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Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta Yrittäjyys 2020-toimintasuunnitelma –
uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen 
(2013/2532(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– on tietoinen neuvostolle ja komissiolle esitetyistä kysymyksistä, jotka koskevat aihetta 
Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma – uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen,

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

I. Yrittäjähenki ja yrittäjäkoulutus

1. muistuttaa, että taloudelliset ja yritystoimintaan liittyvät taidot ja valmiudet ovat 
avaintekijöitä elinikäisessä oppimisessa ja että vähäisen talouskasvun ja erityisesti nuorten 
korkean työttömyysprosentin takia on toteutettava päättäväisempiä lyhyen ja pitkän 
aikavälin toimia yrittäjyyden tukemiseksi;

2. tunnustaa jäsenvaltioiden toimivallan taloutta ja yrittäjyyttä koskevan koulutuksen alalla; 
katsoo, että EU:n aloitteilla voitaisiin ja pitäisi tukea järkevästi jäsenvaltioita tämän 
toimivallan käyttämisessä;

3. on huolestunut siitä, että itsenäistä ammatinharjoittamista harkitsevien EU-kansalaisten 
määrä on vähenemässä; katsoo, että EU:n ja jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
konkreettisiin tavoitteisiin, jotta yrittäjyydestä tulisi jälleen houkuttelevampi vaihtoehto 
toisen palveluksessa olemiselle;

4. pitää yrittäjyyteen liittyvää koulutusta koskevia komission ehdottamia toimia ja aloitteita 
myönteisinä ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan ne pikaisesti täytäntöön;

5. pitää kansallisten pk-yritysedustajien verkostoa keskeisenä foorumina hyviksi 
osoittautuneiden käytäntöjen vaihtoon ja täytäntöönpanon edistymisen arviointiin;

6. suhtautuu myönteisesti aikomukseen ottaa käyttöön nuorisotakuu sekä valmiuteen 
myöntää tähän riittävät määrärahat; korostaa yrittäjyyden ja yrittäjyyttä koskevan 
koulutuksen edistämiseen tarkoitettujen toimien merkitystä, koska niillä pyritään 
kestävään työllisyyteen eivätkä ne juuri aiheuta työmarkkinavuotoa;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään nuorille yrittäjille tarkoitettua Erasmus-
ohjelmaa ja lisäämään kansallisten yhteyspisteiden määrää siellä, missä se on vielä 
tarpeen; ehdottaa, että Yritys-Eurooppa-verkoston nykyisiä rakenteita hyödynnettäisiin 
enemmän; pitää tavoitetta 10 000 vaihdosta vuodessa välttämättömänä; 

8. ehdottaa, että jäsenvaltiot voisivat hakea globalisaatiorahastosta lisämäärärahoja lyhyen 
aikavälin toimiin, kuten yrityksen perustamista koskevaan neuvontaan ja tukeen;
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9. ehdottaa Euroopan sosiaalirahaston, globalisaatiorahaston, nuorisotakuun ja nuorille 
yrittäjille tarkoitetun Erasmus-ohjelman kaltaisten yrittäjyyden edistämiseen tarkoitettujen 
nykyisten ja tulevien välineiden tiiviimpää verkottamista kannustimien ja 
synergiavaikutusten luomiseksi kansallisella ja paikallisella tasolla;

10. odottaa, että tuleva komissio tekee yrittäjyyden ja yrittäjäkoulutuksen edistämisestä yhden 
avainteemoistaan toimivaltansa rajoissa ja perustaa eurooppalaisen kumppanuuden, jossa 
jäsenvaltiot voivat vertailla edistymistään muun muassa seuraavien kriteerien perusteella:

a. yrittäjäkoulutuksen edistämiseen rakennerahastoista käytettyjen varojen määrä 

b. nuorisotakuun puitteissa yrittäjätoimiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä

c. niiden henkilöiden lukumäärä, joiden tavoitteena on perustaa oma yritys;

11. kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan hyväksymään kansallisia strategioita 
yrittäjäkoulutuksen sisällyttämiseksi koulujen (peruskoulun ja lukion, ammatti- ja 
korkeakoulujen sekä aikuiskoulutuksen) opetusohjelmiin; painottaa, että on tärkeää, että 
talouselämää ja yrittäjyyttä koskevaan koulutukseen sisällytetään käytäntöön 
suuntautunutta ja vuorovaikutukseen perustuvaa opetusta;

12. kehottaa perustamaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttiin vuoteen 2018 
mennessä oman tieto- ja innovaatioyhteisön ”Yrittäjäkulttuuri ja yrittäjäkoulutus”, jotta 
voidaan kehittää innovatiivisia tapoja antaa yrittäjäkoulutusta jo lapsille sekä kannustaa 
yrityksiä toimimaan aktiivisemmin tällä alalla;

II. Yritysympäristö ja puite-ehdot

13. pitää komission tälle toiminnan painopistealalle ehdottamia toimia myönteisinä ja 
muistuttaa 23. lokakuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa ”Pk-yritykset: kilpailukyky 
ja liiketoimintamahdollisuudet” ja 5. helmikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa 
”Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen” esittämistään asiaa koskevista 
päätöksistään;

14. pitää myönteisinä komission pyrkimyksiä parantaa yritysten luovutuksiin sovellettavaa 
verotusta; katsoo, että ryhmärahoituksen tai bisnesenkelirahoituksen kaltaisten 
innovatiivisten rahoitusmuotojen verotuskohtelua on parannettava; 

15. pitää hallinnollisen rasitteen vähentämiseen ehdotettuja toimia pk-yrityksiä koskevan 
aloitteen (”Small Business Act”) täydennyksenä; pitää valitettavana, että 
toimintasuunnitelmassa ei mainita tärkeitä aloitteita, kuten toimia pk-yritystestien 
täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioissa tai korkean tason työryhmän työtä hallinnollisen 
rasitteen vähentämiseksi; vaatii, että pk-yritysten edustajat sovittavat yhteen kymmenen 
tärkeintä jatkotoimenpidettä asianomaisissa komission yksiköissä;

16. korostaa vapaiden ammattien merkitystä yrittäjyydelle Euroopassa; on ilahtunut siitä, että 
komissio on ilmoittanut perustavansa työryhmän tutkimaan vapaiden ammattien 
eritysominaisuuksia ja tarpeita; kannustaa laatimaan vapaiden ammattien eurooppalaisen 
peruskirjan;
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17. vaatii lisäämään radikaalisti COSME-ohjelmaan monivuotisessa rahoituskehyksessä 
varattuja määrärahoja, erityisesti kun on kyse rahoitusvälineistä; vaatii, että 
mikrorahoitusohjelmia (esimerkiksi Progress ja JASMINE) jatketaan monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; 

18. korostaa, että joustavien rahoitusvaihtoehtojen luominen on erittäin tärkeää uusien 
yritysten perustamiselle; painottaa, että syrjintä oman pääoman ja vieraan pääoman 
verotuksessa on lopetettava ja otettava käyttöön osallistumiseen perustuva verovähennys; 

III. Yrittäjät esikuvina, erityisten kohderyhmien tavoittaminen

19. kannattaa euroopanlaajuisen yrittäjyyspäivän käyttöönottoa ja toteaa, että tällöin olisi 
suuntauduttava ennen kaikkea viestimiin ja palautettava mieliin EU:ssa toimivien 
yrittäjien menestystarinoita, joiden menestys on ollut sekä taloudellista että sosiaalista;

20. korostaa naisten suurta yrittäjäpotentiaalia ja kehottaa komissiota esittämään luotettavia 
tietoja, joiden perusteella voidaan paremmin arvioida nykyistä lainsäädäntöä ja poistaa 
naisyrittäjien tiellä olevia mahdollisia esteitä;

21. korostaa, että ulkomaisten koulu- ja ammattitutkintotodistusten puutteellinen 
tunnustaminen on olennainen yrityksen perustamisen este maahanmuuttajille; kehottaa 
siksi pyrkimään pikaisesti sopimukseen ammattipätevyyden tunnustamista koskevasta 
direktiivistä;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


