
AD\1214307FI.docx PE653.813v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Kansainvälisen kaupan valiokunta

2020/2131(INI)

24.9.2020

LAUSUNTO
kansainvälisen kaupan valiokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

uudesta eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevasta strategiasta
(2020/2131(INI))

Valmistelija: Geert Bourgeois



PE653.813v03-00 2/9 AD\1214307FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1214307FI.docx 3/9 PE653.813v03-00

FI

EHDOTUKSET

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

1. pitää valitettavana covid-19-pandemian vakavia vaikutuksia, vuoden 2008 
maailmanlaajuista rahoituskriisiä ja lisähäiriöitä, joita eurooppalaiset yritykset 
kohtaavat Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ja jotka kaikki 
vaikuttavat globaalien arvoketjujen rakenteeseen keskeyttämällä ne tai jopa 
pysäyttämällä ne; kehottaa jäsenvaltioita panemaan maksuviivästysdirektiivin1 
asianmukaisesti täytäntöön kaikkien pienten ja keskisuurten yritysten osalta, koska ne 
ovat covid-19-kriisin pahimmin koettelemia; kehottaa komissiota seuraamaan 
asianmukaisesti maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoa; vaatii vihreän kehityksen 
ohjelman mukaista johdonmukaista eurooppalaista strategiaa pk-yrityksiä varten, jotta 
talouksiamme voidaan muuttaa ja niiden häiriönsietokykyä vahvistaa strategisilla 
investoinneilla pk-yritysten tukemiseksi; muistuttaa, että eurooppalaiset pk-yritykset 
tarvitsevat avointa kauppapolitiikkaa, ja pyytää tässä yhteydessä komissiota ryhtymään 
toimiin sen varmistamiseksi, että kauppavirrat ja kestävät arvoketjut, mukaan lukien 
kauppareitit tavaraliikenteelle koko EU:ssa, pysyvät avoimina ja että toteutetaan pitkän 
aikavälin toimenpiteitä Euroopan teollisen perustan vahvistamiseksi, jotta vältetään 
toimitusketjujen häiriöt, säilytetään Euroopan kilpailukyky ja puolustetaan kestäviä 
eurooppalaisia pk-yrityksiä asianmukaista huolellisuutta koskevan oikeudellisen 
kehyksen pohjalta; pitää myönteisenä EU:n kauppapolitiikan uudelleentarkastelua, sillä 
se on keskeinen väline, jolla voidaan vastata pk-yritysten kansainvälisessä kaupassa 
kohtaamiin haasteisiin; kiittää komissiota siitä, että se hyväksyi 23. heinäkuuta 2020 
päätöksen (EU) 2020/11012 pidentääkseen covid-19-pandemian vaikutusten 
torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävän vapautuksen 
tuontitulleista ja arvonlisäverosta voimassaoloaikaa vuonna 2020, mikä helpottaa 
Euroopan pk-yritysten taakkaa; kehottaa komissiota päivittämään 10. maaliskuuta 2020 
hyväksytyn kestävää ja digitaalista Eurooppaa koskevan pk-yritysstrategiansa uusiin 
olosuhteisiin mukautumiseksi;

2. suhtautuu myönteisesti edellä mainittuun pk-yrityksiä koskevaan strategiaan ja 
muistuttaa, että Euroopan 25 miljoonaa pk-yritystä ovat EU:n talouden selkäranka, sillä 
ne työllistävät noin 100 miljoonaa ihmistä, joista 13 miljoonaa työskentelee vientialalla, 
muodostavat yli puolet Euroopan BKT:stä, muodostavat 99 prosenttia EU:n yrityksistä 
ja 66 prosenttia sen työllisyydestä ja muodostavat 87 prosenttia kaikista EU:n viejistä, 
vaikka vain 25 prosenttia kaikista EU:hun sijoittautuneista pk-yrityksistä harjoittaa 
vientiä ja vielä pienempi osuus vientiä EU:n ulkopuolelle; muistuttaa, että 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, kestävyys ja hiilineutraalius on säilytettävä EU:n 
ohjelmien keskeisinä tavoitteina, jotta pk-yritykset voivat hyötyä vihreästä siirtymästä 
kilpailukyvyn, kustannusten vähentämisen ja työpaikkojen luomisen muodossa; 
korostaa, että olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota uusien teknologioiden 
innovaatiosykliin ja markkinoille saattamiseen; korostaa, että sisämarkkinoiden vauraus 

1 EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1.
2 EUVL L 241, 27.7.2020, s. 36.
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riippuu eurooppalaisten pk-yritysten kyvystä sopeutua tietotekniikan muutokseen; 
tunnustaa mikroyritysten ja startup-yritysten roolin tulevaisuuden uusien teknologioiden 
käyttöönotossa; toteaa, että on tärkeää säilyttää vahva, johdonmukainen ja 
ennakoitavissa oleva lainsäädäntö yleisesti ja erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien 
yhteydessä ja pitää samalla mielessä, että vain yhdeksän prosenttia EU:n pk-yrityksistä 
todella suojelee teollis- ja tekijänoikeuksiaan; panee merkille, että vain pieni 
prosenttiosuus EU:n ulkopuolelle tavaroita vievistä yrityksistä on pk-yrityksiä ja että 
maailmanlaajuiset markkinat tarjoavat pk-yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia lisätä 
kilpailukykyä, talouskasvua ja innovointia; toteaa, että sisämarkkinoiden kitkattoman 
kaupan ja vapaan liikkuvuuden ansiosta pk-yritykset, joilla on tarvittava koko ja 
kokemus, voivat viedä tuotteitaan EU:n ulkopuolelle ja päästä muille haluamilleen 
markkinoille; muistuttaa, että eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -
aloitteen ja ”pienet ensin” -periaatteen tarkoituksena on parantaa kilpailukykyä ja tukea 
yrittäjyyttä;

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että pk-yritysstrategiassa kiinnitetään erityistä huomiota 
EU:n siirtymiseen toisaalta kestävään ja toisaalta digitaaliseen talouteen sekä pk-
yritysten sääntelytaakan keventämiseen ja niiden markkinoille pääsyn ja rahoituksen 
saannin parantamiseen; katsoo, että keskittyminen digitaalisiin ja innovatiivisiin 
ratkaisuihin parantaa Euroopan maailmanlaajuista kilpailukykyä kokonaisuudessaan;

4. toistaa kannattavansa voimakkaasti komission vihreän kehityksen ohjelmassa ilmaistua 
tavoitetta ottaa käyttöön hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi; kehottaa komissiota 
edistämään tätä aloitetta osana vuoden 2021 työohjelmaansa; korostaa, että 
hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin on oltava kulmakivi Euroopan hiilineutraaliuden 
saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä ja että pk-yritysten aktiivisen integroinnin 
varmistamiseksi siihen on sisällyttävä toimenpiteitä, jotka on erityisesti suunniteltu 
vastaamaan niiden tarpeita;

5. pitää myönteisinä komission pyrkimyksiä kehittää erityisiä välineitä, joilla helpotetaan 
pk-yritysten pääsyä kolmansien maiden markkinoille; kehottaa komissiota tukemaan 
täysimääräisesti pk-yrityksiä niiden pyrkiessä poistamaan kaikki tulliesteet ja muut kuin 
tulliesteet, jotka estävät niiden pääsyn kolmansien maiden markkinoille; muistuttaa, että 
yhdenmukaistetut ja yksinkertaistetut tullimenettelyt ovat tärkeitä, jotta mikroyrityksiä 
ja pk-yrityksiä voidaan auttaa pääsemään vientimarkkinoille, sillä ne lisäävät 
tuottavuutta nopeuttamalla innovointia ja helpottamalla teknologian ja osaamisen 
leviämistä; pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut varmistamaan pk-yritysten 
oikeusvarmuuden sisällyttämällä pk-yrityksiä koskevat luvut kaikkiin 
vapaakauppasopimuksiin, kuten EU:n ja Japanin välinen sopimus ja Meksikon kanssa 
tehty uudistettu sopimus osoittavat, ja korostaa, että ne olisi sisällytettävä myös 
nykyisten vapaakauppasopimusten tuleviin tarkistuksiin; muistuttaa komissiota, että 
kaikkiin kauppasopimusten pk-yrityksiä koskeviin lukuihin olisi sisällytettävä Euroopan 
mikro- ja pk-yritysten yleisimmät esteet; pitää myönteisenä komission aivan 
ensimmäisen sopimusten valvojan nimittämistä ja korostaa hänen tärkeää rooliaan sen 
varmistamisessa, että pk-yritykset saavat mahdollisimman suuren hyödyn EU:n 
kauppasopimuksista; kehottaa komissiota auttamaan pk-yritysten hallinnollisten ja 
sääntelyyn liittyvien rasitteiden ja byrokratian vähentämisessä, kun otetaan huomioon 
kaupan ja investointien esteiden, hallinnollisten kustannusten ja byrokratian 
suhteettomat vaikutukset pk-yrityksiin; kehottaa komissiota tukemaan pk-yrityksiä, 
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jotka keskittyvät vihreään teknologiaan ja innovaatioihin ja vievät nyt jo tuotteitaan ja 
palvelujaan kolmansiin maihin, ja näin edistämään tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomista; kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tiedottamaan 
aktiivisesti pk-yrityksille kaupankäyntimahdollisuuksista;

6. kehottaa komissiota tukemaan aktiivisemmin kansallisia ja alueellisia vientiedustajia ja 
pk-yritysjärjestöjä EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasoilla, jotta pk-yritykset voivat 
kuroa umpeen tietovajeen ja hyödyntää paremmin kauppasopimuksia; on sitä mieltä, 
että komissio voisi perustaa pk-yritysten kansainvälistymisfoorumin edistymisen 
seuraamiseksi ja teknisen tuen antamiseksi pk-yrityksille uusille markkinoille pääsyssä; 
toteaa, että tähän foorumiin voisi sisältyä kiertotalouden kestävyyden arviointi; 
muistuttaa, että EU:n edustustoilla on keskeinen rooli pk-yritysten tukemisessa, sillä ne 
käsittelevät pk-yritysten kyselyjä ja käytännön ongelmia, joita ne kohtaavat 
vapaakauppasopimusten täytäntöönpanossa;

7. kehottaa komissiota ottamaan huomioon pk-yritysten erityispiirteet kaikissa kauppaa ja 
investointeja koskevissa neuvotteluluvuissa, myös neuvoteltaessa kauppasopimusten 
julkisia hankintoja koskevista luvuista, joilla on helpotettava pk-yritysten osallistumista; 
panee tyytyväisenä merkille komission ilmoituksen, että se aikoo ottaa käyttöön uuden 
tietoportaalin tiedottaakseen pk-yrityksille paremmin kauppapolitiikasta ja tarjotakseen 
yksityiskohtaista tietoa tullimenettelyistä ja -muodollisuuksista kolmansiin maihin 
vientiä varten; pyytää komissiota olemaa yhteydessä yrityksiin mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, kun se perustaa uusia tietoportaaleja tai parantaa olemassa olevia 
portaaleja, jotta voidaan varmistaa, että pk-yritykset saavat erittäin käytännöllistä tietoa; 
kehottaa komissiota toteuttamaan tavoitteensa eli ottamaan käyttöön alkuperäsääntöjä 
koskevan itsearviointivälineen ja elinkaarianalyysin, joissa keskitytään erityisesti 
riskinarviointiin ja joiden avulla pk-yritykset voivat arvioida, hyötyykö tuote tietyn 
kauppasopimuksen mukaisista etuuksista ja miten ne voivat hyödyntää toimitusketjujen 
strategista monipuolistamista; muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää yhtenäistää ja 
yksinkertaistaa alkuperäsääntöjä; toistaa kuitenkin, että rajat ylittäviä tietovirtoja 
koskevat selkeät säännöt ovat tärkeitä EU:n digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; korostaa meneillään olevien sähköistä kaupankäyntiä koskevien 
monenvälisten WTO-neuvottelujen merkitystä; kehottaa laatimaan kattavat ja 
kunnianhimoiset säännöt, joilla helpotetaan datan vapaata liikkuvuutta rajojen yli ja 
taataan samalla EU:n tietosuojanormit, puututaan digitaalisen kaupan esteisiin, mukaan 
lukien tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset, ja varmistetaan, että yritykset, 
erityisesti pk-yritykset, voivat kilpailla maailmanlaajuisesti tasapuolisin 
toimintaedellytyksin; toistaa, että pk-yrityksillä on keskeinen rooli datavetoisten 
teknologioiden ja yritystoiminnan laajentamisessa; korostaa tarvetta edistää 
yhteentoimivuutta ja tietojen maailmanlaajuista saatavuutta, jotta voidaan optimoida 
kansainvälisen kaupan eri prosessit; kehottaa komissiota helpottamaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin ja sisällyttämään sen julkisia 
hankintoja koskevan politiikan vihreän kehityksen ohjelmassa määritettyihin 
tavoitteisiin, kuten kiertotalouden edistämiseen ja julkishyödykkeiden toimitusketjujen 
häiriönsietokyvyn lisäämiseen;

8. muistuttaa, että rahoituksen saanti on olennaisen tärkeä kysymys pk-yrityksille, sillä 
joissakin jäsenvaltioissa se on vaikeampaa kuin toisissa; kehottaa komissiota 
puuttumaan tähän rahoituksen saatavuusvajeeseen ja varmistamaan, että pk-yritykset 
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kilpailevat tasapuolisin toimintaedellytyksin; pyytää Euroopan investointipankkia 
kiinnittämään politiikkansa määrittelyssä erityistä huomiota pk-yrityksiin; kiinnittää 
erityistä huomiota pk-yrityksiin, jotka tarvitsevat rahoitusta, teknistä apua sekä 
vähemmän rasittavaa sääntelytaakkaa täyttääkseen vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitalisaation tavoitteet kilpailukykynsä säilyttämiseksi; kiinnittää huomiota tarpeeseen 
edistyä investointien helpottamista koskevassa sopimuksessa ja sähköistä kaupankäyntiä 
koskevassa direktiivissä3 ja jatkaa monenvälistä palvelusopimusta koskevaa työtä; 
korostaa, että digitalisaatio tarjoaa pk-yrityksille monia etuja, kuten uusia 
mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen tai tuotteiden tarjoamiseen ja markkinoille 
pääsyn helpottamiseen, ja korostaa, että pk-yritykset tarvitsevat edelleen tukea 
rahoituksen, tiedon, taitojen ja teknologian saantiin; toteaa, että komission on 
poistettava vihreän kasvun ja ekoinnovoinnin esteitä pk-yrityksiltä, jotta voidaan 
varmistaa, että vihreän kehityksen ohjelma tarjoaa taloudellisia mahdollisuuksia; 
kehottaa ponnisteluihin pk-yritysten rahoituksen, myös tutkimukseen ja kehittämiseen 
tarkoitettujen varojen, saatavuuden helpottamiseksi mahdollisimman paljon ja kehottaa 
tarjoamaan tehostettua teknistä tukea, jotta voidaan vauhdittaa ja hyödyntää vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta; 

9. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön EU:n kaupan suojatoimia ja muita 
suojatoimia tehokkaasti, jotta Euroopan teollisuutta voidaan suojella paremmin 
erityisesti silloin, kun se vaikuttaa aloihin, joilla suurin osa toimijoista on pk-yrityksiä; 
toteaa, että maailmalla on edessään ennennäkemättömiä ja ennakoimattomia haasteita, 
minkä vuoksi tarvitaan EU:n laajuista suunnitelmaa älykästä tuotannon palauttamista ja 
tiettyjä strategisia aloja varten, toimitusyhteyksien monipuolistamista ja avointa 
strategista riippumattomuutta osana eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevaa strategiaa; 
korostaa, että pk-yrityksiä koskevaan strategiaan on sisällytettävä vahvat sosiaaliset 
takeet ja sosiaalinen osallisuus kaupan yhteydessä; korostaa, että on keskityttävä EU:n 
kauppasopimusten täytäntöönpanoon ja noudattamisen valvontaan markkinoille pääsyä, 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien sitoumusten rikkomisten estämiseksi, jolloin 
voidaan puuttua tehokkaasti markkinoiden vääristymiin ja varmistaa, etteivät pk-
yritykset joudu epäedulliseen kilpailuasemaan; kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
vahvistamaan edelleen pk-yrityksille tarkoitettua kaupan suojakeinoihin keskittynyttä 
yhteyspistettä (Trade Defence Helpdesk), jotta voidaan sekä lisätä tukea pk-yrityksille 
kaupan suojakeinojen käytössä että tehostaa tiedotusta välineistä, joilla voidaan puuttua 
epäreiluun tuontiin; korostaa heinäkuussa 2020 annettua Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta4, jossa todettiin, että vaikka kaupan 
suojatoimiin liittyvät tutkimukset aiheuttavat asianomaisille osapuolille huomattavan 
hallinnollisen rasitteen, ne ovat oikeudellinen välttämättömyys; varoittaa kuitenkin, että 
pk-yrityksille ei ole annettu riittävästi tukea kaupan suojatoimien hyödyntämiseksi ja 
että kaupan suojatoimia ei edistetä riittävästi kaikilla Euroopan teollisuuden aloilla; 
kehottaa komissiota tässä yhteydessä lisäämään erityisesti pk-yritysten tukemista ja 
niiden tavoittamista; kehottaa EU:ta ottamaan asianmukaisesti huomioon turvallisuuteen 
ja yleiseen järjestykseen liittyvät edut ulkomaisten suorien sijoitusten ja hankintojen 
yhteydessä ja yhdistämään ne EU:n laajuiseen seurannan koordinointimekanismiin 

3 EUVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
4Erityiskertomus nro 17/2020 ”Kaupan suojatoimet: hyvin toimiva järjestelmä, jolla suojellaan EU:n yrityksiä 
polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta”.
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erityisesti strategisilla aloilla; kehottaa komissiota lisäämään sidosryhmien tietämystä 
kaupan suojatoimista ja lisäämään tukeaan pk-yrityksille, jotta kaupan suojatoimet ovat 
paremmin niiden saatavilla; pyytää tässä yhteydessä komissiota antamaan käyttöön 
välittömämmän ja suoremman mekanismin, jonka avulla pk-yritykset voivat valittaa 
hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä; kehottaa komissiota toteuttamaan 
mahdollisimman pian toimenpiteitä tutkimuksissa, joissa pk-yritykset ovat 
merkittävässä asemassa;

10. kehottaa komissiota tukemaan edelleen mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä ja keskittymään 
erityisesti naisten johtamiin mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin ja toteuttamaan toimia 
niiden hyväksi; pyytää, että perustaessaan vientikysymysten neuvontapisteitä unioni ja 
jäsenvaltiot kiinnittävät erityistä huomiota naisten johtamien mikroyritysten ja pk-
yritysten erityistilanteeseen, jotta voidaan hyödyntää vapaakauppasopimusten tarjoamat 
mahdollisuudet ja parantaa palveluja, tekniikkaa ja infrastruktuuria (kuten internetin 
saatavuutta), sillä ne ovat erityisen tärkeitä naisten taloudellisten mahdollisuuksien 
lisäämisen ja naisten johtamien mikroyritysten ja pk-yritysten kannalta; kehottaa 
komissiota auttamaan kumppanuuksien luomisessa unionin ja kehitysmaiden 
naisyrittäjien välillä;

11. suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen ottaa käyttöön ”yksi sisään, yksi ulos” -
periaate uusia lakeja laadittaessa, joka olisi ensimmäinen askel uuden sääntelyn kierteen 
pysäyttämiseksi ja byrokratian vähentämiseksi, mutta muistuttaa, että tämä vain 
säilyttää tilanteen ennallaan, mikä ei ole riittävä tavoite; kehottaa selventämään, miten 
komissio aikoo ottaa tämän periaatteen huomioon kauppapolitiikassa;

12. kehottaa komissiota esittämään etenemissuunnitelman pk-yrityksiin vaikuttavien 
vanhentuneiden sääntöjen ja määräysten vähentämiseksi vähintään 30 prosentilla, jotta 
voidaan lieventää hallinnollista rasitetta ja kustannuspaineita, edistää kilpailukykyä ja 
vaikuttaa tosiasiallisesti pk-yritysten kasvuun ja menestymiseen EU:ssa.
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