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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että pk-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja niiden osuus 
EU:n yrityksistä on 99 prosenttia;

B. ottaa huomioon, että eurooppalaisilla pk-yrityksillä on tällä hetkellä ennennäkemättömiä 
haasteita, koska covid-19-kriisi uhkaa niiden olemassaoloa;

C. ottaa huomioon, että ainoastaan 17 prosenttia pk-yrityksistä on tähän mennessä 
sisällyttänyt digitaaliteknologian onnistuneesti osaksi liiketoimintaansa ja että 
digitalisaatio on ratkaisevan tärkeää vahvan talouskasvun ja työpaikkojen luomisen 
kannalta sisämarkkinoilla;

1. suhtautuu myönteisesti pk-yrityksiä koskevaan strategiaan ja yhtyy komission 
näkemykseen, jonka mukaan pk-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja aivan 
olennaisen tärkeitä EU:n vaurauden kannalta;

2. katsoo, että pk-yritysstrategian olisi oltava yhdenmukainen Euroopan 
teollisuusstrategian kanssa, ja kehottaa komissiota toteuttamaan lisää toimenpiteitä 
covid-19-kriisistä saadut opetukset ja elpymispaketin huomioon ottaen, jotta voidaan 
vauhdittaa talouskasvua ja työpaikkojen luomista sisämarkkinoilla;

3. kannustaa komissiota tukemaan edelleen eurooppalaisia pk-yrityksiä puututtaessa 
kriisin lyhyen aikavälin seurauksiin ja tartuttaessa pitkän aikavälin haasteisiin, kuten 
digitalisaatioon ja siirtymiseen kestävämpiin sisämarkkinoihin;

4. painottaa, että kestävyys on säilytettävä yhtenä asiaankuuluvien EU:n ohjelmien 
keskeisistä tavoitteista, jotta pk-yritykset voivat hyötyä täysimääräisesti kestävästä 
siirtymästä kilpailukyvyn, kustannusten vähentämisen ja työpaikkojen luomisen 
muodossa;

5. korostaa, että pk-yrityksiä koskevan strategian täytäntöönpanossa olisi keskityttävä pk-
yritysten tukemiseen niiden olemassaolon turvaamiseksi, koska covid-19-kriisi on 
aiheuttanut kovan iskun monille pk-yrityksille ja horjuttanut niiden asemaa unionin 
kansalaisten jokapäiväisessä elämässä; katsoo tämän vuoksi aiheelliseksi päivittää 
strategiaa tarvittavilta osin pandemian vaikutusten huomioon ottamiseksi;

6. korostaa, että kriisiaikoina on taattava keskeisten tavaroiden ja palvelujen vapaa 
liikkuvuus sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota ehdottamaan pikaisesti uusia välineitä, 
joilla estetään sisämarkkinoiden häiriöt tulevien kriisien yhteydessä ja otetaan 
huomioon pk-yritysten erityistarpeet;

7. panee merkille, että pk-yritysten olemassaolon turvaaminen kuuluu jo jäsenvaltioiden 
yksittäisiin toimintapolitiikkoihin; vaatii siksi, että strategioiden ja näiden 
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toimintapolitiikkojen on täydennettävä toisiaan, jotta voidaan edistää pk-yritysten 
vakaata ja pitkäaikaista elpymistä;

8. muistuttaa, että pk-yrityksillä oli vaikeuksia jo ennen covid-19-kriisiä erityisesti 
rahoituksen saatavuuden, mukaan lukien tutkimukseen ja kehittämiseen tarkoitettujen 
varojen helppo saatavuus, markkinoille pääsyn sekä teknisen tuen ja tiedon saatavuuden 
osalta; kehottaa näin ollen antamaan näillä aloilla tehostettua tukea muun muassa 
laajempien keskitettyjen asiointipisteiden ja yksinkertaistettujen ja helposti 
ymmärrettävien sääntely- ja hallintomenettelyjen muodossa; korostaa näin ollen, että on 
tärkeää hyväksyä kunnianhimoinen strategia, jolla varmistetaan, että pk-yritykset voivat 
elpyä ja laajentaa toimintaansa;

9. korostaa, että olisi myös toteutettava toimia, joilla ehkäistään yritysten lopettaminen, 
arvioidaan häiriintyneitä toimitus- ja arvoketjuja ja palautetaan ne ennalleen, tuetaan pk-
yritysten toiminnan laajentamista ja tehostetaan niiden rajatylittävää toimintaa, jotta 
voidaan maksimoida sisämarkkinoiden mahdolliset hyödyt;

10. kehottaa sovittamaan yhteen kaikki pk-yritysten tukemiseen sisämarkkinoilla tarkoitetut 
rahoitusvälineet; painottaa, että pk-yritysten kilpailukyvyn, kehittymisen ja kriisistä 
selviytymisen kannalta ratkaisevan tärkeitä ohjelmia on vahvistettava seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi; kehottaa 
Euroopan investointipankkia jatkamaan pk-yritysten tukemista erityisesti osana 
kestävän rahoituksen lähestymistapaa;

11. korostaa EU:n monivuotisen rahoituskehyksen, eritoten sisämarkkinaohjelman, 
InvestEU-ohjelman, Digitaalinen Eurooppa -ohjelman, Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman ja muiden ohjelmien pk-yritysten tukemiseen tuomaa lisäarvoa; katsoo, 
että sisämarkkinaohjelman pk-yritysikkunassa olisi säilytettävä parlamentin kannan 
mukainen tavoitetaso, ja korostaa siksi monivuotisen rahoituskehyksen ja Next 
Generation EU ‑välineen nopean hyväksymisen merkitystä;

12. panee tyytyväisenä merkille, että komission yksilöimiin toimiin kuuluu myös 
toimenpiteitä suotuisan toimintaympäristön luomiseksi mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille; katsoo, että sukupolvenvaihdoksen tukeminen perinteisissä 
käsityöteollisuuden yrityksissä, joista osa on vaarassa hävitä kokonaan, voi olla tehokas 
keino paitsi kannustaa yritysten perustamiseen myös nostaa Euroopan 
käsityöläistaitojen, -tietojen ja perinteiden arvostusta; katsoo, että olisi hyödyllistä 
tarjota kannustimia sukupolvien välisiin hankkeisiin, joissa voidaan yhdistää 
käsityöläisperinteet digitalisaatioon ottamalla niihin mukaan koulutuksensa 
loppuvaiheessa olevia nuoria;

13. toteaa, että mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille olisi asetettava 
oikeasuhteisia velvoitteita, joissa otetaan huomioon niiden erityispiirteet ja alakohtaiset 
ominaisuudet; kannustaa komissiota toteuttamaan vahvoja täytäntöönpanotoimia 
markkinoiden pirstoutumisen rajoittamiseksi, perusteettomien markkinaesteiden 
poistamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi hyödyntämällä 
kaikkia käytettävissä olevia välineitä ja elimiä, kuten pk-yritysedustajien verkostoa ja 
sääntelyntarkastelulautakuntaa, jotta voidaan alentaa kustannuksia ja vahvistaa pk-
yritysten toimintaa;



AD\1214339FI.docx 5/10 PE653.798v02-00

FI

14. korostaa, että liiallinen sääntely rasittaa erityisesti pk-yrityksiä; katsoo tämän vuoksi, 
että pk-yrityksiä koskevan strategian tavoitteiden saavuttamiseksi on kiinnitettävä 
enemmän huomiota mahdollisten uusien sääntelyaloitteiden oikeasuhteisuuteen;

15. pyytää laatimaan etenemissuunnitelman hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi 
oikeasuhteisesti, pk-yritysten investointipotentiaalin vahvistamiseksi ja EU:n 
taloudellisen elpymisen nopeuttamiseksi myös seuraavat osa-alueet huomioon ottaen:

– pk-yritysten tukeminen rajat ylittävässä toiminnassa, jolloin ne voivat hyödyntää 
sisämarkkinoiden etuja kaikilta osin

– toiminnan laajentamiseen kannustaminen

– pk-yritystestin tehokas hyödyntäminen vaikutuksenarvioinnin varhaisessa vaiheessa, 
jotta voidaan analysoida lainsäädäntöehdotusten taloudellisia vaikutuksia, myös 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia;

16. painottaa, että pk-yritysten olisi saatava kohdennettua tukea – teknistä, hallinnollista ja 
osaamisen tukemista – EU:n sääntelykehyksen täytäntöönpanossa, jotta voidaan 
varmistaa sisämarkkinasääntöjen noudattaminen;

17. panee merkille tilapäisistä valtiontukipuitteista tarjottavan tuen ja pitää myönteisenä 
niiden äskettäistä muuttamista, jonka ansiosta jäsenvaltiot voivat antaa julkista tukea 
kaikille mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille; kehottaa komissiota 
kuitenkin tällä välin varmistamaan, että hyväksytyt tilapäiset valtiontukipuitteet eivät 
vääristä kilpailua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja vaikuta siten epäsuotuisasti pk-
yrityksiin, jotka ovat niiden tärkeimpiä edunsaajia;

18. korostaa datan ja tiedemaailmasta pk-yrityksiin tapahtuvan teknologian siirron keskeistä 
roolia, sillä ne ovat digitaalitalouden elinvoiman lähde; huomauttaa, että markkinoiden 
epätasapaino ja tiedon saatavuuden esteet vaikuttavat pk-yritysten kilpailukykyyn, 
korostaa, että pk-yritysten on saatava oikeudenmukainen osuus tuottamansa datan 
lisäarvosta, ja painottaa, että datan syrjimätön saatavuus on avainasemassa, jotta 
voidaan varmistaa tasapuoliset digitaaliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla; pitää 
Euroopan datastrategiaa tältä osin myönteisenä; tukee komissiota yhteentoimivuuden 
edistämisessä ja  eurooppalaisten data-avaruuksien luomisessa luotettavaa ja turvallista 
muiden kuin henkilötietojen yhteiskäyttöä varten, jotta voidaan lisätä tietovirtoja 
yritysten, asiaankuuluvien sidosryhmien ja julkisen sektorin välillä; korostaa avoimen 
datan ja pk-yrityksille avoimen teknologian avulla täysin sovellettavaa lainsäädäntöä 
noudattaen tapahtuvan tietämyksen jakamisen merkitystä;

19. huomauttaa, että on tarpeen helpottaa pk-yritysten tekoälyn saantia ja käyttöönottoa 
niissä tulevan eettisyys- ja vastuukehyksen mukaisesti edistämällä pk-yritysten 
rajatylittävien tekoälyallianssien luomista strategisissa arvoketjuissa sisämarkkinoilla 
sekä edistämällä investointeja datan tallentamiseen ja käsittelyyn tarvittaviin seuraavan 
sukupolven standardeihin, välineisiin ja infrastruktuuriin; huomauttaa, että on tärkeää 
varmistaa tieto- ja viestintätekniikan standardien saatavuus ja niitä koskeva tieto pk-
yrityksissä ja tarjota räätälöidympiä digitaalisia ratkaisuja;
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20. huomauttaa, että pk-yrityksillä on vaikeuksia suojata teollis- ja tekijänoikeuksiaan ja 
suojautua aggressiivisilta patenttioikeudenkäynneiltä, mikä saattaa uhata niiden 
kehitystä; kehottaa komissiota lisäämään tietämystä teollis- ja tekijänoikeuksista, 
hyödyntämään enemmän ulkoista neuvontaa ja varmistamaan asianmukaisen 
täytäntöönpanon valvonnan;

21. korostaa digitalisaatiosta koituvan pk-yrityksille lukuisia etuja, kuten uusia 
mahdollisuuksia tarjota digitaalisia palveluja tai tuotteita ja laajentaa pääsyä 
markkinoille; huomauttaa, että pk-yrityksiin kohdistuu yhä enemmän paineita 
mukauttaa niiden liiketoimintamalleja vastaavasti ja ottaa käyttöön tarvittavaa 
digitaaliteknologiaa, jotta ne voivat pysyä kilpailukykyisinä ja asiakkaiden kannalta 
houkuttelevina;

22. korostaa, että pk-yrityksiin ja erityisesti uusyrityksiin kätkeytyy valtavasti 
kasvupotentiaalia uusilla digitaalialoilla, kuten tekoälyn, esineiden internetin ja 
robotiikan alalla, mutta korostaa, että jotta pk-yritykset onnistuvat digitaalisessa 
muutoksessa, niitä on tuettava asianmukaisesti ja niillä on oltava käytettävissään 
riittävät taloudelliset resurssit ja infrastruktuuri;

23. painottaa sähköisen kaupankäynnin pk-yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia tavoittaa 
uusia asiakkaita ja markkinoita; tähdentää yritysten ja verkkoalustojen yhteyksistä 
annetun asetuksen kaltaisen lainsäädännön lisäarvoa tässä yhteydessä ja kehottaa 
panemaan sen nopeasti täytäntöön ja valvomaan sen täytäntöönpanoa;

24. varoittaa, että verkkokaupassa piilee jatkuva epäreilun kilpailun riski, joka johtuu myös 
sääntöjen vastaisista, laittomista tai vaarallisista tuotteista EU:n kuluttajille suunnatuilla 
verkossa toimivilla markkinapaikoilla;

25. korostaa, että pk-yritysten yhtäläiset mahdollisuudet saada investointeja ovat edelleen 
haaste EU:ssa, sillä joissakin jäsenvaltioissa rahoituksen saanti on vaikeampaa, mikä 
johtaa pk-yritysten kilpailukyvyn eroihin sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota 
puuttumaan tähän rahoituksen saatavuusvajeeseen, joskin heikentämättä 
vakavaraisuusvaatimusten merkitystä, jotta varmistetaan, että pk-yritykset kilpailevat 
tasapuolisemmin toimintaedellytyksin;

26. kannustaa jäsenvaltioita panemaan yhteisen digitaalisen palveluväylän täytäntöön pk-
yrityksille suotuisalla tavalla tekemällä tiivistä yhteistyötä alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä muiden jäsenvaltioiden kanssa ja tarjoamalla helpon 
digitaalisen pääsyn tietoihin, menettelyihin, apuun ja palveluihin, jotka liittyvät rajat 
ylittävään liiketoimintaan, julkisia hankintoja ja rahoituslähteitä koskeva neuvonta 
mukaan lukien;

27. katsoo, että tähän liittyviä kiireellisiä toimenpiteitä, kuten digitalisaation ulottamista 
julkishallinnon yksiköiden ja yritysten välisiin suhteisiin ja julkishallinnon 
tietopankkien yhteentoimivuutta, ei voida enää lykätä;

28. suhtautuu myönteisesti pk-yritysedustajien verkostoon, jonka ansiosta loppukäyttäjä on 
mahdollista ottaa paremmin huomioon tulevassa lainsäädännössä; ehdottaa kuitenkin, 
että sen nimitysprosessia ja toimintaa arvioidaan kriittisesti, jotta voidaan puuttua 
mahdollisiin heikkouksiin ja varmistaa sen tehokas toiminta kaikissa jäsenvaltioissa 
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koordinoiden sitä jatkuvasti asiaankuuluvien elinkeinoelämän järjestöjen ja 
sidosryhmien kanssa;

29. korostaa tarvetta hyödyntää eurooppalaista julkisten hankintojen GovTech-alustaa (EU 
GovTech) sen seuraamisessa, miten pk-yritykset selviytyvät hankintamenettelyjen 
haasteista eri puolilla EU:ta, minkä perusteella voidaan myöhemmin laatia hyviä 
käytäntöjä ja tiukempia lainsäädäntönormeja;

30. kehottaa komissiota käynnistämään mahdollisimman pian eurooppalaisen GovTech-
aloitteen, jolla edistetään parhaita käytäntöjä synergiavaikutusten aikaansaamiseksi 
julkishallinnon ja uusyritysten sekä digitaalisten pk-yritysten välille ja helpotetaan 
useiden jäsenvaltioiden kesken sellaisen rajat ylittävän välineen käyttöä, jolla edistetään 
eurooppalaisten digitaalisten pk-yritysten yhtäläistä markkinoille pääsyä;

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yksinkertaistamaan hankintamenettelyjä 
hyödyntämällä komission uusien ohjeiden tarjoamaa joustavuutta EU:n nykyisen 
hankintakehyksen puitteissa ja parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia 
sisämarkkinoilla, esimerkiksi niin että jaetaan hankinnat pienempiin osiin ja 
yksinkertaistetaan hallinnollisia menettelyjä, sekä käyttämällä digitaalisia välineitä ja 
alustoja kansallisten ja rajat ylittävien hankintojen laajentamiseen;

32. korostaa, että kestävät julkiset hankinnat voivat toimia strategisena välineenä, jolla 
edistetään kestäviä tuotanto- ja kulutusmalleja; kannustaa tässä yhteydessä käyttämään 
hankintaprosessissa taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä kriteerejä täysin 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja korostaa, että pk-yritykset tarvitsevat 
oikeanlaista tukea tämän muutoksen toteuttamiseksi;

33. korostaa, että EU:ssa hankintamenot ovat yhteensä 14 prosenttia jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta bkt:stä, jolloin pk-yritysten osallistumisasteen nostaminen 
tarjouskilpailuissa tarjoaa niille merkittävän rahoitusmahdollisuuden; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusien hankintamenetelmien ja -välineiden 
käyttöä niiden toteuttamiseksi käytännössä hyödyntämällä parhaalla mahdollisella 
tavalla EU:n nykyistä julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntökehystä sekä sen jo 
nykyisellään tarjoamaa joustavuutta;

34. korostaa olevan tärkeää, että yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja asetetaan 
paremmin pk-yritysten saataville; kehottaa luomaan digitaalisia välineitä, kuten 
alustoja, joilla parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada tietoa niiden alaan 
liittyvistä julkisista hankinnoista;

35. korostaa, että maksuviivästykset aiheuttavat neljänneksen kaikista pk-yritysten 
konkursseista EU:ssa; kehottaa komissiota varustamaan maksuviivästysdirektiivin1 
nopeasti vahvoilla seuranta- ja täytäntöönpanovälineillä ja ryhtymään soveltuviin 
sitoviin toimenpiteisiin nykyisen kehyksen vahvistamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
nopeat maksut ja edistää niitä yleissääntönä kaikkialla sisämarkkinoilla erityisesti 
viranomaisten ja yritysten välisissä liiketoimissa; kehottaa EU:n, jäsenvaltioiden sekä 
alue- ja paikallisviranomaisia näyttämään esimerkkiä suorittamalla maksut pk-

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa 
toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).
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yrityksille ajoissa; kehottaa tässä yhteydessä soveltamaan aktiivisesti 
rikkomismenettelyjä tapauksissa, joissa direktiiviä ei ole pantu asianmukaisesti 
täytäntöön.
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