1 (2)

SUOMEN YRITTÄJÄT: LIITTOKOKOUKSEN 2013 KANNANOTTO

Uusi suunta edessä — kansalaisilla vaikuttamisen paikka
Tulevan vuoden vaaleissa määritetään Euroopan uusi suunta. Toukokuussa
valitaan Euroopan parlamenttiin yhteensä 751 jäsentä 28 jäsenmaasta.
Suomesta heitä valitaan 13. Parlamenttivaalien jälkeen valitaan myös uusi
komissio.
Vaaleissa toteutetaan eurooppalaista demokratiaa. Ne tarjoavat
kansalaisille mahdollisuuden aitoon vaikuttamiseen. Pelissä on Euroopan
tulevaisuus. Vaaleilla on iso merkitys myös yrittäjyydelle, sillä suuri osa
yrittäjyyden edellytyksistä määritellään nykyisin EU-tasolla. Suomen Yrittäjät kannustaakin kaikkia kansalaisia osallistumaan vaalien välityksellä
Yrittäjyyden Euroopan rakentamiseen.
EU:n kääntäminen kasvu-uralle yrittäjyyden varassa
Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä merkittävästi. Jäsenyys on avannut
Suomelle 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinat. EU:lla on ollut
myönteinen vaikutus esimerkiksi korkojen kehitykseen, mikä on edistänyt
investointeja ja rohkaissut yritysten kasvua. Viimeaikainen epävakaa
vaihe ei poista näitä myönteisiä pitkän aikavälin vaikutuksia. Hyödynsaajia ovat olleet niin kansalaiset ja yritykset kuin julkinen sektorikin.
EU:n vaikutukset yrittäjyydelle ovat kasvaneet jatkuvasti. Integraation
syveneminen on johtanut siihen, että tällä hetkellä arviolta jopa 70 % uudesta yrityksiin kohdistuvasta lainsäädännöstä on EU-lähtöistä.
Yrittäjyyden merkitys EU:n taloudelle on korostunut samalla kuin EU:n
merkitys yrittäjyydelle on lisääntynyt. Rakennemuutos läpi Euroopan on
ollut raju. Pienyritystoiminnan merkitys lisäarvon tuottajana, innovaatioiden lähteenä ja työpaikkojen luojana on nyt ratkaiseva. Viimeisen 10
vuoden aikana lähes kaikki uudet yksityisen sektorin työpaikat ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
EU:n kääntäminen takaisin kasvu-uralle on yrittäjyyden varassa. Vain menestyvä yrittäjyys turvaa vaurauden kasvun ja kansalaisten hyvinvoinnin.
Laiva on käännettävä. Tarvitaan politiikan suunnan täydellinen
muutos. EU on tärkeä yrittäjyydelle, mutta yrittäjyys on vielä tärkeämpi
EU:lle. Uusi suunta on Yrittäjyyden Eurooppa.

Sääntelyvetoisuudesta yrittäjyyden kannustamiseen
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joittavat suhteettomasti lisääntyneestä sääntelytaakasta johtuvat riskit ja
kustannukset.
Tavoitteenamme ovat pienyritysten sisämarkkinat. Tarvitaan vahvempia
kannusteita yrittämiseen, innovaatioihin, rajat ylittävään toimintaan ja
kansainväliseen kasvuun. Sisämarkkinoiden hyödyt on tuotava pienten
yrittäjien ulottuville. Siten luodaan uutta työtä ja työpaikkoja.
Euroopan talouden suunnan kääntämiseksi on katkaistava nykyinen sääntelyvetoisuus. Sääntelytulva ei ole tyrehtynyt ylevillä lupauksilla eikä
strategioilla. Yritysten arkikokemukset ovat karuja. Tarvitaan syvällisempiä muutoksia politiikan ja päätöksenteon rakenteissa. Kaikki EUpäätöksentekijät on sitoutettava vahvistamaan kilpailukykyä ja edistämään yrittäjyyttä.
Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston on kunnioitettava myös
käytännössä paremman sääntelyn periaatteita, joihin ne ovat jo sitoutuneet. Tärkein niistä on Pienet ensin -periaate. Periaate vahvistettiin jo
vuonna 2008, mutta tulokset ovat olleet ohuita.
Tulevalla vaalikaudella on tehtävä uskottava siirtyminen poliittisten puheiden retoriikasta tekemisen motoriikkaan. Se edellyttää, että yrittäjyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen nostetaan keskeisimmälle sijalle valittavan komission ohjelmassa. Se edellyttää, että päätöksentekokoneisto
rakennetaan uudelleen tämän tavoitteen ympärille.
Pienet ensin -periaate on lopulta yksinkertainen. Sääntely on sovitettava
normaalikohteiden tarpeisiin. On siis otettava huomioon, että eurooppalaisista yrityksistä 99,8 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Alle 10 hengen mikroyritysten osuus koko 23 miljoonan yrityksen joukosta
on 92 prosenttia.
Pienten yritysten erityisenä vitsauksena on hallinnollinen taakka, turha
byrokratia. Sen purkamista on jatkettava. Koko EU-lainsäädäntö on remontoitava laajemminkin Yrittäjyyden Euroopan tarpeiden mukaan.
Remontin tarve ei tarkoita, että sääntelyjärjestelmä pitää romuttaa.
Sääntelyn on toimittava yrittäjyyden mahdollistajana. Sisämarkkinoiden
yhteisten pelisääntöjen on palveltava yrityksiä ja kansalaisia nöyremmin
ja paremmin.
Suomen Yrittäjien liittokokous kannustaa kaikkia kansalaisia vaikuttamaan
Euroopan tulevaisuuteen äänestämällä vaaleissa. Esitämme politiikan uudeksi suunnaksi yrittäjyyden Eurooppaa.
Yrittäjyyden Eurooppa on työllisyyden ja työntekijöiden paras turva, sillä
uutta työtä ja uusia työpaikkoja luodaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tarvitaan vahvempia kannusteita yrittämiseen, innovaatioihin ja
kasvuun. Nykyinen sääntelykierre on katkaistava. Byrokratian purkamista
on jatkettava.

