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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan uudesta pk-yritysstrategiasta
(2020/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen 2003/361/EY 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä1,

– ottaa huomioon kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 
16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/7/EU2,

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2011 annetun komission tiedonannon 
”Toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi” 
(COM(2011)0870),

– ottaa huomioon 23. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelu” 
(COM(2011)0078) ja siitä 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman ”Pienet ja keskisuuret 
yritykset (pk-yritykset): kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet”4,

– ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Järkevä sääntely 
– Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet” (COM(2013)0122),

– ottaa huomioon yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan 
ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY 
kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1287/20135,

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman perheyrityksistä 
Euroopassa6,

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
seuraavat kärkiyritykset: start-up- ja scale-up-yrityksiä koskeva aloite” 
(COM(2016)0733),

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
”Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten” (COM(2020)0103),

1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.
2 EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1.
3 EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 102.
4 EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 40.
5 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33.
6 EUVL C 316, 22.9.2017, s. 57.
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– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 02/2020: 
”Pk-yritysten rahoitusväline toiminnassaan: vaikuttava ja innovatiivinen ohjelma, jolla 
on myös haasteita”,

– ottaa huomioon komission kevään 2020 talousennusteen,

– ottaa huomioon Maailmanpankin kesäkuussa 2020 julkaistun raportin ”Global 
Economic Prospects 2020”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että komission tiedonanto ”Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista 
Eurooppaa varten” julkaistiin 10. maaliskuuta 2020, kun taas WHO julisti covid-19:n 
pandemiaksi 11. maaliskuuta, minkä seurauksena komission kuvaama taloudellinen, 
sosiaalinen ja poliittinen ympäristö muuttui vanhentuneeksi; 

B. ottaa huomioon, että yli puolet Euroopan BKT:stä on peräisin 25 miljoonasta pk-
yrityksestä, jotka työllistävät noin 100 miljoonaa työntekijää; ottaa huomioon, että 
98,9 prosenttia EU:n rahoitusalan ulkopuolisista yrityksistä on pieniä yrityksiä, joissa 
on alle 49 työntekijää;

C. ottaa huomioon, että pandemian aiheuttama talouskriisi on ajanut huomattavan määrän 
pk-yrityksiä maksukyvyttömyyden partaalle;

D. ottaa huomioon, että OECD:n katsauksessa7 pidetään toisen covid-19-epidemian 
sattuessa mahdollisena, että vuoden 2021 loppuun mennessä tulonmenetykset kasvavat 
suuremmiksi kuin missään aiemmassa taantumassa viimeisten 100 vuoden aikana;

E. ottaa huomioon, että vuoden 2019 raportin ”Mind the Bridge: Tech Scale-up Europe”8 
mukaan menestyviä yrityksiä on Yhdysvalloissa kolminkertaisesti EU:hun verrattuna;

F. ottaa huomioon, että monilla pk-yrityksillä ei edelleenkään ole kaikkia mahdollisuuksia 
digitalisaatioon; katsoo, että parannettaessa digitaalisen infrastruktuurin saatavuutta olisi 
kehitettävä myös tutkimusta ja innovointia sekä osaamista; 

G. ottaa huomioon, että hallinnollisten menettelyjen kustannukset ja monimutkaisuus 
haittaavat edelleen merkittävästi pk-yritysten mahdollisuuksia saada teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaa useissa jäsenvaltioissa;

H. ottaa huomioon, että midcap-yritykset eli markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset, 
jotka eivät täytä pk-yrityksen luokitteluperusteita, antavat huomattavan panoksen 
työllisyydelle ja kasvulle erityisesti joissakin jäsenvaltioissa, minkä vuoksi näille 
yrityksille tarvitaan erillinen määritelmä, jolla ei rajoiteta pk-yritysten määritelmää, 
jotta varmistetaan, että 250–499 työntekijän midcap-yritykset voivat saada enemmän 
tukea ja että niiden etuja voidaan edistää paremmin;

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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Covid-19-kriisiä edeltäneet rakenteelliset haasteet

1. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään etenemissuunnitelman, jossa asetetaan tavoitteita 
siitä, miten sääntöjen määrää saadaan vähennettyä nopeasti vähintään 30 prosenttia;

2. muistuttaa, että pk-yritykset voivat parantaa pääsyään maailmanmarkkinoille vain, jos 
niitä tuetaan jäsennellyllä ja ennakoitavalla ekosysteemillä; muistuttaa tässä yhteydessä 
kauppakamareiden roolista ulkomailla; muistuttaa, että pienemmät yritykset ja 
mikroyritykset ovat vaarassa jäädä maailmanmarkkinoiden ulkopuolelle ilman riittävää 
tukea;

3. suhtautuu myönteisesti digitalisointia koskevien nopeutettujen koulutusohjelmien 
avaamiseen Digitaalinen Eurooppa -ohjelman puitteissa; korostaa, että koulutus on 
olennaisen tärkeää pk-yritysten henkilöstön osaamisen parantamiseksi lohkoketjun, 
kyberturvallisuuden ja tekoälyn kaltaisilla aloilla; kehottaa komissiota toteuttamaan 
jälkiarvioinnin sen varmistamiseksi, että ohjelma täyttää tavoitteensa;

4. kehottaa tukemaan EU:n innovaatiopolitiikoilla ja -välineillä muitakin kuin digitaalisia 
pk-yrityksiä, erityisesti perinteisillä aloilla, joilla digitalisaatio ei ole edennyt kovin 
pitkälle;

5. muistuttaa ammatillisen koulutuksen keskeisestä asemasta, kun edistetään tutkinnon 
suorittaneiden ja työttömien työntekijöiden integroitumista työmarkkinoille ja 
varmistetaan, että pk-yritysten saatavilla on asianmukaisesti koulutettua henkilöstöä; 
kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla tulevaa 
Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ESR+) ja Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR); 

6. muistuttaa, että perinteisten käsityöalojen pk-yritykset ovat erityisen haavoittuva osa 
pk-yritysverkostoa; tunnustaa niiden taloudellisen ja sosiaalisen arvon ja kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan alan kilpailukyvyn säilymisen;

7. pitää valitettavana, että pk-yritysten toimintaa haittaavat yhä enemmän monikansalliset 
yritykset, jotka harjoittavat epäreilua kilpailua ja joiden kasvava asema sisämarkkinoilla 
on osaltaan vaikuttanut sosiaaliseen polkumyyntiin ja työvoimaa koskevan sääntelyn 
purkamiseen sekä monien pk-yritysten maksukyvyttömyyteen;

Covid-19-pandemian aiheuttamat uudet haasteet

8. panee merkille, että WHO:n pandemiahälytyksen jälkeen kaupan rajoitukset ja 
toimitusketjun häiriöt ovat lisääntyneet;

9. on huolissaan siitä, että covid-19-hätätilan jälkeen erot jäsenvaltioiden kyvyssä tukea 
pk-yrityksiä pahentavat kilpailueroja sisämarkkinoilla;

10. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön direktiivin kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta; muistuttaa, että pk-yritysten 
maksuvalmiutta on parannettava nopeasti ja että pk-yritysten pääomittamista koskevia 
toimenpiteitä olisi myös vahvistettava;

11. suhtautuu myönteisesti valtiontukia koskevien rajoitusten lieventämiseen mutta pitää 
valitettavana niiden epätasaista täytäntöönpanoa eri puolilla unionia; kehottaa 
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komissiota ja neuvostoa palauttamaan tasapuoliset kilpailuedellytykset jäsenvaltioiden 
välille;

12. pitää valitettavana, että vain 600 000 pk-yritystä pystyy harjoittamaan vientiä EU:n 
ulkopuolelle; suhtautuu myönteisesti komission pk-yritysten tueksi perustamaan uuteen 
portaaliin, jossa annetaan tietoa hallinnollisista menettelyistä ja kansainvälistä kauppaa 
koskevista säännöistä; kehottaa komissiota varmistamaan, että tämä työkalu on 
saatavilla monella kielellä;

13. kehottaa tukemaan erityisesti sosiaalisia pk-yrityksiä, kuten Euroopan parlamentin 
COSME-ohjelmaa koskevassa kannassa jo vaadittiin;

Elpymisstrategia

14. pitää valitettavana, että elpymissuunnitelmassa ei juurikaan huomioitu pk-yrityksiä, ja 
kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla myös pk-yritykset pääsisivät sen piiriin; 
muistuttaa neuvostoa siitä, että pk-yritysten selviytyminen covid-19-kriisin jälkeisestä 
ajasta riippuu nopeasta päätöksenteosta;

15. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan tärkeimmiksi poliittisiksi painopisteikseen työllisyyden 
sekä pk-yritysten tuotantokapasiteetin turvaamisen; kehottaa niitä esittämään 
konkreettisia tukitoimenpiteitä maksukyvyttömyysvaarassa oleville pk-yrityksille;

16. pitää valitettavana, että monet pk-yritykset eivät voi saada EU:n rahoitusta sen vuoksi, 
että siihen liittyvät menettelyt ja tukikelpoisuuskriteerit ovat kohtuuttoman 
monimutkaisia; kehottaa komissiota vähentämään näitä esteitä;

17. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan pk-yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet 
pankkilainan saamiselle; panee merkille perinteisten pankkitoiminnan mallien, kuten 
pienten alueellisten pankkien, säästöosuuskuntien ja julkisten laitosten, merkityksen;

18. kehottaa lisäämään pk-yritysten osuutta julkisilla hankintamenettelyillä tehdyistä 
julkisista hankintasopimuksista turvaamalla pk-yritysten mahdollisuudet osallistua 
hankintamenettelyihin ja torjumalla sellaisia tarjouskilpailun kriteereitä, joissa asetetaan 
vaatimuksia tai pätevyysedellytyksiä muille kuin ostettavien palvelujen tai tavaroiden 
perusominaisuuksille;

19. kehottaa komissiota turvautumaan kaupan suojatoimiin, jotta voidaan vähentää 
kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta johtuvia markkinavääristymiä; kehottaa 
tekemään ”pienet ensin” -periaatteesta EU:n kauppapolitiikan keskeisen kohdan;

20. panee merkille, että covid-19-kriisi on ajanut pk-yrityksiä ottamaan käyttöön 
innovatiivisia teknologioita ja liiketoimintamalleja, kuten sähköinen kaupankäynti ja 
jakamistalous, ja kehottaa komissiota varmistamaan, että investoinnit tutkimukseen ja 
innovointiin suunnataan pk-yrityksille;

21. pitää valitettavana, että vain 17 prosenttia pk-yrityksistä on tähän mennessä 
onnistuneesti integroinut digitaaliteknologian liiketoimintaansa, ja kehottaa 
tarkistamaan Yritys-Eurooppa-verkoston ja digitaali-innovointikeskittymien kaltaisia 
välineitä niiden tehokkuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi;
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22. kehottaa ottamaan käyttöön sitovan pk-yritystestin, jolla voidaan arvioida 
lainsäädäntöehdotusten taloudellisia vaikutuksia pk-yrityksiin; kehottaa arvioimaan 
asianmukaisesti nykyisten hiilidioksidipäästötavoitteiden suunnitellun tiukentamisen 
kustannustehokkuutta;

23. muistuttaa, että pk-yritysten edustajat on otettava aktiivisesti mukaan päätöksentekoon, 
jotta saadaan aikaan kestävä lähestymistapa vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin, 
joiden on perustuttava tarkkoihin kestävyysarviointeihin;

24. muistuttaa, että ilmastoneutraaliuden saavuttaminen on maailmanlaajuinen haaste, ja 
toteaa, että hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi voi olla keskeisessä asemassa 
eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn suojelemisessa samalla kun pyritään siihen, 
että EU:n kansainväliset kauppakumppanit ottaisivat käyttöön tiukempia 
ympäristönormeja;

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

Komission tiedonanto ”Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten” 
julkaistiin päivää ennen kuin WHO julisti covid-19-hätätilan pandemiaksi. Esittelijän 
päätarkoituksena on näin ollen saattaa tiedonannon alkuperäinen sisältö ajan tasalle 
pandemian aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset muutokset huomioon ottaen ja analysoida 
käytännönläheisesti ja osallistavasti niitä uusia haasteita, jotka nyt vaikuttavat 25 miljoonaan 
sisämarkkinoilla tällä hetkellä toimivaan eurooppalaiseen pk-yritykseen. Samalla esittelijä 
haluaa korostaa, että pk-yrityksillä on edelleen keskeinen rooli keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä maanosan talouden elpymisen peruspilareina pandemian jälkeen.

Eurooppalaisten pk-yritysten kasvuvauhti oli jo ennen pandemian puhkeamista hitaampi kuin 
EU:n ulkopuolisten kilpailijoiden, mikä johtui monitahoisista ja syvään juurtuneista 
rakenteellisista haasteista, kuten rajallisesta luotonsaannista, pääomavajeesta ja vakavista 
maksuviivästyksistä. Liiallinen hallinnollinen rasitus on myös pitkään vaikuttanut 
pk-yritysten kasvupotentiaaliin kaikkialla unionissa, ja Eurochambersin vuonna 2019 tekemän 
yritystutkimuksen mukaan hallinnolliset menettelyt ovatkin merkittävä haaste jopa 
78 prosentille pk-yrityksistä. Joissakin jäsenvaltioissa liikasääntely on erityisen hälyttävällä 
tasolla ja haittaa pk-yritysten kilpailukykyä paitsi kansallisessa liiketoimintaympäristössä 
myös laajemmilla Euroopan sisämarkkinoilla.

Samalla pk-yritysten kilpailukykyä ja jopa selviytymistä uhkaavat yhä useammin 
monenväliset epäreilut kilpailukäytännöt, jotka johtuvat Euroopan talouden globalisoituneesta 
luonteesta ja pääasiassa sellaisista EU:n ulkopuolisista tuottajista, joiden tavaroiden tai 
palvelujen vienti EU:hun perustuu edelleen löyhempiin työ- ja ympäristönormeihin. 

Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten asteittainen mutta jatkuva sulkeminen 
pois kunkin jäsenvaltion kansallisilta markkinoilta ja Euroopan sisämarkkinoilta oli siis 
noussut hälyttävälle tasolle kauan ennen covid-19-pandemian puhkeamista ja on siten syynä 
Euroopan talouden tukirangan rapautumiseen.

Nämä tärkeät seikat asianmukaisesti huomioiden unionin olisi kehitettävä nykyaikainen ja 
toteuttamiskelpoinen strategia, jonka on kyettävä ratkaisemaan edellä mainitut rakenteelliset 
haasteet ja puuttumaan nopeasti ja tehokkaasti myös pandemian tuomiin uusiin lisäesteisiin.

Tällaisen strategian ensisijaisena tavoitteena on oltava kilpailukyvyn palauttaminen niin 
sisämarkkinoilla kuin kauppasuhteissa kolmansiin maihin. Kiireellisiä toimenpiteitä tarvitaan 
erityisesti, jotta voidaan huomattavasti vähentää sääntelyrasitteita (yksi yhdestä -periaatetta 
käyttäen), parantaa kansallisen ja EU-tason rahoituksen saantia ensisijaisesti avustuksina 
lainojen sijaan sekä kuroa umpeen digitaalinen kuilu, joka edelleen koskettaa huolestuttavan 
suurta osuutta eurooppalaisista mikroyrityksistä sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Innovointi ja digitalisointi eivät saisi olla vain niiden yritysten etuoikeus, joiden ensisijainen 
toimiala liittyy suoraan innovointiin, vaan EU:n ja kansallisen tason avun ja 
rahoitusvälineiden olisi oltava helposti muidenkin kuin digitaalisten ja innovatiivisten 
yritysten saatavilla. Näihin yrityksiin kuuluvat muun muassa perinteisillä käsityöaloilla ja 
sosiaalipalvelu- tai luovalla alalla toimivat yritykset, jotka myös tarvitsevat digitalisaatiota 
säilyttääkseen kilpailukykynsä. 



PR\1207995FI.docx 9/9 PE653.858v01-00

FI

Rakennemuutos, jonka tavoitteena on tehdä unionin lainsäädännöstä suotuisampi 
mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, voidaan toteuttaa ensisijaisesti 
ottamalla ”pienet ensin” -lähestymistapa perusperiaatteeksi tulevaa lainsäädäntöä laadittaessa 
ja pitämällä tästä perusperiaatteesta kiinni koko lainsäädäntöprosessin ajan (myös 
vaikutustenarviointivaiheessa).

Mikro- ja pk-yrityksille suotuisa rakennemuutos tarkoittaa myös mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten suojelemista markkinajättiläisten epäoikeudenmukaiselta paineelta 
sekä unionissa että sen ulkopuolella. EU:n ja kansallisten viranomaisten on sen vuoksi 
tehostettava toimiaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten suojelemiseksi 
suurempien konsernien harjoittamalta määräävän aseman väärinkäytöltä. Jäsenvaltioiden olisi 
myös ryhdyttävä pikaisiin toimiin estääkseen työmarkkinoiden epävakauden lisääntymisen, 
jonka vaikutukset eurooppalaisiin yhteiskuntiin näkyvät jo nyt työttömyyden kasvuna ja 
työntekijän oikeuksien heikkenemisenä. 

Suojeltaessa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä 
maailmanmarkkinoilla EU:n toimielinten on käytettävä kaupan suojakeinoja järkevästi, jotta 
voidaan suojata eurooppalaisia tuottajia ja kuluttajia EU:n ulkopuolisten kilpailijoiden 
löyhemmin säännellyiltä malleilta, ja nopeutettava tältä osin tehokkaan hiilidioksidipäästöjen 
tullimekanismin täytäntöönpanoa.

Meneillään oleva ajanjakso on unionin historiassa ennennäkemättömän vaikea, ja siksi 
vihreän kehityksen ohjelman on tarjottava mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille 
yritykselle kestävä mahdollisuus niin kustannustehokkuuden kuin toteutusaikataulun suhteen. 
Ohjelmassa olisi myös otettava huomioon kilpailukykyvaje, joka haittaa eurooppalaisia 
yrityksiä suhteessa kolmansien maiden kilpailijoihin, ja siinä olevat epäsymmetriat. Tässä 
yhteydessä on olennaisen tärkeää, että mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset ja 
niiden edustajat osallistuvat lainsäädäntömenettelyn jokaiseen vaiheeseen, jotta voidaan 
varmistaa, että lainsäädäntömenettelyssä otetaan huomioon eurooppalaisten yritysten 
taloudelliset ja sosiaaliset tarpeet sekä niiden keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kilpailukykymahdollisuudet ja -valmiudet. 

Elpymispakettiin sisältyvien välineiden osalta on otettava asianmukaisesti huomioon 
sisämarkkinoiden vääristymät, jotka johtuvat valtiontuen joustavuuden epätasaisesta käytöstä 
eri jäsenvaltioissa, ja huolehdittava siitä, etteivät tällaisten varojen käytölle mahdollisesti 
asetettavat rajoitukset heikennä niiltä odotettuja myönteisiä vaikutuksia. Rahoitustukia on 
myönnettävä ennemmin avustuksina kuin lainoina, ettei valtioiden ja yritysten velka kasva.

Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ohjelmat on arvioitava huolellisesti ja 
asetettava niistä tehokkaimmat etusijalle pitäen mielessä, ettei perustavoitteita, kuten 
yksinkertaistamista, byrokraattisten esteiden vähentämistä ja parempaa viestintää, voida enää 
lykätä, jos unioni aikoo antaa konkreettista tukea eurooppalaisille mikroyrityksille sekä 
pienille ja keskisuurille yrityksille.


