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Oikeudellisten asioiden valiokunta valtuutettiin 2. syyskuuta 2020 antamaan edellä mainitussa 
menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Gilles Lebreton nimitettiin lausunnon 
valmistelijaksi. Koska lausunnon antaville valiokunnille annettiin vain valitettavan lyhyt aika 
hyväksyä lausuntonsa valiokuntanne asettamassa määräajassa, oikeudellisten asioiden 
valiokunta päätti antaa lausunnon kirjeen muodossa. 

Jäljempänä oleva lausunto hyväksyttiin valiokunnan kokouksessa 1. lokakuuta 20201. 
Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy.

Toivon, että tätä voidaan hyödyntää valiokuntanne laatimassa mietinnössä.

Kunnioittavasti

Adrián Vázquez Lázara

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Adrián Vázquez Lázara (puheenjohtaja), Ibán García 
Del Blanco, Sergey Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (varapuheenjohtaja), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick 
Breyer, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban 
González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos 
Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina 
Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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EHDOTUKSET

1. korostaa, että pk-yritysten toimintaympäristön on parannuttava ja että EU:n 
lainsäädännöstä on oltava hyötyä eikä se saa aiheuttaa tarpeetonta taakkaa kansalaisille 
ja yrityksille, sillä lainsäädännöstä johtuvat kustannukset vaikuttavat erityisesti pk-
yrityksiin niiden rajallisten henkilö- ja taloudellisten resurssien vuoksi; muistuttaa tässä 
yhteydessä ”pienet ensin” -periaatteen merkityksestä ja siitä, että on tärkeää arvioida 
järjestelmällisesti EU:n lainsäädäntöä pk-yritystestin avulla, sekä sen merkityksestä, että 
komissio on sitoutunut noudattamaan uuden lainsäädännön osalta ”yksi sisään, yksi 
ulos” -periaatetta; 

2. korostaa, että covid-19-pandemia on vaikuttanut vakavasti Euroopan pk-yrityksiin, ja 
katsoo, että se on korostanut joitakin unionin teollisuuspolitiikan heikkouksia ja 
erityisesti sen riippuvuutta kolmansista maista, minkä vuoksi Euroopan unionin olisi 
parannettava riippumattomia eurooppalaisia tuotantoketjuja; katsoo tämän vuoksi, että 
EU:n olisi puolustettava strategisia etujaan parantamalla pk-yritysten suojelua ja 
tukemista, jotta niitä voidaan auttaa hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksia ja 
vastaamaan päättäväisesti niiden ja yhteiskunnan tämänhetkisiin haasteisiin; korostaa, 
että uudessa strategiassa olisi oltava paikallistasoon keskittyvä pitkän aikavälin visio, 
jotta voidaan välttää toimitusketjujen katkeaminen; 

3. pitää myönteisenä InvestEU-ohjelman ja siihen kuuluvan pk-yritysikkunan 
vahvistunutta roolia elpymissuunnitelmassa, jonka olisi toimittava tärkeimpänä 
rahoitusvälineenä pk-yritysten liiketoimintamallien lujittamisessa ja autettava niitä 
investoimaan yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeviin hankkeisiin, jotka 
edistävät kilpailukykyä ja markkinapohjaista innovointia; 

4. korostaa, että on ratkaisevan tärkeää kannustaa strategisten teollisuudenalojen 
palauttamista sekä suosia ja kehittää mahdollisuuksien salliessa lyhyitä ketjuja, jotta 
voidaan luoda työpaikkoja Eurooppaan ja saattaa pk-yritysten ekosysteemit lähemmäs 
kuluttajia; 

5. kehottaa komissiota ehdottamaan kunnianhimoista ja tehokasta unionin 
lainsäädäntökehystä, joka perustuu due diligence -velvoitteisiin, jotta voidaan varmistaa 
kestävät toimitusketjut Euroopan unionissa ja siten puolustaa kestäviä eurooppalaisia 
pk-yrityksiä;

6. kehottaa komissiota torjumaan tehokkaammin kuluttajiin vaikuttavaa ja ensisijaisesti 
pk-yrityksiä heikentävää epäreilua kilpailua, joka aiheutuu kolmansista maista 
tuotavista tuotteista, jotka eivät noudata teknisiä, yhteiskunnallisia tai ympäristöä, 
terveyttä tai teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia unionin normeja, velvoittamalla muun 
muassa ottamaan käyttöön vastikään perustetun mutta toistaiseksi ainoastaan 
vapaaehtoisen tuontia koskevan arvonlisäveron kantamisen erityisjärjestelmän;

7. pitää myönteisenä uutta pienyrityksiin sovellettavaa arvonlisäverojärjestelmää, jonka 
tarkoituksena on vähentää byrokratiaa ja pk-yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista 
taakkaa sekä luoda tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille; 
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8. pitää myönteisenä Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston vuonna 2020 
käynnistämää pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa, jolla pyritään tarjoamaan pk-yrityksille 
mahdollisuudet hyödyntää teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta säännöstöstä johtuvien 
oikeudellisten takeiden koko potentiaalia;

9. korostaa, että on kiinnitettävä erityishuomiota sisämarkkinoiden kasvupainotteisiin 
aloihin, kuten jakamistalouteen, joka houkuttelee innovatiivisia startup-yrityksiä, ja 
sallittava sääntelyn virtuaalisten testauspaikkojen käyttö luovien liiketoimintamallien 
yhteydessä unionin tasolla, jotta voidaan vähentää startup-yritysten 
innovointikustannuksia ja etsiä keinoja poistaa varsinaisia markkinoille pääsyn esteitä; 

10. korostaa, että nykyisen investointivajeen poistaminen ja Euroopan pk-yritysten 
johtoaseman vahvistaminen sellaisten innovaatioiden kehittäjinä, joilla edistetään 
vihreän kehityksen ohjelman ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tavoitteiden 
saavuttamista, edellyttää kestävää rahoitusta; 

11. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että pk-yritykset todella hyötyvät kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetusta direktiivistä 2011/7/EU, ja 
kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään direktiivin 12 artiklan 3 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta hyväksyä säännöksiä, jotka ovat pk-yrityksille vieläkin edullisempia;

12. pitää myönteisenä vakavaraisuustukivälinettä, jonka komissio esitteli Next Generation 
EU -elpymisvälinepakettinsa osana ja jonka avulla tarjotaan todella tarpeellista 
vakavaraisuustukea pk-yrityksille covid-19-pandemian jälkeisessä elpymisessä, jonka 
yhteydessä tällä välineellä on varmistettava, että pk-yrityksiä tuetaan tehokkailla 
menettelyillä, ja toteaa, että välineen olisi oltava toimintavalmis mahdollisimman pian, 
jotta sillä voitaisiin täydentää jäsenvaltioiden toteuttamia toimia;

13. kehottaa komissiota tukemaan aktiivisesti jäsenvaltioita ennaltaehkäiseviä 
uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista sekä uudelleenjärjestelyä, 
maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevista menettelyistä annetun 
direktiivin (EU) 2019/1023 saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voivat välttää konkurssin; 

14. katsoo, että on välttämätöntä myöntää Euroopan pk-ja startup-yrityksille etuuskohteluun 
perustuva pääsy julkisiin hankintoihin ja riskipääomaan, vähentää hallinnollista taakkaa 
ja kehittää innovointia helpottava ja tukeva toimintapolitiikka, joka voi johtaa 
patenttihakemusten tekemiseen; 

15. kehottaa ottamaan käyttöön toimintatapoja, joilla helpotetaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja erityisesti naisyrittäjien pääsyä sosiaalisen suojelun 
järjestelmiin; kehottaa komissiota lisäämään rahoitusmahdollisuuksia naisyrittäjille ja 
parantamaan mahdollisuuksia käyttää olemassa olevaa rahoitusta; 

16. kehottaa ottamaan käyttöön alueellisia tuotteita ja palveluja suosivia valintaperusteita 
julkisten hankintojen yhteydessä ja ehdottaa julkisten tarjouskilpailujen kynnysarvojen 
nostamista tarvittaessa pk-yritysten vahvistamiseksi; 

17. korostaa, että pk- ja startup-yrityksiä on suojeltava paremmin ja viranomaisia ja 
kansalaisyhteiskuntaa on kannustettava investoimaan tutkimukseen, joka koskee 
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tekoälyä ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia teknologioita, kuten robotiikkaa, 
massadataa, älykkäitä tuotteita ja palveluja tai lohkoketjuja, noudattaen täysimääräisesti 
unionin tasolla asetettavia oikeudellisia ja eettisiä normeja, sillä monet Euroopan pk-
yritykset ovat valmiita tehostamaan toimiaan tällä alalla; 

18. katsoo, että pk-yritysten kilpailukyvyn varmistamisen suurena haasteena tulevina 
vuosina on nopean, turvallisen ja luotettavan 5G-verkon kehittäminen koko unionissa ja 
Euroopan digitaalisen riippumattomuuden varmistaminen erityisesti verkkojen sekä 
tietojen säilyttämisen osalta; 

19. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että pk-yritykset ovat tietoisia oikeuksistaan ja 
käytössään olevista erilaisista tukimuodoista; korostaa tämän vuoksi, että pk-yritysten ja 
jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa on vahvistettava; 

20. kehottaa komissiota varmistamaan tasapainoisen EU:n datapolitiikan, jolla taataan 
palveluja ja tuotteita koskevia digitaalisia innovointeja varten tarvittavan datan käytön 
oikeusvarmuus ja tarjotaan kehys kyseisen datan saatavuudelle, ja parantamaan 
erityisesti pk-yritysten liiketoimintamalleja; 

21. kehottaa komissiota laatimaan tutkimuksen erilaisista osakeoptio-ohjelmista, joita on 
tarjolla pk- ja startup-yrityksille Euroopassa, sillä houkuttelevat osakeoptiot antaisivat 
eurooppalaisille yritysten perustajille mahdollisuuden kilpailla eri puolilla maailmaa 
olevien kilpakumppanien kanssa myymällä korkean osaamistason työntekijöille 
osuuden yritysideastaan.


