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B7-0000/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma ”Top 10” -kuulemisesta ja pk-yrityksiin 
kohdistuvan EU:n sääntelytaakan keventämisestä
(2013/2711(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Feirassa 19.–20. kesäkuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
hyväksymän pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan,

– ottaa huomioon komission 6. toukokuuta 2003 antaman suosituksen 2003/361/EY 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) määritelmästä1,

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2011 annetun komission kertomuksen ”Pienten ja 
keskisuurten yritysten sääntelytaakan keventäminen – Euroopan unionin sääntelyn 
mukauttaminen mikroyritysten tarpeisiin” (COM(2011)0803), 

– ottaa huomioon 23. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelu” 
(COM(2011)0078),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 julkaistun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon komission 30. marraskuuta 2011 antaman ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten 
kilpailukykyä edistävästä ohjelmasta (2014–2020) (COM(2011)0834),

– ottaa huomioon 14. ja 15. maaliskuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät 
sekä kilpailukykyä käsitelleen 26. ja 27. syyskuuta 2013 kokoontuneen neuvoston 
päätelmät;

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan pk-yritysten järkevää sääntelyä 
koskevasta seurannasta ja kuulemisesta (SWD(2013)60),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Komission jatkotoimet pk-yrityksille 
suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan Top 10 -kuulemisen johdosta” COM(2013)446, 
lopullinen),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Järkevä sääntely – pienten ja 
keskisuurten yritysten tarpeet” (COM(2013)122, lopullinen) sekä siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan pk-yritysten järkevää sääntelyä koskevasta 
seurannasta ja kuulemisesta (SWD(2913) 60, lopullinen),
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– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuus: 
tulokset ja jatkotoimet (REFIT)”, (COM(2013)0685, lopullinen,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman pk-yrityksistä: 
kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen on horisontaalinen toimi, joka liittyy 
moniin erilaisiin politiikanaloihin;

B. toteaa, että pk-yritykset kärsivät suhteettomasti tarpeettomasta hallinnollisesta ja 
sääntelyyn liittyvästä taakasta, koska niiden kapasiteetti on rajallinen; panee merkille, että 
Euroopan unionin lainsäätäjät ovat siksi sitoutuneet ”pienet ensin” -periaatteeseen;

C. toteaa, että eurobarometritutkimuksen mukaan 74 prosenttia eurooppalaisista on sitä 
mieltä, että EU:hun liittyy liikaa byrokratiaa;

D. toteaa, että lähes kolmasosa EU:n lainsäädännöstä aiheutuvasta hallintotaakasta johtuu 
ensisijaisesti suhteettomasta ja tehottomasta täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, mikä 
merkitsee sitä, että jos jäsenvaltiot siirtäisivät EU:n lainsäädännön tehokkaammin osaksi 
omaa lainsäädäntöään, voitaisiin säästää jopa 40 miljardia euroa;

E. panee merkille, että parlamentti on todennut monissa yhteyksissä, kuten 
23. lokakuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa, että EU:n säännösten 
yksinkertaistaminen ei saa vaikuttaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskeviin EU:n 
vaatimuksiin, työntekijöiden perusoikeuksiin EU:ssa eikä EU:n ympäristölainsäädännön 
perusperiaatteisiin;

F. toteaa, että suurin osa komission tiedonannossa mainituista “Top 10” -toimista oli jo 
käynnissä, kun tiedonanto pantiin alulle, joitakin lainsäädäntöehdotuksia oli jo esitetty 
“Top 10” -kuulemisten aikana ja joidenkin käsittely on jo saatu päätökseen;

G. toteaa, ettei tässä päätöslauselmassa kommentoida yksittäisiä seurantatoimia, koska se 
tehdään muissa yhteyksissä, vaan siinä keskitytään komission soveltamaan 
työmenetelmään;

1. pitää komission ”Top 10” -aloitetta myönteisenä osana REFIT-ohjelmaa ja panee merkille 
lupauksen, ettei kyseessä ole vain yksittäinen toimi, vaan sen olisi oltava aina osa jatkuvaa 
arviointimenettelyä; korostaa kuitenkin, että ”Top 10” -menettely ei saa korvata 
järjestelmällistä ja horisontaalista politiikkaa EU:n sääntelyn aiheuttaman hallinnollisen 
taakan keventämiseksi, vaan sitä on pidettävä esimerkkinä;

2. pitää tässä yhteydessä myönteisenä myös komission sitoumusta ottaa järkevä sääntely 
keskeiseksi osaksi päätöksentekomenettelyä ja erityisesti pitää REFIT-ohjelmaa jatkuvasti 
käynnissä olevana ohjelmana, jota päivitetään vuosittain; 
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3. kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan sen varmistamiseksi, että pk-yritysten ja 
erityisesti innovatiivisten pk-yritysten menestymistä tuetaan yksinkertaistetun 
sääntelykehyksen ja hallinnollisen taakan keventämisen avulla kaikilla politiikanaloilla, 
mutta erityisesti valmistavan teollisuuden, digitaalitekniikan ja palveluiden 
sisämarkkinoilla;

4. pitää myönteisenä, että komissio sisällyttää pk-yrityksiä koskevan tulostaulun jatkossa 
vuotuiseen REFIT-tulostauluun; katsoo, että tämä on oikeansuuntainen askel, jos 
pk yrityksiä koskevat vaatimukset sisällytetään samalla laajempaan sääntelyn 
yksinkertaistamiseen; korostaa kuitenkin, ettei tällainen yhdistäminen saa vähentää 
millään tavalla erityistä huomiota, jota komissio kiinnittää menettelyissään pk-yrityksiin;

5. korostaa, että suunnitellussa vuotuisessa tulostaulussa olisi seurattava tehokkaasti 
lainsäädännön ja täytäntöönpanon kehittymistä EU:ssa ja kansallisella tasolla pk-yritykset 
huomioon ottaen; katsoo, että tällainen tulostaulu auttaa pk-yrityksiä arvioimaan 
hallinnolliseen taakkaan liittyviä kustannuksia, jotka aiheutuvat EU:n ja kansallisen tason 
lainsäädännöstä, ja se helpottaa seurantaa ja edistää näin pk-yritysten rakentavaa 
osallistumista tuleviin kuulemisiin;

6. korostaa kuitenkin, että jälkikäteen tapahtuva arviointi on helpompaa, jos 
etukäteisarvioinnit suoritetaan asianmukaisella tavalla; kehottaa siksi komissiota 
käynnistämään unionin toimielimissä uuden vaikutustenarvioinnin kulttuurin, jossa 
keskitytään erityisesti pk-yrityksiin sekä itsenäisiin ammatinharjoittajiin; katsoo, että 
uudistuksen olisi esimerkiksi annettava enemmän itsenäisyyttä ja toimivaltaa 
vaikutustenarviointilautakunnalle; suosittelee lisäksi, että parlamentti käyttäisi entistä 
enemmän keinojaan vaikutusten arvioimiseksi ja pk-yritysten testaamiseksi erityisesti 
ennen merkittävien muutosten tekemistä komission ehdotuksiin;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään verkkopohjaisen sovelluksen, jonka 
avulla hallinto ilmoittaa, missä määrin tuleva lainsäädäntö vaikuttaa pk-yrityksiin; toteaa, 
että sellainen on esimerkiksi Saksan ”Mittelstandsmonitor”, joka osoittaa yksinkertaisen 
liikennevalojärjestelmän avulla, onko tulevan lainsäädännön vaikutus pk-yrityksiin hyvin 
todennäköistä (punainen), todennäköistä (keltainen) vai epätodennäköistä (vihreä);

8. pitää myönteisenä neuvoston 14. ja 15. maaliskuuta 2013 esittämissä päätelmissä esitettyä 
pyyntöä vähentää sääntelyn kokonaistaakkaa sekä EU:ssa että kansallisella tasolla; 

9. pitää valitettavana, että pk-yritykset eivät ole vielä pystyneet hyödyntämään 
sisämarkkinoiden potentiaalia, ja muistuttaa, että vain 25 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
pk-yrityksistä harjoittaa vientiä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
sellaisten tarpeettomien rajat ylittävien esteiden poistamiseksi, jotka haittaavat pk-
yrityksiä, ja kehottaa tehostamaan toimia sääntelyn yhtenäistämiseksi jäsenvaltioissa; 
pitää tärkeänä Dohan kehitysohjelman saattamista päätökseen joulukuussa 2013 
pidettävässä 9. ministerikokouksessa niin, että korostetaan erityisesti pk-yritysten käymän 
kaupan helpottamista; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission aietta ehdottaa 
vakiomuotoista alv-ilmoitusta;

10. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan EU:n tasolla toteutettavia REFIT- ja 
Top 10 -menettelyjä ja varmistamaan, että pk-yritysten sääntelytaakkaa kevennetään myös 
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kansallisella tasolla; korostaa myös, että jäsenvaltiot voivat keventää pk-yritysten 
sääntelytaakkaa erityisen tehokkaasti niin, että vältetään ylisääntelyä siirrettäessä unionin 
direktiivejä kansallisen lainsäädännön osaksi; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
mahdollisuutta pk-yritysten taakan vähentämiseen aloilla, joilla EU:n lainsäädäntö sen 
sallii ja joita ovat esimerkiksi työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa, 
elintarvikehygienia, jätteet, ympäristö ja tilinpäätökset;

11. toistaa kantansa, joka koskee pk-yrityksiä koskevia yleisiä poikkeuksia EU:n 
lainsäädäntöön nähden ja joka esitettiin Euroopan parlamentin 23. lokakuuta 2012 
antamassa päätöslauselmassa; toteaa, että sen mukaan poikkeuksia olisi sovellettava vain 
silloin, kun asianmukaiset pk-yrityksiä koskevat testit osoittavat tapauskohtaisesti, ettei 
pk-yritysten erityistarpeita voida käsitellä mukautetuilla ratkaisuilla tai keveämmillä 
järjestelmillä; korostaa, että yleisiin pk-yrityksiä koskeviin poikkeuksiin sisältyy usein 
riski, että pk-yrityksiin voitaisiin soveltaa kansallisten lakien tilkkutäkkiä, mikä lisäisi 
pirstoutumista ja haittaisi pk-yritysten pääsyä sisämarkkinoille;

12. pitää myönteisenä, että komissio on jatkanut hallinnolliseen rasitukseen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän korkean tason ryhmän mandaattia lokakuuhun 2014 sakka, kuten 
Euroopan parlamentti pyysi 23. lokakuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa, mikä 
vastaa myös yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa (COSME); 

13. pitää Top 10 -kuulemista hyödyllisenä ja kuulemisen tulosta tärkeänä signaalina 
pk-yrityksiltä ja niitä edustavilta organisaatioilta; kehottaa komissiota jatkamaan tätä 
säännöllisesti eurobarometrin avulla; panee kuitenkin merkille huomattavan epätasapainon 
Top 10 -kuulemista koskevien reaktioiden maantieteellisessä jakautumisessa; kehottaa 
komissiota suorittamaan epätasapainon syiden jälkikäteisarvioinnin sen varmistamiseksi, 
etteivät kerättyjen tietojen painotusta muuta tietoisuuden puuttuminen tai muut tekijät, 
jotka olisivat vääristäneet kerättyä palautetta;

14. odottaa, että myös seuraava komissio kantaa vastuun ”järkevästä sääntelystä” 
puheenjohtajan kabinetin toimivallan puitteissa, ja kehottaa sitä lisäämään 
pk-yritysedustajien merkitystä;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


