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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. kehottaa jäsenvaltioita keskittymään sen varmistamiseen, että pk-yrityksille (myös 

erityisesti itsenäisille ammatinharjoittajille) on tarjolla sopivia EU-rahoitusyhdistelmiä, 

kuten avustuksia, lainoja, takauksia sekä pääomaa ja mikrorahoitusta riippuen 

sijainnista, alasta ja elinkaaren vaiheesta, koska erilaisten rahoitusvälineiden ja niiden 

yhteisvaikutuksen  merkitys kasvaa koko ajan; palauttaa mieliin, että näitä välineitä ovat 

unionin talousarviosta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) kautta rahoitettavat välineet ja suoraan hallinnoitavat 

ohjelmat, kuten Horisontti 2020 ja erityisesti siihen kuuluva pk-yrityksille suunnattu 

väline, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (PSCI), 

yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME), ympäristö- ja 

ilmastotoimien ohjelma (LIFE) ja Erasmus+-ohjelma; toteaa, että on tärkeää analysoida 

keinoja panna nämä ohjelmat paremmin täytäntöön; ehdottaa, että rahoitusvälineille, 

joita käytetään taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 

mukaisesti, voisi olla hyötyä siitä, että niiden vaikutuksesta saataisiin ne saisivat 

enemmän tietoa ja empiiristä näyttöä; pyytää komissiota antamaan selkeitä ohjeita, 

joissa määritellään tilanteet, joissa avustuksia, lainoja tai takauksia olisi käytettävä; 

kehottaa komissiota arvioimaan pk-yrityksille suunnatun välineen käyttöä 

jäsenvaltioissa ja ilmoittamaan syyt, joiden vuoksi jäsenvaltiot käyttävät tai eivät käytä 

välinettä; 

2. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään alueisiin, joilla rahoitusvälineiden, 

mukaan lukien toiminnan laajentamiseen suunnattu rahoitus, jolla autetaan aloittelevia 

yrityksiä kasvamaan pk-yrityksiksi, käyttö on vähäistä; muistuttaa, että tämä on tärkeää, 

koska rahoitustuotteilla on merkittävä asema toimenpideohjelmissa, Euroopan 

strategisten investointien rahastossa ja Euroopan investointipankkiryhmän toimissa; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan pk-yrityksille kannustimia alueilla, 

jotka kärsivät taantumasta, pitkäaikaistyöttömyydestä tai pakolaiskriisistä; 

3. kehottaa pk-yrityksiä (myös mikroyrityksiä) sekä paikallis- ja alueviranomaisia 

hyödyntämään täysimääräisesti olemassa olevia mahdollisuuksia yhdistää rakenne- ja 

investointirahastot (ERI-rahastot) sekä ESIR-rahasto, koska ne ovat toisiaan täydentäviä 

välineitä; suosittaa, että alakohtaisissa ja monen valtion investointijärjestelyissä 

yhdistellään ERI- ja ESIR-rahastoja, ja kehottaa komissiota ja EIP-ryhmää tehostamaan 

toimiaan näiden järjestelyjen vakiinnuttamiseksi, jotta edistetään Euroopan 

investointipankkiryhmän rahoitustuotteita ja parannetaan pk-yritysten 

rahoituksensaantia; 

4. kannustaa sekä jäsenvaltioita että komissiota pyrkimään kokonaisvaltaisen pk-

yrityksille annettavan tuen puitteissa edelleen merkittävästi yksinkertaistamaan EU-

rahoituksen hakemista vuoteen 2017 mennessä; kannustaa myös yksinkertaistamaan 

hankkeita koskevia hakumenettelyjä sekä hallinnointia ja seurantaa tai valvontaa 

erityisesti ottamalla käyttöön yhtenäisen EU:n laajuisen sähköisen julkisia hankintoja 

koskevan menettelyn, täydellisen sähköisen koheesion ja riskiin perustuvan yhtenäisen 

tarkastuksen sekä vähentämään tietovaatimuksia ja optimoimaan sääntelyä laajasti 
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ylisääntelyn poistamiseksi; korostaa kuitenkin tarvetta varmistaa asianmukainen 

tasapaino yksinkertaistamisen sekä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten havaitsemisen ja 

ehkäisemisen välillä; pyytää komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksia 

koheesiopolitiikkaa koskevien asetusten muuttamiseksi väliarvioinnin/tarkistuksen 

yhteydessä, jotta voidaan helpottaa pk-yritysten ja erityisesti laajentumaan pyrkivien 

uusyritysten rahoituksen saantia; palauttaa mieliin, että komission laskelmien mukaan 

EU:n sähköiset hankintamenettelyt, avoimuus ja hallintomenojen vähentäminen voisivat 

auttaa säästämään jopa 50 miljardia euroa vuodessa; 

5. pitää tärkeänä, että eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaan aloitteeseen liittyvät 

ennakkoehdot täyttyvät, jotta parannetaan toimintaympäristöä ja hallintomenettelyjä 

liiketoiminnan kehittämisen ja yrittäjyyden osalta sekä pk-yritysten 

rahoitusmahdollisuuksien käyttöä; 

6. korostaa, että mikrolainat, jotka on suunnattu pääasiassa mikroyrittäjille ja 

epäsuotuisassa asemassa oleville yksityisyrittäjiksi pyrkiville ihmisille, ovat 

välttämättömiä perinteisten pankkipalvelujen käytön esteiden ylittämiseksi; 

7. korostaa ennakoivan lainsäädännön merkitystä ja prosessien helpottamista, koska 

tietämysintensiivinen ja erittäin innovatiivinen pk-yrityssektori, yhteisötalouden 

yritykset ja osuuskunnat mukaan luettuina, kehittyy nopeasti; korostaa myös sen 

merkitystä älykkäälle erikoistumiselle ja muistuttaa kaupunkeja koskevasta EU:n 

toimintaohjelmasta tulevaa Amsterdamin sopimusta sekä verkostoitumista, 

kattojärjestöjä ja eurooppalaista innovaatiokumppanuutta ajatellen; 

8. tähdentää, että triple helix -malliin perustuvan lähestymistavan edistäminen voi 

vauhdittaa pk-yritysten kasvua ja työpaikkojen luomista; 

9. korostaa, että on tärkeää poistaa innovatiivisia pk-yrityksiä haittaava osaamisvaje; pitää 

tarpeellisena, että komissio korostaa sellaisen asiaa koskevan koulutuksen edistämistä, 

joka voi olla avuksi innovatiivisille pk-yrityksille tärkeään tieto- ja viestintätekniikkaan 

liittyvän osaamisvajeen poistamisessa; 

10. pitää tärkeänä kannustaa ja tukea yksityisen sektorin järjestöjä ja yrityksiä, jotka 

kykenevät tarjoamaan tietoa markkinoista ja normeista, antamaan strategioita koskevia 

neuvoja ja asettamaan saataville tekniikkaa ja innovaatioita, ja korostaa näihin liittyviä 

asianmukaisia rahoituspaketteja, joilla edistetään arvoketjuanalyysin kaltaisia välineitä, 

joiden avulla yrittäjät voivat nähdä, mihin ongelmiin ja haasteisiin heidän on puututtava 

rajojensa sisä- ja ulkopuolella ja minkälaisia kumppaneita he tarvitsevat avukseen; 

11. panee merkille, että temaattinen tavoite 3 ”pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen” on 

johtanut siihen, että jäsenvaltiot ovat korostaneet toimenpideohjelmissaan pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda kasvua ja työpaikkoja; painottaa, etteivät tulevat odottamattomat 

unioninlaajuiset kriisit eivätkä tärkeät aloitteet saisi johtaa niiden 

maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen vähentämiseen, jotka liittyvät 

temaattiseen tavoitteeseen nro 3 ja unionin yleisen talousarvion alaotsakkeen 1b alle 

kuuluviin asiaan liittyviin tukivälineisiin; toteaa, että pk-yritysten pääomapositio on 

heikko, ja korostaa siksi, että viivästykset koheesiopolitiikan laskujen maksussa olisi 

minimoitava maksukyvyttömyysriskien vähentämiseksi; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita nopeuttamaan sen vuoksi edelleen maksujen maksamista pk-yrityksille; 
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12. pyytää komissiota ja neuvostoa tukemaan vuoden 2020 jälkeisellä kaudella COSME-, 

Horisontti 2020- ja Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmia monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarvioinnin ja tarkistamisen yhteydessä, koska kyseiset ohjelmat 

ovat keskeisiä pk-yrityksille paikallisesti ja alueellisesti ja niillä on merkittävä vaikutus 

innovointiin ja klusteroitumiseen; 

13. katsoo, että rahoitukseen ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta (joka olisi sisällytettävä 

myös koulujen opetusohjelmiin) olisi pidettävä kiinteästi toisiinsa liittyvinä, kun on 

kyse tulojen lisäämisestä sekä uusien ja parempien työpaikkojen, kuten vihreiden 

työpaikkojen, luomisesta myös kiertotalouspaketin periaatteiden yhteydessä; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan lisätukea sekä naisyrittäjille että nuorille 

yrittäjille; korostaa pk-yritysten keskeistä roolia maaseutualueilla ja erityisesti alueilla, 

joilla nuorisotyöttömyys on korkea tai joita koettelee väestökato; 

14. kannustaa lisäinvestointeihin, jotta voidaan hyödyntää pk-yritysten mahdollisuuksia 

muuntaa ekologiset haasteet liiketoimintamahdollisuuksiksi (kuten pk-yritysten vihreä 

toimintasuunnitelma) ja edistää vihreään talouteen siirtymistä; kannattaa 

liiketoimintamahdollisuuksien luomista integroimalla vihreitä liiketoimintamalleja ja 

vihreää teknologiaa sekä käyttämällä vihreitä julkisia hankintoja kaikilla hallinnon 

tasoilla; 

15. pyytää komissiota esittämään aikataulun parlamentin kanssa koheesiopolitiikan 

tulevaisuudesta jo vuonna 2016 käynnistettävälle kattavalle keskustelulle ja 

sisällyttämään siihen vuoden 2020 jälkeiseen aikaan liittyvät skenaariot ja valmistelut, 

jotta alueilla ja pk-yrityksillä on tarpeeksi aikaa valmistautua; 

16. kehottaa komissiota varmistamaan pk-yritysten ja pk-yritysjärjestöjen laajemman ja 

aktiivisemman osallistumisen kaikilla tasoilla ERI-rahastoja koskevan strategian 

laatimiseen vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi; kehottaa näin ollen komissiota edistämään 

parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä erilaisista pk-yritysten sääntelyn 

malleista; 

17. kehottaa yritystoimintaympäristöön ja EU:n alueiden pk-yritysulottuvuuteen liittyvien 

maakohtaisten suositusten ja kansallisten uudistusohjelmien nopeampaan ja yhtenäiseen 

täytäntöönpanoon, jotta paikallisia ongelmia ei pidettäisi tavanomaisina ja EU:n 

talousarvion investoinnit eivät olisi alueiden kannalta epätyydyttäviä; 

18. huomauttaa, että pk-yrityksiä koskevasta vuosikertomuksesta 2014/2015 ja vuotuisesta 

kasvuselvityksestä 2016 käy ilmi pk-yritysympäristöön liittyviä alueellisia eroja ja 

epätasa-arvoisuuksia, joihin jäsenvaltioiden olisi puututtava tehokkaasti ennen 

ohjelmakauden loppua; toteaa, että tämän lisäksi niiden olisi toteutettava toimia pk-

yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi poistamalla tullien ulkopuoliset esteet; 

19. kehottaa jäsenvaltioita, joissa EU:n rahoituksen hallinnointia on hajautettu vain 

rajoitetusti, siirtämään teknistä tukea ja pk-yritysten (myös mikroyritysten) paikallisia ja 

alueellisia tukijärjestelmiä koskevien hallinnollisten valmiuksien painopistettä 

paikallisviranomaisille, koska siten varmistetaan alueellisesti paremmin tasapainotetut 

tulokset ja käyttöasteet erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla. 
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