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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon "Teollisuuspolitiikka: kilpailukyvyn 
parantaminen" (COM(2011)0642) ja komission valmisteluasiakirjaan kilpailukyvyn 
varmistamisesta;

2. huomauttaa, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on keskeinen asema 
pyrkimyksissä saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, koska ne vahvistavat 
talouskasvua ja sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta; korostaa, että talous- ja 
finanssikriisillä on ollut huomattava vaikutus monien pk-yritysten asemaan ja näkymiin, ja 
että on ensisijaisen tärkeää yksinkertaistaa sekä kansallisia että unionin tason sääntöjä, 
jotta rahoituksen saanti olisi helpompaa varsinkin äskettäin toimintansa aloittaneille pk-
yrityksille tai heikossa asemassa olevien ryhmien kuten nuorten tai naisten perustamille tai 
heidän työllistämisekseen perustetuille yrityksille; huomauttaa, että koheesiopolitiikka on 
erityisen hyödyllinen, jotta voidaan puuttua tehokkaasti tilanteisiin, joissa valtioiden on 
käsiteltävä teknologista muutosta kilpailukyvyn parantamiseksi;

3. kannattaa komission mainitsemaa tavoitetta, jossa tuetaan siirtymistä kohti kestävää ja 
aiempaa vähemmän hiilestä riippuvaista taloutta, kilpailukyvyn pitkän aikavälin 
parantamiseksi; korostaa panosta, jonka koheesiopolitiikka antaa tässä yhteydessä;

4. kannattaa myös komission lähestymistapaa yhteisötalouden edistämiseksi, kun otetaan 
huomioon sen nykyinen merkittävä rooli Euroopan taloudessa; muistuttaa tässä 
yhteydessä Euroopan sosiaalirahastosta ja aluekehitysrahastosta maksettavista 
rahoitusosuuksista;

5. kehottaa Eurooppa-neuvostoa säilyttämään koheesiopolitiikan määrärahat ennallaan 
seuraavalla ohjelmakaudella, sillä rakenne- ja koheesiorahastot kuuluvat EU:n 
tehokkaimpiin välineisiin kasvun ja työpaikkojen luomiseksi, Euroopan talouden 
kilpailukyvyn parantamiseksi ja pk-yritysten tukemiseksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään erityyppisten pk-yritysten kehitystä ja kilpailukykyä 
sekä vastaamaan pk-yritysten erityistarpeisiin sovitetuilla toimenpiteillä; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston merkitystä liikenne-, energia-, 
ympäristö- ja laajakaistainfrastruktuurin kehittämisessä ja parantamisessa ja sitä kautta 
myös suotuisan liiketoimintaympäristön luomisessa, joka vauhdittaa investointeja ja 
vahvistaa kilpailukykyä; korostaa tarvetta edistää yrittäjyyttä ja lisätä pk-yrityksille 
annettavaa tukea ja tunnustaa niiden keskeisen roolin taloudellisen kilpailukyvyn 
edistämisessä;

7. pitää kestävään ja resurssitehokkaaseen talouteen perustuvaa lähestymistapaa on 
edellytyksenä eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn varmistamiselle pitkällä 
aikavälillä ja on tietoinen tarpeesta lisätä tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin 
kohdistettuja tukia; korostaa rakennerahastojen merkitystä teknologiaa, organisaatioita ja 
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teollisuutta koskevan innovoinnin tukemisessa; palauttaa mieliin, että Horisontti 2020 
-ohjelman ja koheesiopolitiikan on täydennettävä toisiaan pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantamisessa ja niiden panoksen tehostamisessa älykkään kasvun tavoitteen 
saavuttamiseksi;

8. korostaa, että on tarpeen parantaa koordinointia ja synergiaa suoraan pk-yrityksiä 
koskevien EU:n, jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallistason politiikkojen ja välineiden 
välillä; huomauttaa, että pk-yritysten tukemiseen tarkoitettuja jo olemassa olevia
politiikkoja ja rahoitusvälineitä olisi käsiteltävä yhtenäisemmällä tavalla ja niiden olisi 
täydennettävä toisiaan; korostaa, että on vähennettävä pirstaleisuutta sekä yhdistettävä ja 
edistettävä pk-yrityksille tarkoitettuja rahoitustukijärjestelmiä, jotta varmistetaan 
voimavarojen entistä laajempi yhdistäminen ja koordinointi EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla sekä paikallistasolla; korostaa, että kilpailukyky lisääntyisi myös, jos pk-
yrityksiin suunnatuissa investoinneissa ja tuissa huomioidaan alueellinen 
monimuotoisuus;

9. kehottaa vahvistamaan Euroopan investointipankkiryhmän ja Euroopan 
investointirahaston välistä vuoropuhelua, jotta voidaan tutkia, voitaisiinko hyvin pienten 
ja pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saantia helpottaa; kehottaa Euroopan 
komissiota tukemaan uusien alueellisen yhteistyön ohjelmien yhteydessä myös pk-
yritysten yhteisyritysten perustamista eri jäsenvaltioissa sijaitsevien alueiden kesken;

10. korostaa, että rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden potentiaalia olisi entisestään 
kehitettävä, jotta olisi mahdollista kehittää laadullisesti strategisia hankkeita ja yksityisten 
toimijoiden, erityisesti pk-yritysten, ja yksityisen pääoman osallistumista Euroopan 
unionin hankkeisiin; korostaa, että rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä käytetään tällä 
hetkellä vain vähän niiden liiallisesta monimutkaisuudesta johtuen ja että sen vuoksi 
hallintotavasta on kiireellisesti keskusteltava;

11. katsoo, että Euroopan aluekehitysrahastosta suoritettavan pk-yritysten rahoituksen 
tavoitteena on edistää kilpailukykyä kaikilla Euroopan unionin alueilla koheesiopolitiikan 
tavoitteiden mukaisen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kehityksen saavuttamiseksi;

12. pyytää, että politiikkojen, erityisesti pk-yrityksiä koskevien politiikkojen, suunnittelussa 
otettaisiin huomioon alueelliset erityispiirteet siten, että kiinnitetään erityistä huomiota 
alueisiin, joita luonnehtivat maantieteelliset ja alueelliset erityispiirteet, joita ovat 
esimerkiksi syrjäiset alueet, saaret, vuoristoalueet tai harvaanasutut alueet, sekä alueet, 
joissa on tapahtunut epätavallinen ja perusteellinen rakennemuutos ja joissa 
maantieteelliset ja rakenteelliset rajoitukset sekä talouskriisin voimakas vaikutus 
haittaavasti vakavasti kilpailukykyä ja työllisyyttä edistäviä toimia; palauttaa lisäksi 
mieliin, että on tärkeää tukea näillä alueilla toimivien koulutuskeskusten ja yritysten 
yhteisiä toimia, jotta yrittäjyyttä voidaan kehittää;

13. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään hyväksi sähköisen hallinnon tarjoamia etuja, ottamaan 
käyttöön sähköisen hallinnoinnin ratkaisuja sekä edistämään keskitettyjen 
asiointipisteiden perustamista, jotta pk-yritykset saisivat tietoa rahoitusmahdollisuuksista 
ja niiden olisi myös helpompi saada rahoitusta;
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14. painottaa, että rakennerahastojen olisi – rahoitusvälineiden kautta – jatkossakin annettava 
pk-yrityksille rahoitusta pääoman, takuiden ja pehmeiden lainojen muodossa, ja korostaa, 
että monimutkaisia hallinnollisia menettelyitä olisi erityisesti kansallisella tasolla 
helpotettava ja että olisi vältettävä merkittäviä eroja tavoissa, joilla toisaalta 
hallintoviranomaiset ja toisaalta välittävät elimet soveltavat säännöksiä;

15. korostaa, että rakennerahastot sekä erityisesti Euroopan aluekehitysrahasto muodostavat 
tärkeän välineen, jolla tuetaan innovatiivisia pk-yrityksiä parantamalla niiden 
kilpailukykyä sekä erityisesti niiden kansainvälistymistä, ja painottaa, että kelpoisuus 
tällaisen tuen saamiseen pitäisi tässä yhteydessä käsittää mahdollisimman laajasti; 
kehottaa alueita käyttämään ahkerasti mahdollisuuksia, joita asetukset tarjoavat niiden 
toimenpideohjelmien tukemiseen;

16. korostaa, että on tarpeen soveltaa taloudellisia kannustimia, joilla edistetään uusien 
työpaikkojen luomista pk-yrityksiin;

17. korostaa, että pk-yritysten tukemista ajatellen koheesiopolitiikan tehokas täytäntöönpano 
riippuu pitkälti siitä, miten se suunnitellaan, ja tästä syystä on tärkeää ottaa paikallis- ja 
alueviranomaiset varhaisessa vaiheessa mukaan seuraavan ohjelmakauden 
toimintaohjelmien muotoiluun ja toteuttamiseen;

18. pyytää komissiota selvittämään erityisesti, millaisia varsinkin pk-yrityksille suunnattuja 
valtiontukijärjestelmiä käytetään osana yhteistyöohjelmia;

19. kehottaa politiikkojen yleisen tehokkuuden varmistamiseksi ja pk-yrityksiin kohdistuvien 
negatiivisten vaikutusten välttämiseksi jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia 
toteuttamaan tarvittaessa vaikutustenarviointeja hallinnollisen kuorman mittaamiseksi ja 
pk-yritystestejä sekä panemaan määrätietoisesti täytäntöön kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16. päivänä helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU; korostaa, että olisi pyrittävä 
investoimaan enemmän taloudelliseen avustukseen ja koulutukseen, jotta voidaan kehittää 
kansallisten ja alueellisten viranomaisten valmiuksia ja niiden tietämystä nykyisistä 
menettelyistä;

20. toteaa, että Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmilla tuetaan unionin eri alueilla 
toimivien organisaatioiden verkostoitumista sekä tietämyksen ja taitotiedon vaihtoa niiden 
välillä ja että niiden avulla voitaisiin luoda myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia;

21. kehottaa Euroopan komissiota olemaan koskematta pk-yritysten määritelmään, lukuun 
ottamatta tarvittavia mukautuksia, joilla otetaan huomioon inflaatio ja muita vaihtelevia 
taloudellisia tekijöitä tai otetaan käyttöön siirtymävaiheen järjestelyjä mahdollisten 
kasvun esteiden poistamiseksi, paitsi jos määritelmän muuttaminen hyödyttää pk-
yrityksiä;

22. katsoo, että rakennerahastoilla ja erityisesti ESR:llä on suuri merkitys tietojen ja taitojen 
hankinnassa, verkostoitumisessa sekä hyvien käytäntöjen vaihdossa; uskoo, että 
investoimalla inhimilliseen pääomaan ja yhteistyöhankkeisiin voidaan vahvistaa 
merkittävästi eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä;
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23. korostaa neuvontapalvelujen jo toteen näytettyä merkitystä pk-yrityksille näiden 
mahdollisuuksien ja innovointivalmiuksien hyödyntämisessä, erityisesti tämä koskee 
sisämarkkinoille ja kolmansien valtioiden markkinoille pääsyä, ja tukee Yritys-Eurooppa-
verkoston järjestelmää;

24. katsoo kuitenkin, että olisi tehostettava ponnisteluja, jotka koskevat tiedottamista 
kyseisestä neuvontapalvelusta pk-yrityksille;

25. katsoo, että Yritys-Eurooppa-verkoston palveluiden olisi vastattava pk-yritysten 
tosiasiallisia vaatimuksia ja tarpeita, ja uskoo siksi, että pk-yritysten järjestöt olisi otettava 
entistä tiiviimmin mukaan kyseisen verkoston hallinnointiin;

26. kehottaa Euroopan komissiota päällekkäisyyksien välttämiseksi perustamaan uusia 
rakenteita vasta sitten, kun on tarkasteltu jäsenvaltioissa jo toimivien neuvontapalvelujen 
tukea ja tilannetta ja analysoitu niiden vaikuttavuus sekä toteen näytetty välttämättömyys;

27. kehottaa pohtimaan sitä, että tällaisilla uusilla EU:n toimilla on oltava todistettua lisäarvoa 
olemassa oleviin välineisiin nähden; näkee tällaista lisäarvoa erityisesti tapauksissa, joissa 
markkinat eivät toimi maantieteellisistä tai sisällöllisistä syistä ("valkoiset alueet") tai 
joissa on tehostettava EU:n kauppapoliittisten etujen edustamista ja markkinoille pääsyä 
koskevien tietojen keräämistä tietokantaan;
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