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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Siseturg on Euroopa Liidu 
nurgakivi. Alates selle loomisest on 
siseturg olnud oluline majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja tööhõive edendaja. 
See on loonud uusi võimalusi ja 
mastaabisäästu Euroopa ettevõtetele, 
eelkõige mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd), ning 
tugevdanud nende tööstusalast 
konkurentsivõimet. Siseturg on aidanud 
luua töökohti ning pakkunud tarbijatele 
laiemat valikut madalamate hindadega. 
Seda võib jätkuvalt käsitada vahendina, 
mis aitab üles ehitada tugevamat, 
tasakaalustatumat ja õiglasemat majandust. 
Siseturg on üks liidu tähtsamatest 
saavutustest ja suurim vara süveneva 
üleilmastumise tingimustes.

(1) Siseturg on Euroopa Liidu 
nurgakivi. Alates selle loomisest on 
siseturg olnud oluline majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja tööhõive edendaja. 
See on loonud uusi võimalusi ja 
mastaabisäästu Euroopa ettevõtetele, 
eelkõige mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd), ning 
tugevdanud nende tööstusalast 
konkurentsivõimet. Siseturg on aidanud 
luua töökohti ning pakkunud tarbijatele 
laiemat valikut madalamate hindadega. 
Seda võib jätkuvalt käsitada vahendina, 
mis aitab tagada majanduskasvu ja üles 
ehitada tugevamat, tasakaalustatumat ja 
õiglasemat majandust. Siseturg on üks liidu 
tähtsamatest saavutustest ja suurim vara 
süveneva üleilmastumise tingimustes.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda rahastamisele, sest 
neil tuleb näha suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust, ja neil pole piisavalt 
tagatisi. Täiendavad rahastamisprobleemid 
tulenevad VKEde konkurentsivõime 
säilitamise vajadusest, näiteks tegeledes 

(24) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda rahastamisele, sest 
neil tuleb näha suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust, ja neil pole piisavalt 
tagatisi. Täiendavad rahastamisprobleemid 
tulenevad mikroettevõtete väiksusest ning
VKEde konkurentsivõime säilitamise 
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digiteerimise, rahvusvahelistumise ja 
innovatsiooniga ning oma töötajate oskuste 
täiendamisega. Piiratud juurdepääs 
rahastamisele mõjutab negatiivselt uute 
ettevõtete loomist, nende kasvu ja 
püsimajäämise määra, samuti uute 
ettevõtjate valmisolekut võtta üle elujõulisi 
ettevõtteid ettevõtte omanikuvahetuse 
kontekstis.

vajadusest, näiteks tegeledes digiteerimise, 
rahvusvahelistumise ja innovatsiooniga 
ning oma töötajate oskuste täiendamisega. 
Piiratud juurdepääs rahastamisele mõjutab 
negatiivselt uute ettevõtete loomist, nende 
kasvu ja püsimajäämise määra, samuti uute 
ettevõtjate valmisolekut võtta üle elujõulisi 
ettevõtteid ettevõtte omanikuvahetuse 
kontekstis.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Liit ja liikmesriigid on võtnud 
kohustuse rakendada ÜRO kestliku arengu 
tegevuskava 2030. Aidates kaasa kestliku 
arengu tegevuskava 2030 elluviimisele, 
edendavad liit ja liikmesriigid tugevamat, 
jätkusuutlikumat, kaasavamat, turvalisemat 
ja jõukamat Euroopat. Programm peaks 
aitama kaasa tegevuskava 2030 
elluviimisele, sealhulgas kestliku arengu 
majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnamõõtme tasakaalustamise kaudu.

(52) Liit ja liikmesriigid on võtnud 
kohustuse olla esimeste hulgas, kes viivad 
ellu ÜRO kestliku arengu tegevuskava 
2030. Aidates kaasa kestliku arengu 
tegevuskava 2030 elluviimisele, edendavad 
liit ja liikmesriigid tugevamat, 
jätkusuutlikumat, kaasavamat, turvalisemat 
ja jõukamat Euroopat. Programm peaks 
aitama kaasa tegevuskava 2030 
elluviimisele, sealhulgas kestliku arengu 
majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnamõõtme tasakaalustamise kaudu
ning seda eesmärki silmas pidades tuleks 
mitmeaastase finantsraamistiku määruses 
sätestada selge ja nähtav kohustus ja võtta 
kestliku arengu eesmärke igakülgselt 
arvesse, nagu Euroopa Parlament nõudis 
oma 14. märtsi ja 30. mai 2018. aasta 
resolutsioonides 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Võttes arvesse kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 

(53) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
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kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et viia ellu
ÜRO kestliku arengu eesmärgid, peaks 
käesolev programm aitama kliimaküsimusi 
peavoolustada ja panustada üldeesmärgi 
saavutamisse, st sellesse, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 %
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluse käigus.

liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, peaks käesolev programm 
aitama kliimameetmeid arvesse võtta ja
üldist eesmärki saavutada, st eraldada 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks
2021.–2027. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus vähemalt 25 % ELi 
eelarve kuludest ja 30 % esimesel 
võimalusel hiljemalt 2027. aastaks. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluse käigus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada ettevõtete 
konkurentsivõimet, pöörates erilist 
tähelepanu VKEdele ja täiendavuse 
saavutamisele selliste meetmete kaudu, 
millega tagatakse VKEdele mitmesuguses 
vormis toetus, juurdepääs turgudele, sh 
nende rahvusvahelistumine, soodne 
ettevõtluskeskkond, konkurentsivõime 
tööstusharudes, tööstuse moderniseerimine 
ja ettevõtluse edendamine;

(b) suurendada ettevõtete 
konkurentsivõimet, pöörates erilist 
tähelepanu VKEdele ja täiendavuse 
saavutamisele selliste meetmete kaudu, 
millega tagatakse VKEdele mitmesuguses 
vormis toetus, juurdepääs turgudele, sh 
nende rahvusvahelistumine, soodne 
ettevõtluskeskkond, konkurentsivõime 
tööstusharudes, tööstuse moderniseerimine 
ja ettevõtluse edendamine, eelkõige:

i) toetada ja laiendada 
nõustamisteenuseid (Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik), et osutada 
integreeritud ettevõtluse tugiteenuseid 
liidu VKEdele, kes soovivad uurida 
võimalusi siseturul ja kolmandates 
riikides, ning jälgida, et 
ettevõtlusvõrgustik pakuks kõigis 
liikmesriikides võrreldava 
kvaliteeditasemega teenuseid;

ii) toetada ja laiendada uute 
ettevõtjate liikuvusprogramme (programm 
„Erasmus noortele ettevõtjatele“), et 
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parandada uute ettevõtjate suutlikkust 
arendada oma ettevõtlusalast oskusteavet, 
oskusi ja hoiakuid ning parandada oma 
tehnoloogilist suutlikkust ja ettevõtte 
juhtimise alaseid oskusi;

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4

Eelarve Eelarve

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 4 088 580 000 eurot. 

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
2018. aasta hindades 5 823 000 000 eurot 
(6 563 000 000 eurot jooksevhindades).

2. Lõikes 1 esitatud summa 
orienteeriv jaotus on eesmärkide lõikes 
järgmine:

2. Lõikes 1 esitatud summa 
orienteeriv jaotus on eesmärkide lõikes 
järgmine:

(a) 1 000 000 000 eurot artikli 3 lõike 
2 punktis b osutatud eesmärgi jaoks;

(a) 2 772 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (3 124 000 000 eurot 
jooksevhindades) artikli 3 lõike 2 punktis b 
osutatud eesmärgi jaoks;

(b) 188 000 000 eurot artikli 3 lõike 2 
punkti d alapunktis i osutatud eesmärgi 
jaoks;

(b) 182 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (206 000 000 eurot 
jooksevhindades) artikli 3 lõike 2 punkti d 
alapunktis i osutatud eesmärgi jaoks;

(c) 1 680 000 000 eurot artikli 3 lõike 
2 punktis e osutatud eesmärgi jaoks;

(c) 1 585 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (1 787 000 000 eurot 
jooksevhindades) artikli 3 lõike 2 punktis e 
osutatud eesmärgi jaoks;

(d) 552 000 000 eurot artikli 3 lõike 2 
punktis f osutatud eesmärgi jaoks.

(d) 490 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (552 000 000 eurot 
jooksevhindades) artikli 3 lõike 2 punkti d 
alapunktis i osutatud eesmärgi jaoks.

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 
kasutada programmi rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, eelkõige 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, aga 
ka infotehnoloogiavõrgustike 

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 
kasutada programmi rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, eelkõige 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, aga 
ka infotehnoloogiavõrgustike 
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kasutamiseks, mis keskenduvad 
infotöötlusele ja -vahetusele, samuti 
infotehnoloogiavahendite kasutamiseks ja 
arendamiseks. 

kasutamiseks, mis keskenduvad 
infotöötlusele ja -vahetusele, samuti 
infotehnoloogiavahendite kasutamiseks ja 
arendamiseks. 

4. Artikli 3 lõike 2 punktis e osutatud 
eesmärgi puhul võib üle ühe eelarveaasta 
pikkuste meetmete eelarvelised 
kulukohustused jaotada mitme eelarveaasta 
vahel aastasteks osamakseteks. 

4. Artikli 3 lõike 2 punktis e osutatud 
eesmärgi puhul võib üle ühe eelarveaasta 
pikkuste meetmete eelarvelised 
kulukohustused jaotada mitme eelarveaasta 
vahel aastasteks osamakseteks. 

5. Erandina finantsmääruse artikli 111
lõikest 2 võtab komisjon käesoleva 
määruse artikli 3 lõike 2 punktis e osutatud 
erieesmärgi kohaste veterinaar- ja 
fütosanitaarmeetmetega seotud toetuse 
eelarvelised kulukohustused pärast 
liikmesriikide esitatud maksetaotluste 
hindamist. 

5. Erandina finantsmääruse artikli 111 
lõikest 2 võtab komisjon käesoleva 
määruse artikli 3 lõike 2 punktis e osutatud 
erieesmärgi kohaste veterinaar- ja 
fütosanitaarmeetmetega seotud toetuse 
eelarvelised kulukohustused pärast 
liikmesriikide esitatud maksetaotluste 
hindamist. 

6. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, võib 
liikmesriikide palvel kanda üle 
programmile. Komisjon haldab neid 
vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 
62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
kõnealuse artikli punkti c alusel. 
Võimaluse korral peetakse vahendite 
kasutamisel silmas asjaomase liikmesriigi 
huve. 

6. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, võib 
liikmesriikide palvel kanda üle 
programmile. Komisjon haldab neid 
vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 
62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
kõnealuse artikli punkti c alusel. 
Võimaluse korral peetakse vahendite 
kasutamisel silmas asjaomase liikmesriigi 
huve. 

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab viimati otsustatud mitmeaastase finantsraamistiku jaotust programmide 
kaupa, nagu on esitatud vaheraporti projektis, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu 
määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 –
Euroopa Parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – veerg 2 – rida 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a – Ettevõtjate arv, kes osalevad 
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mentorlussüsteemides ja liikuvuskavades
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