yrityksistä harjoittaa vientiä 
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tuonti, suorat ulkomaiset 
investoinnit ja muut toiminta) EU:n 
ulkopuolella osallistuvien pk-
yritysten osuus (%)

vientiä sisämarkkinoilla, 13 prosenttia 
EU:n ulkopuolelle (ajanjaksolla 
2006–2008)1 

vientiä sisämarkkinoilla, 15 prosenttia 
EU:n ulkopuolelle

sisämarkkinoilla, 17 prosenttia EU:n 
ulkopuolelle

_________________
1 tiedot on koottu selvityksestä
"Internationalisation of European 
SMEs ", EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/market-
access/files/internationalisation_of_eu
ropean_smes_final_en.pdf 

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti – Kansainvälinen teollisuusalan yhteistyö

Komission teksti
Erityistavoite: Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva tulos Keskipitkän aikavälin tavoite 

(tulos) 2017
Kansainvälinen teollisuusalan yhteistyö
Niiden tapausten lukumäärä, joissa teollisuustuotteita 
koskevan EU:n ja kolmansien maiden sääntelyn 
lähentämistä on parannettu

Sääntely-yhteistyössä tärkeimpien 
kauppakumppaneiden (Yhdysvaltojen, 
Japanin, Kiinan, Brasilian, Venäjän, Kanadan 
ja Intian) kanssa arvioidaan olevan 
keskimäärin kaksi merkityksellistä alaa, joilla 

3 merkityksellistä alaa, joilla teknistä 
sääntelyä yhdenmukaistetaan 
merkittävästi tärkeimpien 
kauppakumppaneiden (Yhdysvaltojen, 
Japanin, Kiinan, Brasilian, Venäjän, 
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teknisen sääntelyn yhdenmukaistaminen on 
merkittävää

Kanadan ja Intian) kanssa (2017)

Niiden EU:n Small Business Act -aloitteen alojen ja 
hyvien toimintatapojen lukumäärä, jotka on otettu 
käyttöön naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa ja 
ehdokasmaissa 

Arvioiden mukaan kolmella poliittisella 
alueella (ehdokasmaiden alue, 
itänaapuruusmaiden alue ja Välimeren 
naapuruusmaiden alue) Small Business Act -
aloitteen kymmenestä toiminta-alasta 
keskimäärin kolmea on säännelty näissä 
maissa.

5 Small Business Act -aloitteen toiminta-
alaa kolmella poliittisella alueella 
(ehdokasmaiden alue, 
itänaapuruusmaiden alue ja Välimeren 
naapuruusmaiden alue) (2017).

Parlamentin tarkistus
Erityistavoite Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti
Tulosindikaattori Viimeisin tiedossa oleva 

tulos
Keskipitkän aikavälin 
tavoite (2017)

Pitkän aikavälin tavoite 
(2020)

Kansainvälinen 
teollisuusalan yhteistyö
Niiden tapausten lukumäärä, 
joissa teollisuustuotteita 
koskevan EU:n ja kolmansien 
maiden sääntelyn lähentämistä 
on parannettu

Sääntely-yhteistyössä tärkeimpien 
kauppakumppaneiden 
(Yhdysvaltojen, Japanin, Kiinan, 
Brasilian, Venäjän, Kanadan ja 
Intian) kanssa arvioidaan olevan 
keskimäärin kaksi merkityksellistä 
alaa, joilla teknisen sääntelyn 
yhdenmukaistaminen on 
merkittävää

3 merkityksellistä alaa, joilla 
teknistä sääntelyä 
yhdenmukaistetaan merkittävästi 
tärkeimpien 
kauppakumppaneiden 
(Yhdysvaltojen, Japanin, Kiinan, 
Brasilian, Venäjän, Kanadan ja 
Intian) kanssa (2017)

4 merkityksellistä alaa, joilla 
teknistä sääntelyä 
yhdenmukaistetaan merkittävästi 
tärkeimpien kauppakumppaneiden 
(Yhdysvaltojen, Japanin, Kiinan, 
Brasilian, Venäjän, Kanadan ja 
Intian) kanssa (2017)

Niiden EU:n Small Business Act 
-aloitteen alojen ja hyvien 
toimintatapojen lukumäärä, jotka 
on otettu käyttöön 
naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvissa ja ehdokasmaissa 

Arvioiden mukaan kolmella 
poliittisella alueella 
(ehdokasmaiden alue, 
itänaapuruusmaiden alue ja 
Välimeren naapuruusmaiden alue) 
Small Business Act -aloitteen 
kymmenestä toiminta-alasta 
keskimäärin kolmea on säännelty 

5 Small Business Act -aloitteen 
toiminta-alaa kolmella 
poliittisella alueella 
(ehdokasmaiden alue, 
itänaapuruusmaiden alue ja 
Välimeren naapuruusmaiden 
alue) (2017).

5 Small Business Act -aloitteen 
toiminta-alaa kolmella poliittisella 
alueella (ehdokasmaiden alue, 
itänaapuruusmaiden alue ja 
Välimeren naapuruusmaiden 
alue).
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näissä maissa.

Or. en
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Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite II Poistetaan.
Toimet pk-yritysten rahoituksen 
saatavuuden parantamiseksi
1. Toimiin, joilla parannetaan pk-
yritysten rahoituksen saatavuutta, on 
sisällyttävä pääomajärjestely ja 
lainatakausjärjestely
2. Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
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.
EFG:ssä käytetään samaa 
toteutusmekanismia kuin Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa perustettavassa RDI-
pääomajärjestelyssä, 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.
4. Pääoma- ja lainatakausjärjestelyssä on 
noudatettava rahoitusvälineitä koskevia 
varainhoitoasetuksen ja 
soveltamissäännöt korvaavan delegoidun 
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säädöksen säännöksiä, ja tarkemmat 
toimintaa koskevat vaatimukset esitetään 
komission ohjeissa.
5. Pääoma- ja lainatakausjärjestelyllä 
täydennetään rahoitusvälineitä, joita 
jäsenvaltioissa käytetään pk-yritysten 
hyväksi koheesiopolitiikan puitteissa.
6. 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.
7. Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY) GIF 
2 -järjestelmään liittyvät tulot ja maksut 
osoitetaan yritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyä koskevaan ohjelmaan.
8. Kasvusuuntautuneiden pk-yritysten 
rahoitusvälineet pannaan täytäntöön 
EU:n asiaa koskevien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.
Pääomajärjestely kasvua varten (Equity 
Facility for Growth – EFG)
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 
prosenttia EU:n kokonaisinvestoinneista, 
lukuun ottamatta monivaiherahastoja 
("multi-stage funds"), joissa rahoitusta 
EFG:stä ja RDI-pääomajärjestelystä 
annetaan suhteutetusti rahaston 
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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) investointi suoraan Euroopan 
investointirahastosta (EIR) tai muusta 
oikeussubjektista, jotka vastaavat 
täytäntöönpanosta komission puolesta, tai 
or
(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.
Lainatakausjärjestely (LFG)
1. Lainantakausjärjestelyä hoitaa 
Euroopan investointirahasto (EIR) tai 
muu oikeussubjekti, joka vastaa 
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 
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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 syntyvästä 
likviditeetistä tai käyttöön saadusta 
pääomasta 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.
Lainantakausjärjestely 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.

Or. en

Tarkistus 77
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 
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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 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 
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,
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(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

Yritys-Eurooppa-verkoston tehtävät olisi määriteltävä asetukseen kuuluvassa 
yksityiskohtaisessa luettelossa. Yritys-Eurooppa-verkostoa koskevan 9 a artiklan (uusi) 
mukaisesti Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtainen kuvaus verkoston tehtävistä 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman tapaan. Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmassa esitettyjen tehtävien lisäksi esittelijä ehdottaa, että verkoston pitäisi myös 
tarjota tietoa rahoituksen saannista ja pk-yritysten kestävyyden parantamisesta.
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PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten yleistä kilpailukykyä heikentävät markkinoiden, 
politiikan ja toimielinten aiheuttamat häiriöt, kuten rahoituksen saamisen vaikeus ja 
sääntelystä aiheutuva rasitus. Tämän takia Euroopan pk-yritysten kilpailukyky on heikompi ja 
ne kasvavat hitaammin kuin niiden kilpailijat muualla maailmassa ja ne sopeutuvat 
heikommin muutoksiin kuin suuremmat yritykset Euroopassa. Näitä vaikeuksia kärjistää vielä 
vuonna 2008 alkanut talouskriisi, joka on iskenyt suhteettoman lujaa juuri pk-yrityksiin.

Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä EU rahoittaa toimia yrittäjyyden ja 
innovoinnin ja pk-yritysten kasvun ja kehittymisen tukemiseksi yrittäjyyden ja innovoinnin 
ohjelmasta, joka on yksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman kolmesta pilarista. 
Tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014-2020) yrittäjyyden ja innovoinnin 
ohjelman korvaa yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä koskeva 
ohjelma (COSME). Komission päätöksen, jolla tutkimusta ja innovointia tuodaan lähemmäksi 
toisiaan, mukaisesti se on ehdottanut, että nykyisen yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman 
innovointia koskevat toiminnat siirretään uuden tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
"Horisontti 2020" (2014−2020) alaisuuteen. COSME keskittyy tämän vuoksi kilpailukykyyn, 
kasvuun ja yrittäjyyteen.

Esittelijä kannattaa voimakkaasti COSME-ohjelmaa koskevaa ehdotusta, sillä se on ainoa 
EU:n pk-yritysten tukemiseen tarkoitettu ohjelma. Seuraavien yleisten ja erityisten 
kommenttien tarkoituksena on vielä parantaa ehdotusta edelleen.

Yleistä

1. Hallinnollisen rasitteen vähentäminen, rahoituksen saatavuus ja markkinoillepääsy
COSMEn talousarvio on rajallinen, joten sen pitäisi keskittyä toimiin, joiden suorat ja 
kerrannaisvaikutukset ovat suurimmat. Esittelijä ehdottaa keskittymistä kolmelle alalle: 
hallinnollisen rasitteen vähentäminen, rahoituksen saatavuus ja markkinoillepääsy.

Menestyksekkään Euroopan unionin hallinnollisen rasituksen vähentämisen toimintaohjelman 
jälkeen EU tarvitsee uutta kunnianhimoisempaa vähentämistavoitetta vuoteen 2020 ja 
hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevän riippumattomien sidosryhmien 
korkean tason ryhmän työtä olisi tuettava COSME-ohjelmasta.

Rahoitus- ja talouskriisin seurauksena rahoituksen saatavuudesta on tullut Euroopan pk-
yritysten pääasiallinen huolenaihe, sillä pankit ovat entistä haluttomampia antamaan lainoja ja 
sijoittajat pelkäävät aiempaa enemmän riskejä. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman 
rahoitusvälineet ovat osoittautuneet menestyksellisiksi pk-yritysten auttamisessa saamaan 
rahoitusta. Niiden kerrannaisvaikutukset ovat huomattavia ja ne ovat kiihdyttäneet 
liikevaihdon ja työpaikkojen määrän kasvua, joten niitä olisi jatkettava COSME-ohjelmassa.

Markkinoillepääsyn Euroopassa ja kolmansissa maissa pitäisi olla COSMEn kolmas 
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painopiste. Yritys-Eurooppa-verkostolla on vielä runsaasti käyttämätöntä potentiaalia tässä 
asiassa. Yritys-Eurooppa-verkoston hallintoa olisi vielä kehitettävä ja sen näkyvyyttä pitää 
parantaa.

2. Kohteena kaikki pk-yritykset
Ohjelmassa olisi keskityttävä sellaisten pk-yritysten, joilla on rajat ylittävää toimintaa, lisäksi 
pk-yrityksiin, jotka ovat aktiivisia paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, jos EU:n 
tason toiminnasta saatava lisäarvo on todistettu. EU:n tason toiminnasta saatava lisäarvo voi 
olla myös sellaisten markkinahäiriöiden korjaaminen, joita ei kyetä ratkaisemaan pelkästään 
jäsenvaltioiden toimin.

3. Tiiviimpi yhteys eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaan aloitteeseen
Ohjelmaan kuuluvien toimien toteuttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Siinä EU:lle ja sen 
jäsenvaltioille annettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltainen toimintakehys toimien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjenuoraksi "Pienet ensin" -lähestymistavan pohjalta.

4. Pk-yrityksiä edustavien organisaatioiden osallistumisen parantaminen 
COSME on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille. Sen tavoitteiden saavuttamiseksi on 
olennaista saada pk-yrityksiä edustavat organisaatiot paremmin mukaan. Komission olisi 
tuettava yhteistyötä pk-yritysten järjestöjen kanssa pk-yrityksiä koskevan politiikan 
kehittämisessä. Komission pitäisi tarvittaessa myös kuulla pk-yritysten järjestöjä 
indikaattoreita kehitettäessä ja vuotuisten työohjelmien tavoitteita laadittaessa.

5. Liikkeen luovutusten tukeminen
Liikkeen luovutukset ovat pk-yritysten kasvun ja kehittymisen kannalta tärkeitä. Joka vuosi 
150 000 yrityksen olemassaolo on uhattuna ja 600 000 työpaikkaa voidaan menettää liikkeen 
luovutusta koskevien järjestelmien tehottomuuden takia. Ohjelmalla olisi puututtava tähän 
markkinahäiriöön.

6. Suurempi budjetti pk-yrityksille
Poliittiset päättäjät tietävät hyvin, että 23 miljoonaa pk-yritystä on merkittävä talouskasvun ja 
työllistämisen lähde unionissa. Valitettavasti pk-yritysten poliittinen merkitys ei näy 
COSMEn talousarviossa. 2,5 miljardia euroa merkitsee, että vain 0,2 prosenttia ehdotetun 
monivuotisen rahoituskehyksen talousarviosta on myönnetty COSMElle. Esittelijä suosittelee, 
että rahoitusvälineiden olisi tuettava myös liikkeen luovutuksia ja että LGF-järjestelyn lainoja 
koskeva muille kuin innovatiivisille pk-yrityksille määritelty 150 000 euron kynnys olisi 
poistettava. Ehdotettu talousarvio on esittelijän mielestä riittämätön kunnianhimoisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi hän ehdottaa talousarvion nostamista 0,5 prosenttiin 
monivuotisen rahoituskehyksen talousarviosta. Tämä osoittaisi, että EU on vakavissaan pk-
yritysten tukemisessa.

Erityistä

1. Yleiset tavoitteet

1.1.  Kestävä kilpailukyky (2 artiklan 1 kohdan a alakohta)
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Ensimmäisen yleisen tavoitteen pitäisi olla unionin yritysten, erityisesti pk-yritysten, kestävä
kilpailukyky. Kilpailukykyä ja kestävyyttä ei pitäisi ymmärtää erillisiksi tavoitteiksi, koska 
kilpailukyky on pitkällä aikavälillä riippuvainen kestävyydestä ja toiminnan pitäisi perustua 
pitkän aikavälin strategiaan. Kestävä kilpailukyky merkitsee kykyä saavuttaa ja ylläpitää 
teollisuuden (taloudellista) kilpailukykyä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

1.2. Matkailu (2 artiklan 1 a kohta ja 3 artiklan 1 a kohta)
Esittelijän mielestä matkailualan aloitteisiin voidaan myöntää tukea COSME-ohjelmasta, jos 
EU:n tason toiminnasta saatava lisäarvo voidaan osoittaa, kuten muillakin aloilla, joilla pk-
yritysten osuus on suuri ja joiden osuus unionin BKT:stä on merkittävä. COSME ei saisi 
kuitenkaan lähtökohtaisesti syrjiä mitään aloja. Siksi matkailualan korostamista ei pidetty 
asianmukaisena ohjelman yleisissä tavoitteissa. Jos otetaan kuitenkin huomioon, että 
matkailusta tuli vasta äskettäin EU:n jaettuun toimivaltaan kuuluva ala, sitä on syytä korostaa 
erityistoimissa.

2. Erityiset tavoitteet

2.1. Toimet, joilla parannetaan kestävän kilpailukyvyn toimintaedellytyksiä 
(6 artikla)

Resurssien vähäisyyden takia tukitoimet olisi keskitettävä sektoreiden välisiin aloitteisiin, 
jotka hyödyttävät mahdollisimman monenlaisia pk-yrityksiä. Komission pitäisi voida tukea 
myös alakohtaisia aloitteita aloilla, joille on ominaista pk-yritysten suuri osuus ja joiden osuus 
unionin BKT:stä on merkittävä, edellyttäen, että unionin tason toiminnan lisäarvo voidaan 
osoittaa aloitteissa.

2.2. Toimet yrittäjyyden edistämiseksi (7 artikla)
Yrittäjyyttä suosiva liiketoimintaympäristö tarjoaa hyvät toimintaedellytykset kaikissa 
yrittäjien kohtaamissa tilanteissa. Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen mukaan tämä 
koskee perustamisvaiheen lisäksi myös kasvu-, luovutus- ja konkurssivaihetta (uusi 
mahdollisuus). 

2.3. Toimet pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi (8 artikla)
Pk-yritysten on voitava saada rahoitusta perustamis- ja kasvuvaiheen lisäksi myös 
luovutusvaiheessa (katso edellä). Tämä koskee myös rahoitusvälineitä.

2.4. Toimet markkinoillepääsyn parantamiseksi (9 artikla)
Esittelijä on samaa mieltä komission kanssa, että sen pitäisi jatkaa Yritys-Eurooppa-verkoston 
tukemista. Verkoston toiminta on parantunut jatkuvasti ja se tarjoaa laajan kirjon yritysten 
tukipalveluita, joilla saadaan Euroopan tason lisäarvoa. Toimintaa pitäisi kuitenkin kehittää 
edelleen arvioimalla hallinnollisia rakenteita ja sen käyttöä eri jäsenvaltioissa.

Olisi tuettava erityistoimenpiteitä, joilla helpotetaan pk-yritysten pääsyä tärkeimpien 
kolmansien maiden markkinoille, esimerkiksi Kiina – teollis- ja tekijänoikeudet (IPR) – pk-
yritysten neuvontapalvelua, kunhan ne eivät ole päällekkäisiä jäsenvaltioiden tai Yritys-
Eurooppa-verkoston palveluiden kanssa. Esittelijä kannattaa myös tukia, jotka liittyvät 
standardeihin ja julkisiin hankintoihin kolmansissa maissa. Ennen uusien toimenpiteiden 
toteuttamista komission pitäisi ottaa huomioon nykyiset tukipalvelut.
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3. Rahoitusvälineet (4 ja 14 artikla, liite II)
Esittelijä suhtautuu myönteisesti ehdotettuihin rahoitusvälineisiin, joilla helpotetaan pk-
yritysten pääoma- ja velkarahoituksen saantia. Hän on kuitenkin myös huolissaan siitä, että 
COSMEn ja Horisontti 2020 -ohjelman välinen kuilu voi johtaa uusiin tehottomuuksiin ja 
hallinnollisen rasitukseen. Siksi on olennaista, että molempien ohjelmien järjestelyt pannaan 
täytäntöön osana yhtä välinettä, johon pk-yritykset ja rahoituksen välittäjät voivat päästä 
yhden luukun palvelua käyttämällä.

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että 55,5 prosenttia budjetista on varattu 
rahoitusvälineille. Liiallisen kysynnän ja suurten kerrannaisvaikutusten takia esittelijä 
ehdottaa, että vähintään 55,5 prosenttia budjetista varataan rahoitusvälineisiin. Jos 
rahoitusvälineiden rahoituksen tarjonta kuitenkin ylittää kysynnän, komission pitäisi voida 
muuttaa kynnysarvoa. Vaikka rahoitusvälineiden määrärahat ovat vain viitteellisiä, varojen 
myöntämisessä eri välineille olisi otettava huomioon markkinakysyntä.

3.1 Kasvuinvestointeja koskeva pääomarahoitusväline (14 artikla, liite II)
Esittelijä panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen pääomarahoitusvälineestä, jolla tuetaan pk-
yrityksiä niiden kasvuvaiheessa. Se täydentää Horisontti 2020 -ohjelman 
pääomarahoitusvälinettä, jossa keskitytään uusiin perustettaviin yrityksiin. Mezzanine- eli 
välirahoituksen saaminen on erityisen tärkeää, sille se antaa pk-yritysten omistajille 
mahdollisuuden saada omaa pääomaa ilman että he joutuvat luopumaan omistuksesta.

3.2 Lainantakausjärjestely (14 artikla, liite II)
Komissio ehdotti, että lainantakausjärjestely kattaa lainat 150 000 euroon asti, ja sitä 
suuremmat lainat katettaisiin Horisontti 2020 -ohjelman RSI II -järjestelyllä, johon voivat 
osallistua ainoastaan innovatiiviset yritykset. Yli 150 000 euron lainoissa muille kuin 
innovatiivisille pk-yrityksille, erityisesti liikkeen luovutuksia varten, on myös rahoitusvaje, 
joka pitäisi esittelijän mielestä poistaa LGF:n avulla. Esittelijä ehdottaakin, että LGF-
järjestelyn pitäisi kattaa myös yli 150 000 euron lainat, jos pk-yritykset eivät täytä RSI II -
järjestelmän tukikelpoisuuskriteerejä.

4. Indikaattorit (liite II)
Esittelijä katsoo, että tarvitaan lisää ja parempia indikaattoreita paikkansapitävien ja 
luotettavien mittausten tekemiseksi toiminnasta. Suoritustavoitteiden pitäisi olla lisäksi 
kunnianhimoisempia ja erityistavoitteille pitäisi asettaa kaksi erillistä suoritustavoitetta, jotta 
voidaan tehdä väliarviointi vuonna 2017 ja saada vertailuarvo vuodelle 2020.


