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Epävirallinen kilpailukykyministereiden (sisämarkkinat, teollisuus) kokous 2.-3.5.2019
Bukarestissa
Puheenjohtajamaa Romania järjestää epävirallisen kilpailukykyministereiden kokouksen 2.-3.5.2019
Bukarestissa. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.
Kokouksen ensimmäisessä työistunnossa keskustellaan aiheesta ”yrittäjyys, pk-yritykset, start up ja
scale up yritykset – kontribuutio EU:n kilpailukyvylle”.
Suomi katsoo, että kasvu, kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi perustuvat jatkuvasti kehittyvään ja
uudistuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen. Pk-yritykset ovat keskeisiä kasvun ja uusien työpaikkojen
syntymisen kannalta. Tämän vuoksi yrittäjyyden edellytysten kohentamista on jatkettava ja pkyrityksille on luotava suotuisa ja kasvuun kannustava toimintaympäristö. Suomi katsoo, että
Euroopassa on edelleen kehitettävä innovaatioympäristöä ja start up –ekosysteemejä paremman
kasvualustan luomiseksi voimakkaaseen globaaliin kasvuun tähtääville yrityksille.
Kokouksessa ministerit käyvät myös keskustelun integroidusta lähestymistavasta, jossa
sisämarkkinoiden kehittämistä ja teollisuuspolitiikkaa tarkastellaan kokonaisuutena ja huomioiden
niiden väliset yhteydet. Keskustelussa tarkastellaan, miten sisämarkkinoiden kehittäminen tukee
teollisuuden toimintaedellytyksiä. Lisäksi keskustellaan sisämarkkinalainsäädännön paremmasta
toimeenpanosta.
Edellä mainitut teemat on nostettu esiin maaliskuun Eurooppa-neuvoston päätelmissä ja keskustelun
tavoitteena on osaltaan antaa syötteitä komission jatkotyöhön teollisuuspolitiikkavision sekä
sisämarkkinalainsäädännön toimeenpanoa koskevan toimintasuunnitelman valmistelussa.
Suomi pitää tärkeänä että EU:n seuraavalla viisivuotiskaudella keskitytään kasvua tukevaan
politiikkaan, erityisesti sisämarkkinoiden kehittämisen ja kauppapolitiikan osalta. EU:n kestävän
kasvun edellytyksiä ja osa-alueita tarkastellaan kokonaisuutena. Euroopan globaalin kilpailukyvyn
varmistamisen vaatii kokonaisvaltaista näkökulmaa ja sisämarkkina-, digitaalitalous-,
teollisuuspolitiikan sekä kauppapolitiikan entistä tiiviimpää integrointia.
Toimintaympäristön jatkuvien muutosten johdosta sisämarkkinoiden edelleen kehittäminen ja
syventäminen on välttämätöntä erityisesti palvelusektorilla. Suomi toivoo komissiolta Eurooppaneuvoston päätelmien mukaista kunnianhimoista toimintasuunnitelmaa ja korostaa myös
jäsenvaltioiden vastuuta.
Epävirallisessa neuvostossa ei tehdä päätöksiä.
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Asialista:
1.
2.

Yrittäjyys, pk-yritykset, start up ja scale up-yritykset, s. 3.
Sisämarkkinat – integroitu lähestymistapa s. 6.
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Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous 3.5.2019; Yrittäjyys, pk-yritykset, start up ja
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Epävirallinen kilpailukykyministerikokous 02.05.2019 - 03.05.2019
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Puheenjohtajamaa Romania järjestään epävirallisen kilpailukykyministereiden
kokouksen 2.-3.5.2019 Bukarestissa. Kokouksen ensimmäisessä työistunnossa
keskustellaan aiheesta ”yrittäjyys, pk-yritykset, start up ja scale up yritykset –
kontribuutio EU:n kilpailukyvylle”.
Epävirallisessa neuvostossa ei tehdä päätöksiä.
Suomen kanta
Suomi katsoo, että kasvu, kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi perustuvat jatkuvasti
kehittyvään ja uudistuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen. Pk-yritykset ovat keskeisiä
kasvun ja uusien työpaikkojen syntymisen kannalta. Tämän vuoksi yrittäjyyden
edellytysten kohentamista on jatkettava ja pk-yrityksille on luotava suotuisa ja kasvuun
kannustava toimintaympäristö. Hyvän perustan tähän työhön sekä EU-tasolla että
jäsenmaissa antavat edelleen ne yrittäjyys- ja pk-yrityspolitiikan periaatteet, jotka on
julkaistu Small Business Act-aloitteessa (ml. sen uudelleentarkastelua koskeva
tiedonanto) sekä yrittäjyyden toimintasuunnitelmaa koskevassa komission tiedonannossa.
Start up –yritykset ovat keskeisiä talouden uudistumisen ja uusien innovaatioiden
syntymisen kannalta, ja osa niistä voi yltää skaalautuvaan kasvuun. Suomi katsoo, että
Euroopassa on edelleen kehitettävä innovaatioympäristöä ja start up –ekosysteemejä
paremman kasvualustan luomiseksi voimakkaaseen globaaliin kasvuun tähtääville
yrityksille. Keskeisessä osassa skaalautuvien yritysten kasvussa on toimivien ja
erityisesti yksityiseen rahoitukseen perustuvien pääomasijoitusmarkkinoiden
kehittäminen.
Pääasiallinen sisältö
Kokouksessa ministerit keskustelevat yrittäjyyden, pk-yritysten sekä start up ja scale up –
yritysten merkityksestä Euroopan kilpailukyvylle. Puheenjohtajan toimittamassa
paperissa on taustoitettu tulevaa keskustelua seuraavilla kysymyksillä:
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1)
Mitä tukea eurooppalaiselle yrittäjyydelle voidaan ennakoida seuraavalla
vuosikymmenellä kun otetaan huomioon toimintasuunnitelman päivitys? Mitä uusia
elementtejä toimintasuunnitelman tulisi sisältää, jotta se tukisi yrittäjyyttä ja yrittäjien
pysymistä EU:ssa?
2)
Miten voidaan lisätä yrittäjien, pk-yritysten, start up ja scale up -yritysten
panostuksia EU:n sisäiseen ja ulkoiseen kilpailukykyyn? Digitalisaation ja tekoälyn
lisäksi millä muilla keinoilla voidaan lisätä pk-yritysten osallistumista eurooppalaisen
teollisuuden kilpailukykyyn?
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
Kilpailukykyjaosto kirjallinen menettely 17.-18.4.2019
EU-ministerivaliokunta 26.4.2019 (kirj. men.)
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta (kirjallinen menettely) 26.4.2019
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema

Taloudelliset vaikutukset

Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät

Asiakirjat
Puheenjohtajan tausta-asiakirjaa ei toistaiseksi ole saatavilla.
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Pertti Hämäläinen TEM, pertti.hamalainen@tem.fi +358 2950 63516
EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite
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EU; Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous 2.-3.5.2019; Sisämarkkinat - integroitu
lähestymistapa
Kokous

Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous 02.05.2019 - 03.05.2019
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Puheenjohtajamaa Romania järjestää epävirallisen kilpailukykyministereiden kokouksen
Bukarestissa 2.-3.5.2019.
Sisämarkkinoita käsittelevän asiakohdan tausta-asiakirjassa korostetaan
sisämarkkinoiden merkitystä ja integroidun lähestymistavan tärkeyttä. Lisäksi kysytään,
millaisilla keinoin toimeenpanoa tulisi parantaa niin, että se tukee eurooppalaisten
teollisuuden kilpailukykyä.
Epävirallisessa ministerikokouksessa ei tehdä päätöksiä.
Suomen kanta
Suomi pitää tärkeänä, että EU:n kestävän kasvun edellytyksiä ja osa-alueita tarkastellaan
kokonaisuutena. Euroopan globaalin kilpailukyvyn varmistamisen vaatii
kokonaisvaltaista näkökulmaa ja sisämarkkina-, digitalisaatio-, teollisuuspolitiikan sekä
kauppapolitiikan entistä tiiviimpää integrointia.
Tehokkaasti toimivat ja kilpailulliset sisämarkkinat luovat pohjaa eurooppalaisten
yritysten globaalille kilpailukyvylle ja antavat Euroopalle painoarvoa osana globaalia
taloutta. Sisämarkkinoiden rooli osana modernia teollisuuspolitiikkaa on keskeinen
huomioiden samanaikaisesti innovaatioiden ja digitalisaation merkitys.
Toimintaympäristön jatkuvien muutosten johdosta sisämarkkinoiden edelleen
kehittämiseen kehittäminen ja syventäminen on välttämätöntä erityisesti
palvelusektorilla. Lisäksi olemassa olevan sisämarkkinalainsäädännön parempi
toimeenpano ja toimenpiteet yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi ovat tärkeitä.
Suomi toivoo komissiolta Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaista kunnianhimoista
toimintasuunnitelmaa ja korostaa myös jäsenvaltioiden vastuuta.
Pääasiallinen sisältö
Kokouksessa ministerit käyvät keskustelun integroidusta lähestymistavasta, jossa
sisämarkkinoiden kehittämistä ja teollisuuspolitiikkaa tarkastellaan kokonaisuutena ja
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huomioiden niiden väliset yhteydet. Molempien politiikkasektoreiden tavoitteena on
Euroopan globaalin kilpailukyvyn edistäminen. Jotta EU:n politiikkatoimet olisivat
mahdollisimman vaikuttavia kilpailukyvyn ja kasvun näkökulmasta, tarvitaan
politiikkasektoreiden tiiviimpää integrointia.
Keskustelussa tarkastellaan, miten sisämarkkinoiden kehittäminen tukee teollisuuden
toimintaedellytyksiä. Lisäksi keskustellaan sisämarkkinalainsäädännön paremmasta
toimeenpanosta. Edellä mainitut teemat on nostettu esiin maaliskuun Eurooppaneuvoston päätelmissä ja keskustelun tavoitteena on osaltaan antaa syötteitä komission
jatkotyöhön teollisuuspolitiikkavision ja sisämarkkinalainsäädännön toimeenpanoa
koskevan toimintasuunnitelman valmistelussa.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
Sisämarkkina- ja elinkeinojaoston kirjallinen menettely 17.-18.4.2019
EU ministerivaliokunta 26.4.2019 (kirj. men.)
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta (kirjallinen menettely) 26.4.2019
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
TEM Liisa Huhtala Liisa (liisa.huhtala@tem.fi) p. +358 50 396 3333
TEM Johanna Rihto-Kekkonen (johanna.rihto-kekkonen@tem.fi) p. +358 50 313 5197
EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite
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