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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille
(2014/2209(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman pk-yritysten 
rahoituksen saannin parantamisesta1,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Euroopan 
uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Pienet ensin” – Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (”Small Business Act”) (COM(2008)0394),

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

– ottaa huomioon pk-yrityksiä, resurssitehokkuutta ja vihreitä markkinoita koskevan 
eurobarometritutkimuksen (Flash-eurobarometri 342) ja julkisen tuen merkitystä 
innovaatioiden markkinoille saattamisessa koskevan eurobarometritutkimuksen (Flash-
eurobarometri 394),

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (hyväksytty 109. täysistunnossa, joka 
järjestettiin 3. ja 4. joulukuuta 2014) teollisuuspolitiikkapaketista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0000/2014),

A. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus Euroopan yrityksistä on yli 98 prosenttia ja että 
ne tarjoavat yli 67 prosenttia unionin työpaikoista; toteaa, että ne ovat EU:n talouden 
selkäranka ja tärkeitä pitkän aikavälin talouskasvun ja kestävien työpaikkojen luomisen 
edistäjiä 28 jäsenvaltiossa; toteaa, että niillä on siten tärkeä merkitys teollisuuden 
ekosysteemissä yhdessä markkina-arvoltaan keskisuurten ja monikansallisten yhtiöiden 
kanssa;

B. toteaa, että tällä hetkellä ympäristötuotteiden ja -palvelujen maailmanmarkkinoiden 
arvioidaan olevan 1 000 miljardia euroa vuodessa ja että arvioiden mukaan määrä 
kaksin- tai jopa kolminkertaistuu vuoteen 2020 mennessä, minkä myötä tarjoutuu 
merkittäviä tilaisuuksia Euroopan pk-yrityksille ja yleisesti talouskasvulle EU:ssa;

C. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui Euroopan uudelleenteollistamiseen investoimalla 
kestävyyden, kilpailukyvyn ja innovoinnin periaatteisiin sekä tukemalla niitä;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0036.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0032.
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D. toteaa, että Small Business Act -aloitteen periaatteisiin kuuluu pk-yrityksien auttaminen 
muuttamaan ympäristöhaasteet liiketoimintamahdollisuuksiksi toteuttaen samalla 
kestävää toimintaa, mutta toteaa, että politiikan alalla ei ole saavutettu merkittävää 
edistystä ja että pk-yritykset törmäävät usein epäjohdonmukaisiin toimintamalleihin 
yritystoimintaa aloitettaessa ja ympäristönormien täytäntöönpanon yhteydessä;

E. toteaa, että sekä markkinoista että sääntelystä aiheutuu pk-yrityksille jatkossa lisää 
paineita, jotka liittyvät ympäristönormien noudattamiseen;

F. toteaa, että viimeaikaisista toimenpiteistä huolimatta pk-yrityksillä on edelleen 
rahoituksen saantiin liittyviä ongelmia, ja toteaa, että EU:n ohjelmat eivät vieläkään 
edistä innovointia merkittävällä tavalla;

G. toteaa, että pienyritykset hyötyvät suhteellisesti suuria yksiköitä enemmän 
toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan resurssitehokkuutta, minkä vuoksi niihin 
olisi kiinnitettävä enemmän huomiota politiikkaa laadittaessa; toteaa, että 
resurssitehokkuuden parantamisen potentiaalinen bruttohyöty on 10–17 prosenttia 
liikevaihdosta toimialasta riippuen;

H. toteaa, että painopiste on ensisijaisesti huipputeknologian pk-yrityksissä, jotka tuottavat 
suoraan vihreitä innovaatioita, mutta on myös tarpeen tukea muita yrityksiä, jotka 
haluavat noudattaa ympäristösääntelyä; toteaa, että ekoinnovointia voi hyödyntää 
liikeideana uutta yritystä perustettaessa mutta myös toimenpiteenä, jolla parannetaan 
olemassa olevien yrityksien toimintaa vihreän talouden kehyksessä;

I. toteaa, että vaikka vihreän kasvun määritelmästä ei ole saavutettu kansainvälisesti 
yhteisymmärrystä, yksimielisyys vallitsee siitä, että kyse on talouskasvun ja ympäristön 
kestävyyden yhdistelmästä;

Yleistä

1. panee merkille, että vihreän kasvun käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet liittyvät 
eri aloihin, joita ovat esimerkiksi kiertotalous, energiatehokkuus, resurssitehokkuus, 
uusiutuva energia, jätehuolto ja kehdosta kehtoon -ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista potentiaalia;

2. painottaa, että vihreää kasvua olisi tarkasteltava laaja-alaisesta näkökulmasta ja että 
tällöin olisi toteutettava toimenpiteitä, jotka kattavat koko arvoketjun ja koko 
yritysekosysteemin, mukaan lukien toimet, joita teollisen valmistamisen alan toimijat 
toteuttavat vähentääkseen tuotteidensa, tuotantoprosessiensa, liiketoimintakäytäntöjensä 
ja palvelujensa ekologista jalanjälkeä;

3. korostaa, että taloutemme on turvattava jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä – ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi, kuten uudet tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, sekä uusi tukeva oikeudellinen kehys;
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4. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, että Euroopan pk-yritykset ovat erittäin 
heterogeenisia ja että ne voivat olla muun muassa hyvin perinteisiä perheyrityksiä, 
nopeasti kasvavia yrityksiä, high-tech-yrityksiä, mikroyrityksiä, sosiaalisia yrityksiä ja 
vasta perustettuja yrityksiä ja edellyttävät siten hyvin erilaisia lähestymistapoja;

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava merkittävästi yrityskulttuuria, jotta edistetään 
talouskasvua lisäämällä omia yrityksiä perustavien ja liiketoimintamahdollisuuksia 
tavoittelevien ihmisten määrää, myös vihreän kasvun alalla, ja hyväksymällä 
epäonnistuminen ja riskien ottaminen; painottaa, että on tärkeää sijoittaa asia kaiken 
poliittisen päätöksenteon ytimeen; kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi muuttamalla konkurssilainsäädäntöä siten, että uusia 
yrityksiä on mahdollista perustaa pian edellisen yrityksen ajauduttua konkurssiin, 
erityisesti uusilla ja innovatiivisilla aloilla;

Vihreiden aloitteiden rahoittaminen

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa vaiheessa on edelleen yksi merkittävimmistä 
kasvusuuntautuneiden yritysten perustamisen ja kehittämisen esteistä, komission 
toimintasuunnitelmassa pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi painotetaan 
voimakkaasti riskipääomaa kasvurahoituksen mahdollisena välineenä; painottaa 
kuitenkin, että tämänkaltainen rahoitus sopii vain hyvin pienelle osalle pk-yrityksiä ja 
että pankkilainat ovat edelleen pääasiallinen rahoituslähde, minkä lisäksi kaikkia 
vaihtoehtoja olisi kehitettävä yksityisellä sektorilla; korostaa potentiaalisia 
rahoitusmahdollisuuksia, joita olisi tutkittava Euroopan strategisten investointien 
rahaston välityksellä;

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille sopivaa rahoitustapaa ja kehottaa komissiota 
tukemaan laajan räätälöityjen ohjelmien, välineiden ja aloitteiden valikoiman 
kehittämistä erityisesti uusia vihreän talouden liiketoimintamalleja varten sekä oman 
pääoman (esimerkiksi bisnesenkelit, joukkorahoitus ja monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät) ja oman pääoman kaltaisen pääoman (mezzanine- eli 
välirahoitus) että lainavälineiden (”small-ticket” -yritysvelkakirjat, takuujärjestelyt ja 
-foorumit) ja pankkien ja muiden pk-yritysten rahoitukseen osallistuvien toimijoiden 
(kirjanpidon ammattilaiset, liiketoimintaa tai pk-yrityksiä edustavat järjestöt tai 
kauppakamarit) kumppanuuksien pohjalta yritysten tukemiseksi niitä perustettaessa, 
niiden kasvaessa sekä siirtymävaiheissa siten, että otetaan huomioon yritysten koko, 
liikevaihto ja rahoitustarpeet; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan verokannustimia näitä 
rahoitusmalleja varten; painottaa, että on tärkeää tarkastella olemassa olevia välineitä, 
joilla pk-yrityksiä tuetaan, vihreää kasvua edistävien lisämahdollisuuksien 
sisällyttämiseksi niihin;

8. panee merkille, että monien vihreiden investointisuunnitelmien erittäin teknisen 
luonteen vuoksi on olennaisen tärkeää korostaa standardoitujen riski- ja tuottomallien 
merkitystä sekä kehittää uusia malleja uusia haasteita ja aloja varten;

9. painottaa, että yrittäjien, pk-yrityksien, liiketoimintajärjestöjen ja tukijärjestöjen olisi 
oltava paremmin selvillä rahoitusmahdollisuuksista, jotta voidaan ottaa käyttöön 
suorituskykyisempää tekniikkaa tai tehdä palvelusopimuksia esimerkiksi 
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konsultoinnista, ekologisen suunnittelun alalla annettavasta ohjauksesta ja 
koulutuksesta, resurssienhallinnasta ja vihreästä yrittäjyydestä sekä vihreän tekniikan 
sekä vihreiden tuotteiden ja palvelujen saatavuudesta, jotka voivat hyödyttää niiden 
liiketoimintaa;

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan investointiohjelman 
täytäntöönpanovaiheessa erityisesti vihreät ja innovatiiviset pk-yritykset hyötyvät 
olennaisilta osin tämän ehdotuksen kehyksessä annettavasta tuesta; 

Tietämyksenhallinta

11. korostaa aktiivisen monialaisen yhteistyön merkitystä, koska se tarjoaa innovointia ja 
uusia kasvutilaisuuksia kannustavaa potentiaalia ajatuksien ja innovatiivisten käsitteiden 
vaihdon myötä; suhtautuu myönteisesti Horisontti 2020 -ohjelman toimeen ”klusterien 
avulla toteutettavat demonstrointihankkeet teollisuuden arvoketjujen uudistamiseksi”, 
jolla voidaan vapauttaa paremmin pk-yrityksien innovointipotentiaalia, mukaan lukien 
niiden tarjoamat ekoinnovointia koskevat ja resurssitehokkaat ratkaisut; 

12. painottaa tietämyksen siirron ja useiden sidosryhmien välisen tietämyksen jakamisen 
merkitystä, myös rajojen yli, epämuodollisten verkkojen välityksellä ja erityisesti pk- ja 
mikroyrityksien kohdalla, jotta lisätään tietoisuutta olemassa olevasta ja uudesta 
innovoivasta tekniikasta, parhaista käytännöistä, asianmukaisen rahoituksen saannista, 
mahdollisista valtion tukitoimenpiteistä sekä asiaan liittyvistä sääntelykehyksistä, joilla 
pyritään vähiten kuormittavaan hallintoon;

13. panee merkille toimialajärjestöjen merkityksen vihreää tekniikkaa, 
rahoitusmahdollisuuksia ja tarkoituksenmukaisia menettelyjä koskevan asianmukaisen 
tiedon ja neuvonnan antamisessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia tähän tukimuotoon liittyvien puutteiden korjaamiseksi; 

Tutkimus, kehitys ja innovointi

14. painottaa tarvetta jatkaa perustason tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä, jota 
tekniikan kehittäminen edellyttää; korostaa unionin uudelleen teollistamisen merkitystä, 
kun otetaan huomioon valmistusteollisuuden merkitys tutkimukselle, kehitykselle ja 
innovoinnille ja siten EU:n tulevalle kilpailuedulle;

15. korostaa, että on tärkeää, että unionin yritykset kaupallistavat ja tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tuloksia ja luovat niille arvoa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan vakaan sääntelykehyksen ja tarkoituksenmukaisia rahoitusjärjestelmiä, jotta 
mahdollistetaan taloudelliset aloitteet ja yrittäjyys sekä rajoitetaan uusien tuotteiden, 
palvelujen ja liiketoimintakäytäntöjen markkinoilletuontiaikaa erityisesti vihreän 
talouden alalla;

16. toteaa, että toukokuussa 2014 toteutetun Innobarometri-tutkimuksen mukaan ainoastaan 
yhdeksän prosenttia kaikista yrityksistä ilmoittaa saaneensa julkista rahoitustukea 
tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa varten tammikuusta 2011 alkaen; korostaa 
tarvetta kehittää käyttäjäystävällisiä menettelyjä eri tukimuotoja varten;
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Sääntely ja sen purkaminen kasvua edistävänä tekijänä

17. kehottaa jäsenvaltioita välttämään esteiden luomista sisämarkkinoilla ylisääntelyn 
myötä ja varmistamaan johdonmukaisen muuntamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä; 
kehottaa komissiota nopeuttamaan yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien 
toimien täytäntöönpanoa ylisääntelyn torjumiseksi; korostaa, että kansallisten 
lainsäätäjien on otettava käyttöön selkeä ja yhdenmukainen EU:n laajuinen tulkinta ja 
että tarvitaan avoimia julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, ympäristöä säästävät 
julkiset hankinnat ja sähköiset hankintamenettelyt mukaan lukien, koska ne 
muodostavat tällä hetkellä huomattavan esteen kansainvälistymistä tavoittelevien pk-
yrityksien kannalta ja tarjoavat samalla jäsenvaltioille merkittävän tilaisuuden toimia 
uranuurtajina;

18. suhtautuu myönteisesti komission päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai liiallista 
rasitetta aiheuttavat lainsäädäntöehdotukset; kehottaa komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat yrityksille ja pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitetta ja tarkistamaan jatkuvasti olemassa olevaa sääntelyä, jotta 
vähennetään nykyistä hallinnollista rasitetta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, että on toteutettava kunnianhimoisia toimia 
EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

19. muistuttaa teknologianeutraalin ja innovointia suosivan sääntelyn merkityksestä, koska 
se mahdollistaa uuden tekniikan testaamisen ja arvottamisen markkinoilla; kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään markkinapohjaisia välineitä niiden julkisen tuen järjestelmissä 
sekä olemaan käyttämättä markkinoita vääristäviä tukimuotoja; kehottaa komissiota 
laatimaan yhteisiä suuntaviivoja vihreitä investointihankkeita koskevia kansallisia 
julkisen tuen järjestelmiä varten, jotta luodaan yhdenmukaisempi 
toimenpidekokonaisuus;

20. toteaa, että julkista rahoitusta on osoitettava huippuunsa kehitetylle tekniikalle, joka 
voidaan saattaa markkinoille merkittävästi pienemmillä kustannuksilla, sen sijaan, että 
rahoituksella pyritään edistämään kehittämättömän ja kustannustehottoman tekniikan 
laajamittaista käyttöönottoa;

21. toteaa, että disruptiiviset teollisuudenalat ja tekniikka ovat usein osoitus olemassa 
olevan lainsäädännön puutteista; korostaa, että olemassa olevaa sääntelyä on seurattava 
jatkuvasti ja käytettävä vapautuslausekkeita joidenkin innovatiivisten teollisuudenalojen 
kohdalla, jotta varmistetaan, että tällä ei vaikeuteta uuden tekniikan markkinoille 
pääsyä;

Eri tukitoimenpiteitä 

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien taitojen kehittäminen sekä johdatus markkinoiden, 
talouden ja rahoitusjärjestelmän toimintaan ja vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on ensimmäinen askel kohti parempaa rahoituksen 
saantia ja kannattavuutta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa; tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
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yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

23. toteaa, että on tärkeää tarkastella kestävän kehityksen vastaisia kulutusmalleja ja edistää 
kuluttajien käyttäytymisen muuttamista; korostaa tarvetta antaa asianmukaista 
kuluttajakasvatusta sekä kannustaa toimenpiteiden toteuttamista vihreämmän 
kulutuksen edistämiseksi;

24. painottaa uusien yrityksien ja spin-off-yrityksien perustamisen helpottamista tekemällä 
yhteistyötä tutkimuslaitoksien sekä teknillisten oppilaitoksien ja korkeakoulujen kanssa;

25. katsoo, että naisyrittäjyys on EU:n kasvun ja kilpailukyvyn kannalta hyödyntämätön 
voimavara, jota olisi edistettävä ja lujitettava, ja toteaa, että olisi poistettava kaikki 
naisten työmarkkinoilla kohtaamat esteet;

26. kehottaa komissiota tutkimaan unionin teollisuudenaloja ja määrittämään alat, joilla on 
mahdollista perustaa uusia klustereita ja keskuksia;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Vihreän kasvun aloihin liittyy merkittävää taloudellista ja ekologista hyötyä EU:n pk-
yrityksien kannalta, ja alojen arvioidaan kasvavan huomattavasti tulevina vuosina. 
Lähtökohtana on, että sekä talouskasvu että ympäristön kestävyys on mahdollista taata 
samanaikaisesti. Pk-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja tärkeä talouskasvun ja 
työpaikkojen luomisen moottori. 

On tärkeää, että päätöksentekijät ymmärtävät täysin, millainen potentiaali vihreään talouteen 
liittyy, ja että he ovat samanaikaisesti tietoisia pk-yrityksien tämänhetkisistä ongelmista, jotka 
koskevat erityisesti niiden tuotteiden, tuotantoprosessien, liiketoimintakäytäntöjen ja 
-palvelujen viherryttämistä. Komission laatima pk-yritysten vihreä toimintasuunnitelma on 
myönteinen aloite, jolla edistetään pk-yrityksien kannustamista kehittämään vihreään kasvuun 
liittyviä etuja.

Lukuisia asioita otettiin esille sidosryhmien kuulemistilaisuuksissa, joita järjestettiin tätä 
mietintöä laadittaessa. Yhtäältä vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys siitä, että vihreään 
kasvuun liittyy monenlaisia etuja. Samalla monet yrittäjät, pk-yritykset ja teollisuusjärjestöt 
raportoivat lukuisista merkittävistä ongelmista, joita ne tällä hetkellä kohtaavat. Ne voidaan 
laajalti jakaa seuraaviin aiheisiin: rahoitus, tutkimus, kehitys ja innovointi, asianmukaisen 
tietämyksen hankkiminen ja voimassa oleva sääntelykehys. 

Monet sidosryhmät huomauttivat myös unionin kansalaisten yleisestä haluttomuudesta riskien 
ottamiseen. Nuorten tietämystä yrittäjyydestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä, kuten eri 
rahoitusmuodoista, olisi pyrittävä lisäämään jo alaluokilla. Usein käy niin, että vasta 
epäonnistuminen tuo mukanaan menestyksen, ja siitä vallitsi yksimielisyys, että 
konkurssilainsäädäntö on usein liian ankaraa eikä salli uuden yrityksen perustamista helposti 
konkurssin jälkeen. 

Useimmat pk-yrityksien rahoitusongelmat ovat hyvin tunnettuja ja hyvin tunnistettuja. Yksi 
suurimmista vaikeuksista lainasopimuksesta neuvoteltaessa ovat tiedonsaantiongelmat pk-
yritysten ja luotonantajien välillä. Molemmat osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että 
viestinnän parantaminen edistäisi luotonantajien ymmärrystä pk-yritysten lainatarpeita 
kohtaan ja pk-yritysten ymmärrystä erilaisia luottovaihtoehtoja kohtaan. Riskipääomaa, 
bisnesenkeleitä ja joukkorahoitusta olisi edistettävä yksiselitteisemmin rahoitusmuotoina, 
jotka ovat vaihtoehto säännönmukaisille pankkilainoille. Koska rahoitustarpeet vaihtelevat 
merkittävästi esimerkiksi tuotteesta, yrityksen koosta, tekniikasta ja innovoinneista riippuen, 
komission olisi otettava asia huomioon kehittäessään ohjelmia, välineitä ja aloitteita. Laajaa 
välineiden valikoimaa tarvitaan erityisesti vihreää taloutta varten: siihen liittyy yhä joitakin 
investoinnin tuottoa koskevia epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat uudesta tekniikasta ja 
uusista liiketoimintamalleista. 

Toinen vihreän kasvun mahdollisuuksien kehittämiseen liittyvä tärkeä seikka on tietämyksen 
jakamisen ja levittämisen tarve. Toisin kuin monikansallisissa yhtiöissä, pk-yrityksillä ei 
yleensä ole samaa pääsyä tietämysverkostoihin, jotta ne voisivat pysyä ajan tasalla uuteen 
tekniikkaan nähden tai jotta ne voisivat lähettää viestinsä mahdollisille asiakkaille tai 
sijoittajille. Näistä syistä tässä mietinnössä tarkastellaan erillisen otsakkeen alla, miten pk-
yritykset voivat hyötyä paremmin saatavilla olevasta tietämyksestä. Tässä yhteydessä 
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tärkeimpiä ovat monialaiset yhteistyömuodot, epävirallisten verkostojen luominen ja 
toimialajärjestöjen tältä osin merkittävä asema. Ajatuksena on – ja tätä ilmennettiin myös 
sidosryhmien kuulemistilaisuuksissa – että toimialajärjestöt ja epäviralliset verkostot ovat 
tärkeimmät tietolähteet, olipa kyse esimerkiksi tekniikasta, toimittajista tai valtion
tukijärjestelmistä. Sellaisilla aloilla, joilla ei tällaisia foorumeita ole, komission ja 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia ja tarjottava vastaavia palveluja. 

Vihreään talouteen liittyvää laajaa potentiaalia voidaan hyödyntää täysimääräisesti vain, jos 
käytössä on asianmukainen kehys tutkimusta, kehitystä ja innovointia varten. Vaikka eri 
julkisen tuen järjestelmillä voidaan tietyssä määrin kannustaa tutkimusta, kehitystä ja 
innovointia, tärkein tekijä on kuitenkin avoin, vakaa ja innovointia edistävä sääntely- ja 
investointikehys. Tämä edellyttää sen varmistamista, että markkinoilletuontiaika pidetään 
lyhyenä, voittajaa ei valita vaan markkinavoimien annetaan hoitaa osansa ja potentiaalisesti 
innovoivia tekniikan aloja tai tuotteita ei suljeta ulkopuolelle heti alkuaan. 

Tämä ilmenee myös mietinnön otsikosta, jossa on kyse sääntelystä, toisesta merkittävästä 
yleisesti kasvuun ja erityisesti vihreään kasvuun kohdistuvasta esteestä. Useita kysymyksiä 
korostettiin sekä sidosryhmiä kuullessa että Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan kuulemistilaisuudessa. Ne liittyivät innovatiivisten uusien yrityksien ja 
pk-yrityksien tukemiseen, ottaen huomioon, että niihin sovelletaan liian usein ylimitoitettuja 
ankaria sääntöjä, raportointivelvoitteita tai hakemusmenettelyjä. Rasitteita lisäävät erityisesti 
sekä ylisääntely että eri lainsäätäjien toisistaan eroavat tulkinnat, ja ne estävät myös 
sisämarkkinoiden toiminnan. On syytä suhtautua myönteisesti komission päätökseen 
sellaisten säännöksien peruuttamisesta, joiden katsotaan aiheuttavan liiallisia rasitteita. Siinä 
korostetaan ajatusta, jonka mukaan komission ja jäsenvaltioiden olisi uutta lainsäädäntöä 
laatiessaan ensimmäiseksi pohdittava, mitä ongelmaa tai markkinoiden toimintapuutetta ne 
yrittävät ratkaista.

Esittelijä kehottaa komissiota laatimaan tukijärjestelmiä koskevia suuntaviivoja toisistaan 
eroavien kansallisten järjestelmien virtaviivaistamiseksi, jotta saavutetaan yhdenmukaisempi 
toimenpidekokonaisuus. Huippuunsa kehitetty ja kustannustehokas tekniikka on yksi 
keskeisistä aloista, joita hallituksien olisi painotettava pyrkiessään jatkamaan talouden 
viherryttämistä pitäen samalla talousarvion kurissa. Hallituksien olisi sen sijaan vältettävä 
kalliiden uusien innovointien laajamittaista käyttöön ottamista. Tässä tapauksessa hallitukset 
voivat pikemminkin toimia mahdollistajina ja tukea pienimuotoisia demonstrointihankkeita, 
joilla edistetään tekniikan kehittämisen jatkamista. 

Mietintöluonnoksessa tuodaan lopuksi julki useita tärkeitä haasteita, kuten naisyrittäjyyteen 
liittyvä potentiaali, kuluttajien tietoisuus ja toimet, joita toteutetaan yleisesti yrittäjyyden 
tukemiseksi. 

On selvää, että vihreään kasvuun liittyy merkittävää potentiaalia, mutta sitä ei voida 
hyödyntää täysimääräisesti, jos monet perusedellytykset jäävät täyttymättä. Niitä ovat 
esimerkiksi yrittäjähenkisemmän ajattelutavan kehittäminen, avoimien ja innovointia 
edistävien sääntöjen luominen, rahoituksensaannin monimuotoistaminen tai tietämyksen 
jakamiseen liittyvien tilaisuuksien lisääminen.


