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Tarkistus 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikka on tärkeä ja tehokas 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
väline, jonka toimenpiteillä tuetaan pk-
yrityksiä eräinä tärkeimmistä uusien 
työpaikkojen luojista EU:ssa;

1. korostaa, että vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikka on tärkeä ja tehokas 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
väline, jonka toimenpiteillä tuetaan pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä
eräinä tärkeimmistä uusien työpaikkojen 
luojista EU:ssa;

Or. ro

Tarkistus 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikka on tärkeä ja tehokas 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
väline, jonka toimenpiteillä tuetaan pk-
yrityksiä eräinä tärkeimmistä uusien 
työpaikkojen luojista EU:ssa;

1. korostaa, että vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikka on tärkeä ja tehokas 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
sekä Eurooppa 2020 -ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisen väline, jonka 
toimenpiteillä ja innovatiivisilla 
rahoitusvälineillä tuetaan pk-yrityksiä 
eräinä tärkeimmistä uusien työpaikkojen 
luojista EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 3
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikka on tärkeä ja tehokas 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
väline, jonka toimenpiteillä tuetaan pk-
yrityksiä eräinä tärkeimmistä uusien 
työpaikkojen luojista EU:ssa;

1. korostaa, että vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikka on tärkeä ja tehokas 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
väline, jonka toimenpiteillä tuetaan pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä eräinä 
tärkeimmistä uusien työpaikkojen luojista 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 4
Hans-Peter Martin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikka on tärkeä ja tehokas 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
väline, jonka toimenpiteillä tuetaan pk-
yrityksiä eräinä tärkeimmistä uusien 
työpaikkojen luojista EU:ssa;

1. korostaa, että vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikka on tärkeä ja tehokas 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
väline, jonka toimenpiteillä tuetaan 
yrittäjiä ja pk-yrityksiä eräinä 
tärkeimmistä uusien työpaikkojen luojista 
EU:ssa;

Or. de

Tarkistus 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että Eurostatin mukaan 
talouskriisi on vaikeuttanut pk-yritysten 
lainansaantia ja että vuosina 2007–2010 
evättyjen lainojen suhteellinen osuus 
kasvoi 19:ssä niistä 20 jäsenvaltiosta, 
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joista tietoja on saatavilla;

Or. fr

Tarkistus 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää neuvostoa hyväksymään 
komission ja Euroopan investointipankin 
kaikkein pisimmälle menevät toimenpide-
ehdotukset niistä yhteisistä 
riskinjakomekanismeista, joita 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
kehitetään yhdistämällä EU:n 
talousarviovaroja (COSME- ja Horisontti 
2020-ohjelmista) ja rakennerahastovaroja 
Euroopan investointipankin, Euroopan 
investointirahaston ja valtiollisten 
kehityspankkien lainanantokapasiteettiin;

Or. fr

Tarkistus 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pyytää jäsenvaltioita ja alueita 
ottamaan käyttöön tehokkaita tiedotus- ja 
tukijärjestelmiä, jotta pk-yritykset voivat 
hyötyä EU:n rahoituksesta; huomauttaa, 
että vaikka jäsenvaltiot käyttivät vuosina 
2007–2011 yhteensä 23 miljardia euroa 
pk-yrityksiä tukeviin ohjelmiin, EU:n ja 
pk-yritysten välinen yhteys on yhä 
hankala, koska EU:n varojen 
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hallinnoinnissa on monta tasoa, 
byrokratia rasittaa yrityksiä, tarjousten 
jättämisten määräajat ovat liian lyhyitä, 
rahoitusvälineet ovat liian monimutkaisia 
ja pk-yrityksillä ei tietyissä hankkeissa ole 
tarvittavia varoja ennakkorahoitusta 
koskeviin vaatimuksiin;

Or. fr

Tarkistus 8
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta on keskeisen 
tärkeää, että erityisesti nuorten korkeaan 
työttömyysasteeseen puututaan 
elvyttämällä alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä unionin alueella; kehottaa siksi, 
että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot keskittyvät luomaan 
työpaikkoja mahdollistamalla myönteisen 
ilmapiirin pienyrityksille, liiketoiminnalle 
ja uusyrityksille;

2. toteaa, että EU:n sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta on keskeisen 
tärkeää, että erityisesti nuorten korkeaan 
työttömyysasteeseen puututaan 
elvyttämällä alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä unionin alueella; kehottaa siksi, 
että jäsenvaltiot käyttäisivät Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja, jotka
keskittyvät luomaan työpaikkoja 
mahdollistamalla myönteisen ilmapiirin 
pienyrityksille, liiketoiminnalle ja 
uusyrityksille;

Or. en

Tarkistus 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta on keskeisen 
tärkeää, että erityisesti nuorten korkeaan 
työttömyysasteeseen puututaan 
elvyttämällä alueellista kilpailukykyä ja 

2. toteaa, että EU:n sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta on keskeisen 
tärkeää, että erityisesti nuorten, työelämän 
ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
henkilöiden ja muiden haavoittuvassa 
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työllisyyttä unionin alueella; kehottaa siksi, 
että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot keskittyvät luomaan 
työpaikkoja mahdollistamalla myönteisen 
ilmapiirin pienyrityksille, liiketoiminnalle 
ja uusyrityksille;

asemassa olevien ryhmien korkeaan 
työttömyysasteeseen puututaan 
elvyttämällä alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä sekä luomalla yrittäjähenkeä
unionin alueella; kehottaa siksi, että 
Euroopan rakenne- ja investointirahastot 
keskittyvät luomaan työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia
mahdollistamalla myönteisen ilmapiirin ja 
oikean sääntelykehyksen pienyrityksille, 
liiketoiminnalle ja uusyrityksille;

Or. en

Tarkistus 10
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta on keskeisen 
tärkeää, että erityisesti nuorten korkeaan 
työttömyysasteeseen puututaan 
elvyttämällä alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä unionin alueella; kehottaa siksi, 
että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot keskittyvät luomaan 
työpaikkoja mahdollistamalla myönteisen 
ilmapiirin pienyrityksille, liiketoiminnalle 
ja uusyrityksille;

2. toteaa, että EU:n sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta on keskeisen 
tärkeää, että erityisesti nuorten korkeaan 
työttömyysasteeseen puututaan 
elvyttämällä alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä unionin alueella; kehottaa siksi, 
että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot keskittyvät luomaan 
työpaikkoja mahdollistamalla myönteisen 
ilmapiirin mikro- ja pk-yrityksille, 
liiketoiminnalle ja uusyrityksille;

Or. en

Tarkistus 11
Hans-Peter Martin

Lausuntoluonnos
2 kohta



PE521.791v01-00 8/17 AM\1007243FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että EU:n sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta on keskeisen 
tärkeää, että erityisesti nuorten korkeaan 
työttömyysasteeseen puututaan 
elvyttämällä alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä unionin alueella; kehottaa siksi, 
että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot keskittyvät luomaan 
työpaikkoja mahdollistamalla myönteisen 
ilmapiirin pienyrityksille, liiketoiminnalle 
ja uusyrityksille;

2. toteaa, että EU:n sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta on keskeisen 
tärkeää, että erityisesti nuorten korkeaan 
työttömyysasteeseen puututaan 
elvyttämällä alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä unionin alueella; kehottaa siksi, 
että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot keskittyvät luomaan 
pysyviä työpaikkoja mahdollistamalla 
myönteisen ilmapiirin pienyrityksille, 
liiketoiminnalle ja uusyrityksille;

Or. de

Tarkistus 12
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että rakenne- ja 
investointirahastot tukevat paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ja sidosryhmiä 
innovoinnin edistämiseksi ja parantavat pk-
yritysten kilpailukykyä, ja siten vastaavat
nykyisiin taloudellisiin haasteisiin ja 
erityisesti korkeaan työttömyysasteeseen;

3. korostaa, että rakenne- ja 
investointirahastot tukevat paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ja sidosryhmiä 
tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin 
edistämiseksi ja parantavat pk-yritysten 
kilpailukykyä, ja ovat siten valmiina
nykyisiin taloudellisiin haasteisiin ja 
erityisesti korkeaan työttömyysasteeseen;

Or. en

Tarkistus 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että rakenne- ja 
investointirahastot tukevat paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ja sidosryhmiä 
innovoinnin edistämiseksi ja parantavat pk-
yritysten kilpailukykyä, ja siten vastaavat 
nykyisiin taloudellisiin haasteisiin ja 
erityisesti korkeaan työttömyysasteeseen;

3. korostaa, että rakenne- ja 
investointirahastot tukevat paikallisia, 
kansallisia ja alueellisia viranomaisia ja 
sidosryhmiä innovoinnin ja työssä 
tapahtuvan oppimisen edistämiseksi ja 
parantavat pk-yritysten kilpailukykyä, ja 
siten vastaavat nykyisiin taloudellisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja erityisesti 
korkeaan työttömyysasteeseen;

Or. en

Tarkistus 14
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että tuettaessa kestävän 
talouden kasvua on varmistettava
tasapaino taloudellisten ja sosiaalisten 
vaatimusten välillä ja pantava täytäntöön 
työterveys- ja turvallisuusnormeja 
ihmisarvoisten ja hyvin palkattujen 
työpaikkojen luomiseksi kaikilla EU:n 
alueilla;

4. korostaa, että tuettaessa kestävän 
talouden kasvua olisi otettava huomioon 
tasapaino taloudellisten ja sosiaalisten 
vaatimusten välillä, otettava huomioon
työterveys- ja turvallisuusnormit sekä 
maksettava riittävästi työstä kaikilla EU:n 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 15
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että tuettaessa kestävän 
talouden kasvua on varmistettava tasapaino 

4. korostaa, että tuettaessa kestävän 
talouden kasvua on varmistettava tasapaino 
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taloudellisten ja sosiaalisten vaatimusten 
välillä ja pantava täytäntöön työterveys- ja 
turvallisuusnormeja ihmisarvoisten ja 
hyvin palkattujen työpaikkojen luomiseksi 
kaikilla EU:n alueilla;

taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöä 
kunnioittavien vaatimusten välillä ja 
pantava täytäntöön työterveys- ja 
turvallisuusnormeja ihmisarvoisten ja 
hyvin palkattujen työpaikkojen luomiseksi 
kaikilla EU:n alueilla; suosittelee 
pääomittamista sosiaalisen talouden ja 
yhteisvastuutalouden yritysten 
integroidusta lähestymistavasta saatujen 
kokemusten pohjalta;

Or. en

Tarkistus 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että tuettaessa kestävän 
talouden kasvua on varmistettava tasapaino 
taloudellisten ja sosiaalisten vaatimusten 
välillä ja pantava täytäntöön työterveys- ja 
turvallisuusnormeja ihmisarvoisten ja 
hyvin palkattujen työpaikkojen luomiseksi 
kaikilla EU:n alueilla;

4. korostaa, että tuettaessa kestävän 
talouden kasvua, innovointia ja 
työpaikkojen luomista on varmistettava 
tasapaino taloudellisten ja sosiaalisten 
vaatimusten välillä ja pantava täytäntöön 
työterveys- ja turvallisuusnormeja tukien 
samalla älykästä erikoistumista ja 
kunnioittaen ekosysteemiä ihmisarvoisten 
ja hyvin palkattujen työpaikkojen 
luomiseksi kaikilla EU:n alueilla;

Or. en

Tarkistus 17
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että tuettaessa kestävän 
talouden kasvua on varmistettava tasapaino 

4. korostaa, että tuettaessa kestävän 
talouden kasvua on varmistettava tasapaino 
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taloudellisten ja sosiaalisten vaatimusten 
välillä ja pantava täytäntöön työterveys- ja 
turvallisuusnormeja ihmisarvoisten ja
hyvin palkattujen työpaikkojen luomiseksi 
kaikilla EU:n alueilla;

taloudellisten ja sosiaalisten vaatimusten 
välillä ja pantava täytäntöön työterveys- ja 
turvallisuusnormeja ihmisarvoisten, hyvin 
palkattujen ja laadukkaiden työpaikkojen
luomiseksi kaikilla EU:n alueilla;

Or. en

Tarkistus 18
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
nuorten yrittäjyyttä edistävien 
kouriintuntuvien hankkeiden tukemisessa 
ja että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla 
alueilla on käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen;

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
ihmisten, myös nuorten yrittäjyyttä ja 
luovuutta edistävien kouriintuntuvien 
hankkeiden tukemisessa ja että kaikissa 
jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla on 
käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
nuorten yrittäjyyttä edistävien 
kouriintuntuvien hankkeiden tukemisessa 
ja että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla 
alueilla on käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen;

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
nuorten yrittäjyyttä ja liiketoimintataitoja
edistävien kouriintuntuvien hankkeiden ja 
itsetyöllistämisen tukemisessa ja että 
kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla 
on käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
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vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 20
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
nuorten yrittäjyyttä edistävien 
kouriintuntuvien hankkeiden tukemisessa 
ja että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla 
alueilla on käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen;

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
nuorten yrittäjyyttä edistävien 
kouriintuntuvien hankkeiden tukemisessa 
ja että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla 
alueilla on käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen; korostaa, että Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
mahdollisimman toimivan kehyksen 
luominen nuorten perustamien 
uusyritysten kaltaisille hankkeille;

Or. ro

Tarkistus 21
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
nuorten yrittäjyyttä edistävien 
kouriintuntuvien hankkeiden tukemisessa 
ja että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla 
alueilla on käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen;

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
nuorten yrittäjyyttä edistävien 
kouriintuntuvien hankkeiden tukemisessa 
ja että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla 
alueilla on käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen; korostaa, että paikallis- ja 
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alueviranomaisten olisi Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen avulla 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
yrittäjyyden edistämiseen paikallisella 
tasolla;

Or. ro

Tarkistus 22
Hans-Peter Martin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
nuorten yrittäjyyttä edistävien 
kouriintuntuvien hankkeiden tukemisessa 
ja että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla 
alueilla on käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen;

5. huomauttaa, että rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä rooli 
nuorten yrittäjyyttä edistävien 
kouriintuntuvien hankkeiden tukemisessa 
ja että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla 
alueilla on käytettävä tarkoin hyväksi tämä 
mahdollisuus nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen; toteaa lisäksi, että nykyisiä 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tukemia hankkeita 
olisi arvioitava, jotta voidaan määritellä 
ovatko ne onnistuneet, ja toteaa, että 
tehottomasti käytetyt varat olisi siirrettävä 
hankkeisiin, joilla torjutaan 
nuorisotyöttömyyttä;

Or. de

Tarkistus 23
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että pk-yrityksillä on 
mahdollisuuksia saada rahoitusta rakenne-
ja investointirahastojen välineiden avulla, 
ja huomauttaa, että näitä välineitä on 

6. korostaa, että pk-yrityksillä on 
mahdollisuuksia saada rahoitusta rakenne-
ja investointirahastojen innovatiivisten 
rahoitusvälineiden avulla, ja huomauttaa, 
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voitava käyttää laajemmin, koska 
rahoituksen saaminen on yksi pk-yritysten 
kasvun pääasiallisista esteistä;

että näiden välineiden soveltamisalaa on 
laajennettava ja niiden oikeudellinen 
selvyys on varmistettava, koska 
rahoituksen saaminen on yksi pk-yritysten 
kasvun pääasiallisista esteistä; 
huomauttaa, että rahoitusvälineiden 
roolin lujittamisella voidaan taata varojen 
uusiutuminen, edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia ja 
saada aikaan kerrannaisvaikutuksia 
EU:n talousarviossa; pitää tähän liittyen 
myönteisenä, että rahoitusvälineiden 
soveltamista on laajennettu kaikkiin 
temaattisiin tavoitteisiin ja kaikkiin 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoihin uudella 
ohjelmakaudella 2014–2020;

Or. en

Tarkistus 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että pk-yrityksillä on 
mahdollisuuksia saada rahoitusta rakenne-
ja investointirahastojen välineiden avulla, 
ja huomauttaa, että näitä välineitä on 
voitava käyttää laajemmin, koska 
rahoituksen saaminen on yksi pk-yritysten 
kasvun pääasiallisista esteistä;

6. korostaa, että pk-yrityksillä on 
mahdollisuuksia saada rahoitusta rakenne-
ja investointirahastojen välineiden ja 
innovatiivisten järjestelyjen avulla, ja 
huomauttaa, että näitä välineitä on voitava 
käyttää laajemmin ja parhaita käytäntöjä 
jakaa alueiden välillä, koska rahoituksen 
saaminen on yksi pk-yritysten kasvun 
pääasiallisista esteistä;

Or. en

Tarkistus 25
Nikos Chrysogelos
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että pk-yrityksillä on 
mahdollisuuksia saada rahoitusta rakenne-
ja investointirahastojen välineiden avulla, 
ja huomauttaa, että näitä välineitä on 
voitava käyttää laajemmin, koska 
rahoituksen saaminen on yksi pk-yritysten 
kasvun pääasiallisista esteistä;

6. korostaa, että pk-yrityksillä on 
mahdollisuuksia saada rahoitusta rakenne-
ja investointirahastojen välineiden avulla, 
ja huomauttaa, että näitä välineitä ja 
joustavia mikrorahoitusvälineitä on 
voitava käyttää laajemmin, koska 
rahoituksen saaminen on yksi pk-yritysten 
kasvun pääasiallisista esteistä;

Or. en

Tarkistus 26
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että elinkeinoelämän ja 
koulutussektorin on tärkeää olla mukana 
rajojen yli toteutettavissa hankkeissa, 
yliopistojen ja teknisten korkeakoulujen 
välisessä yhteistyössä sekä 
innovaatioklusterien luomisessa;

Or. en

Tarkistus 27
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa, että rahoitusvälineillä on 
merkittävä rooli pk-yritysten tukemisessa 
lainojen, takuiden tai omistusosuuksien 
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muodossa; korostaa, että näiden 
välineiden käytön lisääminen yhdessä 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen kanssa on 
toivottavaa ohjelmakaudella 2014–2020, 
ja vaatii jäsenvaltioita käyttämään 
hyväkseen nämä mahdollisuudet; 

Or. pl

Tarkistus 28
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
innovaatiorahastojen olisi oltava pienten, 
esimerkiksi yhden henkilön yritysten 
käytettävissä, jotta yhteistyö tieteen ja 
tutkimuksen toimijoiden kanssa olisi 
mahdollista;

Or. en

Tarkistus 29
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. huomauttaa, että uuden 
koheesiopolitiikan jakson (2014–2020) 
asetusten säännöksillä kevennetään pk-
yritysten hallinnollista taakkaa ja siten 
parannetaan työpaikkojen luomisen 
edellytyksiä.

7. huomauttaa, että uuden 
koheesiopolitiikan jakson (2014–2020) 
asetusten säännöksillä kevennettäneen pk-
yritysten hallinnollista taakkaa ja siten 
parannetaan työpaikkojen luomisen 
edellytyksiä; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään kaikki mahdollisuudet 
kansallisten sääntöjensä 
yksinkertaistamiseksi, mikä johtaa 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen parempaan 
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täytäntöönpanoon pk-yritysten kannalta.

Or. en

Tarkistus 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. huomauttaa, että uuden 
koheesiopolitiikan jakson (2014–2020) 
asetusten säännöksillä kevennetään pk-
yritysten hallinnollista taakkaa ja siten 
parannetaan työpaikkojen luomisen 
edellytyksiä.

7. huomauttaa, että uuden 
koheesiopolitiikan jakson (2014–2020) 
asetusten säännöksillä kevennetään pk-
yritysten hallinnollista taakkaa etenkin 
työttömien työnhakijoiden palkkaamisen 
suhteen ja siten parannetaan työpaikkojen 
luomisen edellytyksiä.

Or. ro

Tarkistus 31
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. huomauttaa, että koulutuksen 
korkean tason varmistamiseksi 
koulunkäynnin aikana ja sitä ennen 
tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta 
koskevia paikallisia ja alueellisia 
rahoitusohjelmia on helpotettava.

Or. en


