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LÜHISELGITUS

Viimastel aastatel on globaliseerumine, finantskriis ja digiüleminek Euroopa tööstussektorit ja 
ettevõtjaid, eelkõige VKEsid, rängalt mõjutanud. Ettevõtjate probleemid ja võimalused on 
muutunud aina keerulisemaks ning seega on vajadus uuenduste järele hüppeliselt kasvanud. 
On tekkinud vajadus ettevõtteid ELi tasandil toetada ning võtta meetmeid, millega soodustada 
tehnoloogilist ja korralduslikku üleminekut, luua laenusaamisvõimalused ja anda rahalist 
toetust. Seda rohkem on vaja keskkonda, milles soodustatakse kaugelevaatavaid algatusi, 
mida on võimalik uutes majandusoludes ellu viia ja mis suudavad üha globaalsemal turul 
konkureerida. See on võimalik ainult siis, kui asutused soovivad hakata tegema koostööd, 
ühendavad oma teadmised ja vahendid ning aitavad luua võrgustikku, milles toetatakse 
iseseisvaid ettevõtjaid. 

Samuti tuleb välja valida toimivad äriideed ja koostada koostöös tulevaste ettevõtjatega, kes 
soovivad minna uutele turgudele, tegevusjuhised. Alustavate ettevõtete toetamiseks tuleks 
piirkondlikul tasandil luua võrgustik, mille kaudu pakutakse spetsiaalseid koolituskursusi ja 
nõustamisteenuseid, mida toetavad tõhusad tehnilise abi strateegiad.

Sellel põhjusel väljendab arvamuse koostaja heameelt praeguse COSME programmi 
jätkamise üle ka järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. Euroopa Parlament, eelkõige 
selle tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon, pooldab täielikult ELi VKEde 
toetusmeetmeid, mille eesmärk on suurendada konkurentsivõimet, kõrvaldades turulepääsu 
pärssivad takistused ja hõlbustades raha saamist. Sellega seoses on COSME programm 
osutunud Euroopa Liidu edukaks algatuseks, mida VKEd hindavad kõrgelt (nagu kinnitas 
komisjoni mõjuhinnang). Arvamuse koostaja küll mõistab, et programme tuleb liita, kuid ta 
on pettunud komisjoni otsuses koondada ühte ettepanekusse palju erinevaid programme, sest 
see vähendab märkimisväärselt COSME programmi nähtavust ja lahjendab meetmeid, mida 
tuleb kooskõlas kehtivate õigusaktidega rahastada.

Seetõttu on määruse kohta tehtud hulk muudatusettepanekuid, et kõrvaldada lüngad kehtivate 
ja kavandatud sätete vahel ning muuta COSME suuremaks ja paremaks. Need hõlmavad 
meetmeid, mille eesmärk on:

• vajaduse korral parandada COSME programmi profiili
• töötada välja rahastamiskõlblikke VKEde algatusi
• taaskehtestada VKEde jätkusuutlikkuse mõiste
• edendada ettevõtlusvõrgustike arengut, sealhulgas selleks, et võimaldada mikroettevõtjatel 
turul konkureerida
• pöörata eritähelepanu kindlatele rühmadele, nagu näiteks noored ettevõtjad ja naised, kes 
vajavad ettevõtluskultuuri väljaarendamiseks lisaabi
• toetada algatusi turismisektoris ja muude sellistes sektorites, kus VKEde osakaal on suur ja 
mis annavad liidu SKPsse suure panuse
• suurendada programmi eelarvet, nagu on nõutud Euroopa Parlamendi 30. mai 2018. aasta 
resolutsioonis 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta ning kehtestada 
halduskuludele eelarvepiirangud
• kujundada Euroopa ettevõtlusvõrgustikust ühtne kontaktpunkt, mille kaudu osutatakse 
tugiteenuseid, ning kehtestada võrgustiku jaoks teatud miinimumnäitajad ja -nõuded.
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Arvamuse koostaja tahab rõhutada, et tänapäevane ettevõtluskeskkond on enneolematult 
mitmekesine, sest ettevõtete hulgas on näiteks nii selgelt turule orienteeritud äriühinguid kui 
ka mittetulundusorganisatsioone. Seetõttu kavatseb arvamuse koostaja lisada programmist 
toetuse saajate hulka ka sotsiaalsed ettevõtted, kes kuuluvad oma laadilt eelkõige VKEde 
hulka, kuid suudavad taasavastada vanu majandus- ja ärimudeleid uues vormis. Sellised 
ettevõtjad on osutunud võrreldes traditsiooniliste ettevõtjatega vastupanuvõimelisemaks, kuna 
nad pärinevad kohalikult tasandilt ja peavad esmatähtsaks tööhõivet. Seetõttu tuleb toetada 
uusi ettevõtlusmudeleid, nagu workers buyout (ettevõtte omandamine ettevõtte enda töötajate 
poolt), kuna tänu sotsiaalsetele ettevõtetele saab võrgustikmajandus täiesti uue tähenduse. 

Peale selle peab programm hõlmama avalikke teenuseid osutavaid väikesi kohalikke 
ettevõtjaid, kes vastavad VKE kriteeriumidele ning teevad kogukonna jaoks palju.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et VKEsid käsitlevad õigusaktid tuleb muuta selgemaks ja 
arusaadavamaks. Seetõttu on esitatud mitu muudatust, et selgitada menetlust, mida Euroopa 
Komisjon peab finantsmääruse kohaselt toetuste andmisel järgima.

Kuigi ettepanekus analüüsitakse tingimusi, mille alusel saaksid programmis osaleda 
kolmandate riikide VKEd, soovib arvamuse koostaja rõhutada, et peamiselt tuleks 
programmis keskenduda ELi äriühingutele. Samuti tuleb aidata ELis asuvaid VKEsid, kes 
soovivad minna kolmanda riigi turule.

Programmi mõju mõõtmiseks välja pakutud näitajate loend on liiga ebamäärane ja annab 
COSME programmi tõhususe kohta väga vähe teavet. Arvamuse koostaja soovitab kasutusele 
võtta uued näitajad, mis oleksid kaalukad ilma liigset halduskoormust tekitamata.

Programm peab olema kooskõlas teiste VKEde toetusmeetmetega, mida praegu tööstus- ja 
innovatsioonisambas võetakse, eelkõige programmiga InvestEU, mis hõlmab COSME 
programmi kaudu VKEdele praegu kättesaadavaid rahastamisvahendeid, ning tööstus- ja 
innovatsioonisambas kehtestatud VKEde rahastamisvahendiga, mis kuulub teadusuuringute 
raamprogrammi alla.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 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, 

(1) Siseturg on Euroopa Liidu 
nurgakivi. Alates selle loomisest on 
siseturg olnud oluline majanduskasvu, 
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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.

majandusarengu, jõukuse, 
konkurentsivõime ja tööhõive edendaja. 
See on loonud uusi võimalusi ja 
mastaabisäästu Euroopa ettevõtetele, 
eelkõige mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd), klastritele, 
ettevõtlusvõrgustikele ja äriühingute 
konsortsiumidele, ning tugevdanud nende
tööstusalast konkurentsivõimet. Lisaks on 
siseturu eesmärk olnud luua ja tugevdada 
väärtusahelat, kus ettevõtjad osalevad 
kõigis protsessi aspektides. Siseturg on 
aidanud luua töökohti ning pakkunud 
tarbijatele laiemat valikut madalamate 
hindadega. Seda võib jätkuvalt käsitada 
vahendina, mis tagab majanduskasvu ja 
aitab üles ehitada säästvat, tugevamat, 
tasakaalustatumat, läbipaistvamat, 
kaasavamat ja õiglasemat majandust. 
Siseturg on üks liidu tähtsamatest 
saavutustest ja suurim vara süveneva 
üleilmastumise tingimustes ning 
põhieeldus, et üleminek ressursi- ja 
energiatõhusale kestlikule majandusele 
saaks teoks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Siseturg peab pidevalt kohanema 
kiiresti muutuva keskkonnaga, mida 
iseloomustab digitaalne revolutsioon ja 
üleilmastumine. Digitaalse innovatsiooni 
uus ajastu pakub ettevõtjatele ja 
üksikisikutele jätkuvalt võimalusi, loob
uusi tooteid ja ärimudeleid, kuid tekitab ka 
küsimusi reguleerimise ja jõustamise 
valdkonnas.

(2) Siseturg peab pidevalt kohanema 
kiiresti muutuva keskkonnaga, mida 
iseloomustab digitaalne revolutsioon, 
kliimamuutuste leevendamine ja 
üleilmastumine. Digitaalse innovatsiooni 
uus ajastu ja uued koostööpõhised 
ärimudelid pakuvad ettevõtjatele, 
töötajatele ja üksikisikutele jätkuvalt 
võimalusi, loovad uusi kestlikke, ressursi-
ja energiatõhusamaid tooteid, teenuseid ja 
ärimudeleid, kuid loovad ka tööjõu, 
ettevõtete konkurentsivõime ning
reguleerimise ja jõustamise valdkonnas
võimalusi ja tekitavad lahendamist 
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vajavaid küsimusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Samas esineb endiselt tõkkeid ja 
tekib uusi, mis takistavad siseturu 
nõuetekohast toimimist. Eeskirjade 
vastuvõtmine on vaid esimene samm, 
samavõrd tähtis on nende rakendamine. 
Lõpuks on siin küsimus kodanike 
usalduses liidu vastu ja usus selle 
suutlikkusse saavutada tulemusi, luua 
töökohti ja hoogustada majanduskasvu, 
kaitstes samal ajal avalikku huvi.

(4) Samas esineb endiselt tõkkeid ja 
tekib uusi, mis takistavad siseturu 
nõuetekohast toimimist. Eeskirjade 
vastuvõtmine on vaid esimene samm, 
samavõrd tähtis on nende rakendamine. 
Lõpuks tähendab see kasulike tingimuste 
loomist selleks, et kodanikud hakkaksid 
liitu usaldama ja usuksid, et see suudab
saavutada tulemusi, luua kvaliteetseid 
töökohti ja jätkusuutlikku majanduskasvu, 
kaitstes samal ajal avalikku huvi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Praegu on olemas mitu liidu tasandi 
programmi, mis käsitlevad ettevõtete, 
sealhulgas VKEde konkurentsivõimet, 
tarbijakaitset, finantsteenuste tarbijaid ja 
lõppkasutajaid, poliitika kujundamist 
finantsteenuste valdkonnas ja toiduahelat. 
Mõningaid täiendavaid meetmeid 
rahastatakse otseselt siseturu 
eelarveridadelt. On vaja ühtlustada ja 
kasutada eri meetmete vahelist sünergiat 
ning tagada paindlikum ja sujuvam 
raamistik, et rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on saavutada hästi toimiv siseturg
kõige kulutasuvamal viisil. Seetõttu on
vaja uut programmi, mis koondaks kokku 
varem nendest muudest programmidest 
rahastatud meetmed ja muude asjaomaste 
eelarveridade alt rahastatud meetmed. 
Programm peaks sisaldama ka uusi 

(5) Praegu on olemas mitu liidu tasandi 
programmi, mis käsitlevad ettevõtete, 
sealhulgas VKEde konkurentsivõimet, 
tarbijakaitset, finantsteenuste tarbijaid ja 
lõppkasutajaid, poliitika kujundamist 
finantsteenuste valdkonnas ja toiduahelat. 
Mõningaid täiendavaid meetmeid 
rahastatakse otseselt siseturu 
eelarveridadelt. On vaja ühtlustada ja 
kasutada eri meetmete vahelist sünergiat ja 
vastastikust täiendavust, luues 
täiendavuse suurendamise kaudu 
lisaväärtust, ning tagada paindlikum ja 
sujuvam raamistik, et rahastada meetmeid, 
mille eesmärk on saavutada hästi toimiv 
siseturg, mis on tõhus ja tarbijatele mugav 
ning mille puhul võetakse arvesse 
keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte. 
Seetõttu on vaja uut programmi, mis 
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algatusi, mille eesmärk on parandada 
siseturu toimimist.

koondaks kokku varem nendest muudest 
programmidest rahastatud meetmed ja 
muude asjaomaste eelarveridade alt 
rahastatud meetmed. Programm peaks 
sisaldama ka uusi algatusi, mille eesmärk 
on parandada siseturu toimimist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Samuti tuleks programmis arvesse 
võtta eri sekkumismeetmete lisaväärtust 
liidu jaoks, nende tõhusust ja tulemusi. 
Head tavad tuleks säilitada ja neid 
edendada. Peale selle peaks programm 
hõlmama uusi algatusi, mille eesmärk on 
täiustada siseturu toimimist, edendades 
kohaliku majanduse arengut ja sekkudes 
juhtudel kui turutõrgete oht on väga suur.

Selgitus

Programmi puhul tuleks kaaluda uusi majandusarengu algatusi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seepärast on asjakohane luua 
siseturu, ettevõtete, sealhulgas mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime ja Euroopa statistika 
programm (edaspidi „programm“). 
Programm peaks kehtima seitse aastat 
(2021–2027).

(7) Seepärast on asjakohane luua 
siseturu, ettevõtete konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse – pöörates erilist 
tähelepanu mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, klastritele, 
ettevõtlusvõrgustikele, äriühingute 
konsortsiumidele – ja Euroopa statistika 
programm (edaspidi „programm“). 
Programm peaks kehtima seitse aastat 
(2021–2027).



PE627.879v02-00 8/45 AD\1166549ET.docx

ET

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programm peaks toetama siseturu 
nõuetekohast toimimist toetavate liidu 
õigusaktide kavandamist, rakendamist ja 
jõustamist. Programm peaks toetama õigete 
tingimuste loomist, et anda suurem 
mõjuvõim kõigile siseturu osalistele: 
ettevõtetele, kodanikele, sealhulgas 
tarbijatele, kodanikuühiskonnale ja 
riigiasutustele. Seega peaks programmi 
eesmärk olema tagada ettevõtete ja eriti 
VKEde konkurentsivõime, aga ka toetada 
tarbijakaitse ja ohutuseeskirjade täitmist
ning suurendada ettevõtete ja üksikisikute 
teadlikkust, andes neile õiged vahendid, 
teadmised ja pädevused teadlike otsuste 
tegemiseks ning oma osaluse 
suurendamiseks liidu poliitika 
kujundamises. Lisaks peaks programm 
tugevdama õigus- ja halduskoostööd, 
eelkõige parimate tavade vahetamise, 
teadmiste ja pädevuste arendamise kaudu, 
kasutades muu hulgas strateegilisi 
riigihankeid. Programmi eesmärk peaks 
olema ka toetada selliste kvaliteetsete 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamist, 
mis aitavad liidu õigusakte rakendada. See 
hõlmab ka standardite kehtestamist 
finantsaruandluse ja auditeerimise 
valdkonnas, aidates nõnda kaasa liidu 
kapitaliturgude läbipaistvuse ja sujuva 
toimimise tagamisele ning investorikaitse 
parandamisele. Programm peaks toetama 
eeskirjade koostamist ja standardite 
kehtestamist ka sidusrühmade võimalikult 
laialdase kaasamise kaudu. Programmi 
eesmärk peaks olema ka selliste liidu 
õigusaktide rakendamise ja jõustamise 
toetamine, mis tagavad inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme kogu 
toiduahelas ning loomade heaolu 
paranemise.

(8) Programm peaks toetama siseturu 
nõuetekohast toimimist ja täiustamist 
toetavate liidu õigusaktide kavandamist, 
rakendamist ja jõustamist. Programm peaks 
toetama õigete tingimuste loomist, et anda 
suurem mõjuvõim kõigile siseturu 
osalistele: ettevõtetele, töötajatele, 
kodanikele, sealhulgas tarbijatele, 
kodanikuühiskonnale ja riigiasutustele, 
võttes arvesse praeguse ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmi (COSME) edukust. Seega 
peaks programmi eesmärk olema tagada 
ettevõtete ja eriti VKEde 
konkurentsivõime, aga ka parandada 
kvaliteetsete töökohtade loomise 
tingimusi, toetada kohaliku majanduse 
arengut, kõrgetasemelise tarbijakaitse 
kehtestamist ning ohutuseeskirjade ja 
keskkonnanormide täitmise tagamist ning 
suurendada ettevõtete ja üksikisikute 
teadlikkust, andes neile korrektset teavet,
vahendid, koolitust, teadmised ja 
pädevused teadlike otsuste tegemiseks ning 
oma osaluse suurendamiseks liidu poliitika 
kujundamises. Lisaks peaks programm 
tugevdama õigus- ja halduskoostööd, 
eelkõige parimate tavade vahetamise, 
teadmiste ja pädevuste arendamise kaudu, 
kasutades muu hulgas strateegilisi 
riigihankeid, ja digitaalsete 
teadmuskeskuste toetamise kaudu. 
Programmi eesmärk peaks olema ka 
toetada selliste kvaliteetsete 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamist, 
mis aitavad liidu õigusakte rakendada. See 
hõlmab ka standardite kehtestamist 
finantsaruandluse ja auditeerimise 
valdkonnas, aidates nõnda kaasa liidu 
kapitaliturgude läbipaistvuse ja sujuva 
toimimise tagamisele ning investorikaitse 
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parandamisele. Programm peaks toetama 
eeskirjade koostamist ja standardite 
kehtestamist ka sidusrühmade võimalikult 
laialdase kaasamise kaudu. Programmi 
eesmärk peaks olema ka selliste liidu 
õigusaktide rakendamise ja jõustamise 
toetamine, mis tagavad inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme kogu 
toiduahelas ning loomade heaolu 
paranemise.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Olemasolevate programmide 
ühendamise tõttu ei tohiks väheneda 
selgus ega läbipaistvus. Euroopa 
Komisjon peaks koos liikmesriikidega 
püüdma anda programmide kohta täpset 
ja õigeaegset teavet ning suurendama 
võimalike toetusesaajate teadlikkust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kaasaegne siseturg edendab 
konkurentsi ja toob kasu tarbijatele, 
ettevõtetele ja töötajatele. Pidevalt 
muutuva siseturu võimaluste parem 
ärakasutamine peaks aitama Euroopa 
ettevõtetel luua töökohti ja laieneda 
piiriüleselt, pakkuda suuremat valikut 
teenuseid parema hinnaga ning säilitada 
samal ajal kõrged standardid nii tarbijatele 
kui ka töötajatele. Selle saavutamiseks 
peaks programm aitama kõrvaldada 
allesjäänud tõkkeid ja tagama 
õigusraamistiku, mis arvestaks uute 

(9) Tänapäevasel siseturul 
soodustatakse konkurentsi, tarbijate ja 
ettevõtete hüvanguks kvaliteetseid 
teenuseid ning edendatakse töötajate 
töötingimusi.Siseturul luuakse soodne 
keskkond töökohtade loomiseks ja 
tagatakse üldist majandushuvi pakkuvate 
kvaliteetsete teenuste parem toimimine.
Pidevalt muutuva siseturu võimaluste 
parem ärakasutamine peaks aitama 
Euroopa ettevõtetel luua kvaliteetseid
töökohti ja laieneda piiriüleselt, pakkuda 
suuremat valikut teenuseid parema hinnaga 
ning säilitada samal ajal kõrged standardid 
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uuenduslike ärimudelitega. nii tarbijatele kui ka töötajatele. Selle 
saavutamiseks peaks programm aitama 
kõrvaldada allesjäänud tõkkeid ja tagama 
õigusraamistiku, mis arvestaks uute 
uuenduslike ärimudelitega, millega on 
tagatud sotsiaalse kaitse kõrge tase, muu 
hulgas ka ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Uued õigusliku reguleerimise ja 
jõustamisega seotud probleemid on seotud 
digitaalsest revolutsioonist tingitud kiiresti 
muutuva keskkonnaga, hõlmates näiteks 
selliseid probleeme nagu küberturvalisus, 
asjade internet ja tehisintellekt. Kahju 
tekkimise korral on oluline tooteohutust ja 
vastutust käsitlevate rangete eeskirjade 
olemasolu, millega tagada selline poliitiline 
reageering, mis võimaldab Euroopa 
kodanikel, sealhulgas tarbijatel ja 
ettevõtetel sellistest eeskirjadest kasu 
saada. Seepärast peaks programm kaasa 
aitama innovatsiooni edendava liidu 
tootevastutuse korra kiirele kohandamisele 
ja jõustamisele.

(11) Uued õigusliku reguleerimise ja 
jõustamisega seotud probleemid on seotud 
digitaalsest revolutsioonist tingitud kiiresti 
muutuva keskkonnaga, hõlmates näiteks 
selliseid probleeme nagu küberturvalisus, 
eraelu puutumatuse normid, andmekaitse, 
asjade internet, tehisintellekt ja nendega 
seotud eetikanormid. Nende keeruliste 
tehnoloogiliste, kultuuriliste, 
korralduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamist peaksid toetama kõik 
asjaomased sektorid ja osalejad. Kahju 
tekkimise korral on oluline tooteohutust ja 
vastutust käsitlevate rangete eeskirjade 
olemasolu, millega tagada selline poliitiline 
reageering, mis võimaldab Euroopa 
kodanikel, sealhulgas tarbijatel ja 
ettevõtetel sellistele eeskirjadele juurde 
pääseda ja neist kasu saada. Seepärast 
peaks programm kaasa aitama 
innovatsiooni edendava liidu 
tootevastutuse korra kiirele kohandamisele 
ja jõustamisele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Avaliku sektori asutused kasutavad (15) Avaliku sektori asutused kasutavad 
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avalikke hankeid selleks, et saada 
kulutatud avaliku sektori raha eest 
suuremat väärtust ning muuta siseturg 
innovatiivsemaks, jätkusuutlikumaks, 
kaasavamaks ja konkurentsivõimelisemaks. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2014/23/EL49, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2014/24/EL50 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2014/25/EL51 on sätestatud liidu 
sisemajanduse koguproduktist 14 % 
moodustava avalike hangete turu 
integratsiooni ja tõhusa toimimise 
õigusraamistik, mis on kasulik avaliku 
sektori asutustele, ettevõtetele ja 
kodanikele, sealhulgas tarbijatele. 
Seepärast tuleks programmiga toetada 
meetmeid, millega tagatakse strateegiliste 
riigihangete laialdasem kasutuselevõtt, 
avaliku sektori hankijate tegevuse 
kutseliseks muutmine, VKEde parem pääs 
riigihanketurgudele, paremad andmed, 
läbipaistvus ja ausus, hangete kiirem 
üleviimine digitaalsesse keskkonda ja 
ühishangete edendamine, tugevdades 
selleks partnerlust liikmesriikidega, 
parandades andmete kogumist ja 
analüüsimist muu hulgas asjaomaste IT-
vahendite arendamise kaudu, toetades
kogemuste ja heade tavade vahetamist, 
andes suuniseid, edendades kasulikke 
kaubanduslepinguid, tugevdades koostööd 
riigi ametiasutuste vahel ja käivitades 
katseprojekte.

avalikke hankeid selleks, et saada 
kulutatud avaliku sektori raha eest 
suuremat väärtust ning muuta siseturg 
innovatiivsemaks, jätkusuutlikumaks, 
kaasavamaks ja konkurentsivõimelisemaks. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2014/23/EL49, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2014/24/EL50 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2014/25/EL51 on sätestatud liidu 
sisemajanduse koguproduktist 14 % 
moodustava avalike hangete turu 
integratsiooni ja tõhusa toimimise 
õigusraamistik, mis on kasulik avaliku 
sektori asutustele, ettevõtetele ja 
kodanikele, sealhulgas tarbijatele. Avaliku 
sektori asutused saavad oma 
hankepoliitika abil luua ja toetada 
innovaatiliste kaupade ja teenuste 
turgusid. Seepärast tuleks programmiga 
toetada meetmeid, millega tagatakse 
strateegiliste riigihangete laialdasem 
kasutuselevõtt, lepingute sõlmimisel 
keskkonna-, sotsiaalsete ja õiglase 
kaubanduse kriteeriumide korrapärasem 
kasutamine, avaliku sektori hankijate 
tegevuse kutseliseks muutmine, VKEde, 
sotsiaalsete ettevõtete ja 
ettevõtlusorganisatsioonide võrgustike
parem pääs riigihanketurgudele, paremad 
andmed, läbipaistvus ja ausus, hangete 
kiirem üleviimine digitaalsesse keskkonda 
ja ühishangete edendamine, tugevdades 
selleks partnerlust liikmesriikidega, 
parandades andmete kogumist ja 
analüüsimist muu hulgas asjaomaste IT-
vahendite arendamise kaudu, toetades 
kogemuste ja heade tavade vahetamist, 
andes suuniseid, edendades kasulikke 
kaubanduslepinguid, tugevdades koostööd 
riigi ametiasutuste vahel ja käivitades 
katseprojekte.

__________________ __________________

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
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veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL 
riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 65).

veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL 
riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 65).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, 
milles käsitletakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
243).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, 
milles käsitletakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
243).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Programm peaks toetama liidu 
õigusraamistiku väljatöötamist 
äriühinguõiguse ja äriühingu üldjuhtimise 
valdkonnas, aga ka lepinguõigust, et muuta 
äritegevus tõhusamaks ja 
konkurentsivõimelisemaks, pakkudes 
samal ajal kaitset sidusrühmadele, keda 
ettevõtete tegevus mõjutab, ning et 
reageerida uutele poliitilistele 
väljakutsetele. Samuti peaks programm 
tagama asjaomase õigustiku nõuetekohase 
hindamise, rakendamise ja jõustamise, 
sidusrühmade teavitamise ja abistamise 
ning teabevahetuse edendamise asjaomases 
valdkonnas. Programm peaks jätkuvalt 
toetama ka komisjoni algatusi 
andmepõhise majanduse ja innovatsiooni 
jaoks selge ja kohandatud õigusraamistiku 
loomiseks. Need algatused on vajalikud 
õiguskindluse suurendamiseks seoses 
lepinguõiguse ja lepinguvälise õigusega, 
eelkõige seoses vastutuse ja eetikaga 
selliste uute tehnoloogiate puhul nagu 
asjade internet, tehisintellekt, robootika ja 
3D-printimine. Programmi eesmärk peaks 
olema andmepõhise äritegevuse 
arendamine, kuna see määrab liidu 

(17) Programm peaks toetama liidu 
õigusraamistiku väljatöötamist 
äriühinguõiguse ja äriühingu üldjuhtimise 
valdkonnas, aga ka lepinguõigust, et muuta 
äritegevus tõhusamaks ja 
konkurentsivõimelisemaks, pakkudes 
samal ajal kaitset sidusrühmadele, keda 
ettevõtete tegevus mõjutab, ning et 
reageerida uutele poliitilistele 
väljakutsetele. Samuti peaks programm 
tagama asjaomase õigustiku nõuetekohase 
hindamise, rakendamise ja jõustamise, 
sidusrühmade teavitamise ja abistamise 
ning teabevahetuse edendamise asjaomases 
valdkonnas. Programm peaks jätkuvalt 
toetama ka komisjoni algatusi 
andmepõhise majanduse ja innovatsiooni 
jaoks selge ja kohandatud õigusraamistiku 
loomiseks. Need algatused on vajalikud 
õiguskindluse suurendamiseks seoses 
lepinguõiguse ja lepinguvälise õigusega, 
eelkõige seoses vastutuse ja eetikaga 
selliste uute tehnoloogiate puhul nagu 
asjade internet, tehisintellekt, robootika ja 
3D-printimine. Programmi eesmärk peaks 
olema andmepõhise äritegevuse 
arendamine, tagades samas eraelu 
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majanduse positsiooni üleilmses 
konkurentsis.

puutumatuse kaitse kõrge taseme, kuna 
see määrab liidu majanduse positsiooni 
üleilmses konkurentsis.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Äärmiselt oluline on Euroopa 
ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine, 
tagades samal ajal võrdsed võimalused 
ning avatud ja konkurentsivõimelise 
siseturu. VKEd on Euroopa majanduse 
tõukejõuks, moodustades 99 % kõigist 
Euroopa ettevõtetest, andes kaks 
kolmandikku töökohtadest ja aidates 
oluliselt kaasa uute töökohtade loomisele 
nii piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil.

(22) Äärmiselt oluline on Euroopa 
ettevõtete konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse tugevdamine, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused ning avatud 
ja konkurentsivõimelise siseturu. VKEd on 
Euroopa majanduse tõukejõuks, 
moodustades 99 % kõigist Euroopa 
ettevõtetest, andes kaks kolmandikku 
töökohtadest ja aidates oluliselt kaasa 
kõigis sektorites kvaliteetsete uute 
töökohtade loomisele nii piirkondlikul kui 
ka kohalikul tasandil ning seega 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele.

VKEdel on tähtis roll energiasüsteemi 
ümberkujundamisel ja need aitavad 
Pariisi kokkuleppest tulenevate liidu 
kliimaeesmärkide saavutamisele väga 
palju kaasa. Seetõttu tuleks programmiga 
parandada nende suutlikkust arendada 
kvaliteetseid keskkonnahoidlikke tooteid 
ja teenuseid ning toetada pingutusi, mida 
nad teevad kooskõlas energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõttega 
ressursitõhususe suurendamiseks. Nii 
aitab programm suurendada ka liidu 
VKEde konkurentsivõimet üleilmsel turul.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) VKEdel on ühised probleemid, mis (23) VKEdel on ühised probleemid, mis 
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suuremaid ettevõtteid samavõrd ei mõjuta, 
näiteks rahastamise ja oskustööliste 
leidmine, halduskoormuse leevendamine, 
loovuse ja innovatsiooni rakendamine, 
turulepääs ja rahvusvahelistumise 
edendamine. Programm peaks selliste 
turutõrgetega tegelema proportsionaalselt, 
moonutamata seejuures põhjendamatult 
konkurentsi siseturul.

suuremaid ettevõtteid samavõrd ei mõjuta, 
näiteks rahastamise ja oskustööliste 
leidmine, halduskoormuse leevendamine, 
loovuse ja innovatsiooni rakendamine, 
turulepääs ja rahvusvahelistumise 
edendamine. Programm peaks selliste 
turutõrgetega tegelema proportsionaalselt, 
moonutamata seejuures põhjendamatult 
konkurentsi siseturul. Programmiga tuleks 
eelkõige luua tingimused, mida on vaja, et 
hakata tootmisprotsessis juurutama 
tehnoloogilist ja korralduslikku 
innovatsiooni, ning eritähelepanu tuleks 
pöörata spetsiifilistele VKEdele, nagu 
mikroettevõtjad, töönduseettevõtted, 
füüsilisest isikust ettevõtjad, 
vabakutselised ja sotsiaalsed ettevõtted. 
Tähelepanu tuleks pöörata ka 
võimalikele, uutele ja noortele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga ka 
teistele spetsiifilistele sihtrühmadele, 
näiteks vanemaealised inimesed, 
sisserändajad ning sotsiaalselt ebasoodsas 
olukorras olevad või vähekaitstud 
elanikkonnarühmadesse kuuluvad 
ettevõtjad, näiteks puudega inimesed.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Programm peaks toetama ja 
edendama innovatsioonikultuuri, 
arendades välja ökosüsteemi, mis 
soodustab ettevõtjate loomist ja kasvu, 
keskendudes eelkõige mikroettevõtjatele ja 
uuenduslikele VKEdele, kes suudavad 
toime tulla üha tihedamas konkurentsis ja 
kiiresti muutuvas keskkonnas. Täiesti uue 
innovatsiooniprotsessi tõttu tuleb välja 
töötada avatud innovatsiooni mudel, mille 
kohaselt peavad eri organisatsioonid 
tegema tihedamat teaduskoostööd ning 
teadmisi ja intellektuaalomandit rohkem 
jagama. Seetõttu peaks programmi 
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eesmärk olema toetada 
innovatsiooniprotsessi, milles kasutatakse 
ka uusi koostööpõhiseid ärimudeleid ning 
keskendutakse organisatsioonidevahelises 
kogukonnas võrgustike arendamisele ning 
teadmiste ja vahendite jagamisele.

Selgitus

Oluline on välja töötada innovatsiooni ökosüsteem, mis võiks toimida majandusliku 
katalüsaatorina.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Programm peaks selliste 
turutõrgetega tegelema proportsionaalselt, 
pöörates erilist tähelepanu VKEdele ja 
ettevõtlusvõrgustikele otsest kasu 
toovatele meetmetele, moonutamata 
seejuures põhjendamatult konkurentsi 
siseturul.

Selgitus

Kõigis programmi meetmetes tuleks arvesse võtta VKEsid ja ettevõtlusvõrgustikke.

Muudatusettepanek 17

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 puudub teave, neil tuleb näha suurt 
vaeva, et tõestada oma krediidivõimelisust 
ja neil pole piisavalt tagatisi või on 
põhjuseks lihtsalt vähene teadlikkus 
olemasolevast mehhanismist nende 
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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.

tegevuse toetamiseks ELi, riigisisesel või 
kohalikul tasandil. Täiendavad 
rahastamisprobleemid tulenevad 
mikroettevõtete ja VKEde väiksusest ja
konkurentsivõime säilitamise 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 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et ületada need turutõrked ning 
tagada, et VKEd etendavad jätkuvalt oma 
rolli liidu majanduse konkurentsivõime 
tagamisel, tuleb väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjad täiendavalt toetada 
võla- ja omakapitaliinstrumentide kaudu, 
mis nähakse ette Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega [...] loodava InvestEU 
fondi VKEde komponendi raames52. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1287/201353 alusel kasutusele 
võetud laenutagamisrahastu on tõestanud 
oma lisaväärtust ja eeldatavalt annab see 
positiivse panuse vähemalt 500 000 
VKEle; jätkuprogramm luuakse InvestEU 
fondi VKEde komponendi raames.

(25) Et ületada need turutõrked ning 
tagada, et VKEd etendavad jätkuvalt oma 
rolli liidu majanduse konkurentsivõime 
tagamisel ja jätkusuutliku majanduseni 
jõudmisel, tuleb väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjad täiendavalt toetada 
võla- ja omakapitaliinstrumentide kaudu, 
mis nähakse ette Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega [...] loodava InvestEU 
fondi VKEde komponendi raames52. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1287/201353 alusel kasutusele 
võetud laenutagamisrahastu on tõestanud 
oma lisaväärtust ja eeldatavalt annab see 
positiivse panuse vähemalt 500 000 
VKEle; jätkuprogramm luuakse InvestEU 
fondi VKEde komponendi raames. 
Rohkem tuleks pöörata tähelepanu 
paremale teabevahetusele ja avalikele 
kampaaniatele, et tõsta võimalike 
toetusesaajate teadlikkust VKEdele 
mõeldud programmides osalemise 
võimalustest. Et VKEde toetamiseks 
võetavatest liidu meetmetest rohkem 
teataks, tuleks meetmete puhul, mida 
toetatakse käesolevast programmist kas 
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täielikult või osaliselt, sh vahendajate 
puhul, kasutada Euroopa logo (lippu), 
mille juures on ka tekst, milles antakse 
teada, et toetust on saadud COSME 
programmist.

__________________ __________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1287/2013, millega kehtestatakse 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
programm (COSME) (2014–2020) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1639/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
33).

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1287/2013, millega kehtestatakse 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
programm (COSME) (2014–2020) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1639/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
33).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesoleva programmi poliitilisi 
eesmärke rahastatakse ka InvestEU fondi 
VKEde komponenti kuuluvate 
rahastamisvahendite ja eelarvetagatise 
kaudu. Turuprobleemide või 
mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 
lahendamiseks tuleks rahalist toetust 
kasutada proportsionaalselt ning meetmed 
ei tohiks dubleerida või välja tõrjuda 
erasektori poolset rahastamist ega 
moonutada konkurentsi siseturul. 
Meetmetel peaks olema selge Euroopa 
tasandi lisaväärtus.

(26) Käesoleva programmi poliitilisi 
eesmärke rahastatakse ka InvestEU fondi 
VKEde komponenti kuuluvate 
rahastamisvahendite ja eelarvetagatise 
kaudu. InvestEU fondi VKEde 
komponendil peaks olema üldine 
teabepunkt, mis annab programmi kohta 
teavet igas liikmesriigis, et suurendada 
VKEde rahastamisvõimalusi ja 
teadlikkust nendest. Turuprobleemide või 
mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 
lahendamiseks tuleks rahalist toetust 
kasutada proportsionaalselt ning meetmed 
ei tohiks dubleerida või välja tõrjuda 
erasektori poolset rahastamist ega 
moonutada konkurentsi siseturul. Meetmed 
peaksid olema selgelt täiendavad ja 
nendega tuleks suurendada koostoimet 
muude ELi programmidega. Meetmetel 
peaks olema selge Euroopa tasandi 
lisaväärtus.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) InvestEU fondist ELi või 
liikmesriikide komponendi kaudu toetatud 
meetmetega ei tohiks dubleerida 
erasektori rahaeraldisi, neid asendada ega 
moonutada konkurentsi siseturul, vaid 
seoses juba kasutatavate kohalike avaliku 
ja erasektori tagatissüsteemidega peaksid 
need soodustama lõimumist kõnealuste 
süsteemidega, kusjuures selliste meetmete 
peamine eesmärk on kindlustada ja 
suurendada lõplike vahendite saajate 
(soovituses 2003/361/EÜ esitatud 
määratluses kindlaks määratud VKEd) 
kasu, et saavutada sekkumismeetmete 
tegelik täiendavus.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Et VKEd saaksid kasutada 
olemasolevaid rahalisi vahendeid, 
tegeleksid innovatsiooniga, 
konkureeriksid ja kasvaksid, on peale 
rahastamisvahendite kättesaadavuse väga 
tähtis ka see, et neil oleks võimalik 
omandada oskusi, sealhulgas 
juhtimisalaseid oskusi ja teadmisi. 
EUInvesti raames ette nähtud 
rahastamisvahendite loomisega peaks 
seega kaasnema ka mentrolussüsteemide 
ja koolituskavade ning teadmuspõhiste 
äriteenuste väljatöötamine.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Programm peaks pakkuma 
VKEdele tõhusat tuge kogu nende elutsükli 
vältel. See peaks tuginema VKEde ja 
tööstussektoriga seoses saavutatud 
ainulaadsetele teadmistele ja 
asjatundlikkusele ning pikaajalisele 
koostöökogemusele Euroopa, riikliku ja 
piirkondliku tasandi sidusrühmadega. 
Toetus peaks tuginema heale kogemusele 
seoses Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga, 
mis on ühtne teeninduspunkt, mille kaudu 
aidatakse VKEdel parandada 
konkurentsivõimet ja arendada äritegevust 
nii siseturul kui ka muudel turgudel. 
Võrgustik kavatseb jätkata teenuste 
pakkumist teiste liidu programmide, 
eelkõige programmi „Horisont 2020“ 
raames, kasutades nende programmide 
rahalisi vahendeid. Lisaks sellele peaks 
uute ettevõtjate mentorlussüsteem jääma 
vahendiks, mis võimaldab värsketel 
ettevõtjatel või nendeks saada soovijatel 
hankida ettevõtluskogemust kontakti kaudu 
mõne teise riigi kogenud ettevõtjaga ja 
seega parandada ettevõtlusalast võimekust. 
Programm peaks veelgi laienema ja 
suurendama oma geograafilist ulatust ning 
pakkuma seega ettevõtjatele rohkem 
selliseid kontaktivõimalusi, täiendades 
vajaduse korral liidu muid algatusi.

(27) Programm peaks pakkuma 
VKEdele tõhusat tuge kogu nende elutsükli 
vältel, olles abiks alates projekti 
ettevalmistamisest kuni turustamise ja 
turulepääsuni ning soodustades 
ettevõtlusvõrgustike loomist. See peaks 
tuginema VKEde ning majandus- ja 
ettevõtlussektoriga seoses saavutatud 
ainulaadsetele teadmistele ja 
asjatundlikkusele ning pikaajalisele 
koostöökogemusele Euroopa, riikliku ja 
piirkondliku tasandi sidusrühmadega. 
Toetus peaks tuginema kogemusele seoses 
Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga, mis on 
ühtne teeninduspunkt, mille kaudu 
aidatakse VKEdel parandada 
konkurentsivõimet ja arendada äritegevust 
nii siseturul kui ka muudel turgudel. 
Võrgustik kavatseb jätkata teenuste 
pakkumist teiste liidu programmide, 
eelkõige programmi „Horisont 2020“ 
raames, kasutades nende programmide 
rahalisi vahendeid. Samuti peaks see 
toetama VKEde esindusorganisatsiooni 
laialdasemat osalemist ühtse turu poliitika 
algatuse (nagu riigihanked), 
standardimise protsesside ja 
intellektuaalomandiga seotud korra 
väljatöötamisel. Samuti peaks võrgustik 
suurendama meetmete arvu, millega 
antakse VKEdele sihipärasemat nõu 
projektide koostamisel ja toetatakse 
võrgustikke ning tehnoloogilist ja 
korralduslikku üleminekut. Ka peaks 
võrgustik rahastamisvõimaluste 
valdkonnas täiustama koostööd ja 
teabevahetust digitaalse programmi ja 
InvestEU raames loodud teiste 
nõustamiskeskustega. Peale selle tuleks 
võrgustiku COSME meetmete kaudu 
osutada kvaliteetseid teenuseid kogu 
Euroopas, pöörates erilist tähelepanu 
liidu tegevusvaldkondadele ja 
geograafilistele piirkondadele, kus 
võrgustikud ja sidusrühmad ei saavuta 
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oodatud tulemusi. Lisaks sellele peaks
tulemuslik uute ettevõtjate 
mentorlussüsteem – programm „Erasmus 
noortele ettevõtjatele“ – jääma vahendiks, 
mis võimaldab värsketel ettevõtjatel või 
nendeks saada soovijatel hankida 
ettevõtlus- ja juhtimiskogemust kontakti 
kaudu mõne teise riigi kogenud ettevõtjaga 
ja seega parandada ettevõtlusalast 
võimekust. Programm peaks laienema ja 
suurendama oma geograafilist ulatust ning 
pakkuma seega ettevõtjatele rohkem 
selliseid kontaktivõimalusi, täiendades 
vajaduse korral liidu muid algatusi. Et 
suurendada ettevõtlusalgatuste 
edendamise abil loodavat lisaväärtust, 
tuleks erilist tähelepanu pöörata 
mikroettevõtetele, olemasolevast 
programmist vähim kasu saanutele ja 
piirkondadele, kus ettevõtluskultuur on 
endiselt väga algeline ja selle edendamisel 
esineb rohkem takistusi. Tuleks teha kõik 
mis võimalik, et saavutada rahaliste 
vahendite mõistlikult tasakaalustatud 
geograafiline jaotus.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Suuremaid jõupingutusi tuleks 
teha halduskoormuse vähendamiseks ja 
programmide kättesaadavuse 
suurendamiseks, et vähendada kulusid, 
millega VKEd ja mikroettevõtjad keerulise 
taotlemisprotsessi ja osalemisnõuete tõttu 
tegelema peavad. Liikmesriigid peaksid 
samuti kaaluma ühtse kontaktpunktina 
toimiva ühtse teabepunkti loomist 
ettevõtjatele, keda huvitab liidu rahaliste 
vahendite kasutamine. Hindamismenetlus 
peaks olema võimalikult lihtne ja kiire, et 
programmist antavat toetust saaks hakata 
kiiresti kasutama.



AD\1166549ET.docx 21/45 PE627.879v02-00

ET

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Klastrid on strateegiline vahend 
VKEde konkurentsivõime suurendamiseks 
ja laiendamiseks, sest need pakuvad 
soodsat ettevõtluskeskkonda. Klastrite 
ühistegevuse algatused peaksid saavutama 
kriitilise massi, et kiirendada VKEde 
kasvu. Spetsiaalsete ökosüsteemide 
ühendamise kaudu loovad klastrid 
VKEdele uusi ärivõimalusi ja lõimivad 
need paremini Euroopa ja maailma 
strateegilistesse väärtusahelatesse. Tuleks 
toetada riikidevaheliste 
partnerlusstrateegiate väljatöötamist ja 
ühismeetmete elluviimist, mida toetab 
Euroopa klastrite koostööplatvorm. 
Jätkusuutlikku partnerlust tuleks toetada 
rahastamise jätkamisega, tingimusel et 
saavutatakse tulemuste ja osalemise suhtes 
seatud eesmärgid. Otsetoetust VKEdele 
tuleks anda klastriorganisatsioonide kaudu, 
kui tegemist on järgmisega: 
kõrgetasemelise tehnoloogia, uute 
ärimudelite, vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusate lahenduste kasutuselevõtt, 
loovuse ja disaini edendamine, oskuste 
täiendamine, andekate inimeste kaasamine, 
ettevõtluse kiirendamine ja 
rahvusvahelistumine. Kaasata tuleks muud 
VKEdele suunatud spetsiaalsed 
toetusmeetmed, mis on mõeldud 
tööstusliku ümberkujundamise ja aruka 
spetsialiseerumise strateegiate rakendamise 
hõlbustamiseks. Programm peaks seega 
aitama kaasa majanduskasvule ja looma 
seoseid liidu (digitaalsete) 
innovatsioonikeskuste ning 
ühtekuuluvuspoliitika ja programmi 
„Euroopa horisont“ raames tehtavate 
investeeringutega. Samuti võiks uurida 
sünergiaid Erasmuse programmiga.

(28) Klastrid on strateegiline vahend 
VKEde konkurentsivõime suurendamiseks 
ja laiendamiseks, sest need pakuvad 
soodsat ettevõtluskeskkonda, suurendavad 
tööstuse ning teenuste kestlikku arengut 
ja tugevdavad kvaliteetsete töökohtade 
loomise kaudu piirkondade 
majandusarengut. Klastrite ühistegevuse 
algatused peaksid saavutama kriitilise 
massi, et kiirendada VKEde kasvu. 
Spetsiaalsete ökosüsteemide ühendamise 
kaudu loovad klastrid VKEdele uusi 
ärivõimalusi ja lõimivad need paremini 
Euroopa ja maailma strateegilistesse 
väärtusahelatesse. Tuleks toetada 
riikidevaheliste partnerlusstrateegiate 
väljatöötamist ja ühismeetmete elluviimist, 
mida toetab Euroopa klastrite 
koostööplatvorm. Jätkusuutlikku 
partnerlust tuleks toetada rahastamise 
jätkamisega, tingimusel et saavutatakse 
tulemuste ja osalemise suhtes seatud 
eesmärgid. Otsetoetust VKEdele tuleks 
anda klastriorganisatsioonide kaudu, kui 
tegemist on järgmisega: kõrgetasemelise 
tehnoloogia, uute ärimudelite, lahenduste 
kasutuselevõtt, loovuse ja disaini 
edendamine, oskuste täiendamine, 
andekate inimeste kaasamine, ettevõtluse 
kiirendamine ja rahvusvahelistumine. 
Kaasata tuleks muud VKEdele suunatud 
spetsiaalsed toetusmeetmed, mis on 
mõeldud tööstusliku ümberkujundamise ja 
aruka spetsialiseerumise strateegiate 
rakendamise hõlbustamiseks. Programm 
peaks seega aitama kaasa kestlikule 
majandusarengule ja looma seoseid liidu 
(digitaalsete) innovatsioonikeskuste ning 
ühtekuuluvuspoliitika ja programmi 
„Euroopa horisont“ raames tehtavate 
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investeeringutega. Samuti võiks uurida 
koostoimet Erasmuse programmiga.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Programm peaks aitama luua 
ja/või parandada mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate suhteid
ülikoolide, uurimiskeskuste ja muude 
teadmiste loomise ja levitamisega 
tegelevate institutsioonidega. Need suhted 
võivad aidata parandada ettevõtjate 
suutlikkust lahendada strateegilisi 
probleeme, mida tekitab uus 
rahvusvaheline keskkond.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Kuna VKEd on suuruselt 
väiksemad, takistavad nende kasvu 
spetsiifilised tegurid ning neil on kasvada 
ja teatavat majandustegevust laiendada 
väga raske. Liit on majandustegevuse 
laiendamist toetanud eelkõige 
teadustegevuse uuendamisele 
keskendudes peamiselt VKEde 
rahastamisvahendi ja hiljuti ka 
programmi „Horisont 2020“ raames 
elluviidava Euroopa 
innovatsiooninõukogu katseprojekti 
kaudu. VKEde rahastamisvahendiga 
seotud töömeetodite ja kogemuste põhjal 
tuleks ühtse turu programmist toetada ka 
VKEde tegevuse laiendamist, et täiendada 
uut Euroopa innovatsiooninõukogu, mille 
kaudu toetatakse programmist „Euroopa 
horisont“ peamiselt murrangulist 
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innovatsiooni. Meetmed, mida käesolevas 
programmis võetakse VKEde 
laiendamiseks, peaksid näiteks aitama 
VKEdel laieneda turustamise, 
rahvusvahelistumise ja turuvõimaluste 
varal.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Loovus ja innovatsioon on liidu 
tööstuse väärtusahelate konkurentsivõime 
seisukohast väga olulised. Need 
kiirendavad tööstuse moderniseerimist ja 
aitavad kaasa aruka ja kaasava 
jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamisele. VKEd on aga loovuse ja 
innovatsiooni kasutamises maha jäänud. 
Programm peaks seega toetama 
loomepõhise innovatsiooniga seotud 
sihipäraseid meetmeid, võrgustikke ja 
partnerlusi kogu tööstuse väärtusahelas.

(29) Loovus ja innovatsioon, 
tehnoloogilised ümberkorraldused ja 
töökorralduse muutmine ning säästvam 
tootmisprotsess, eelkõige ressursi- ja 
energiatõhusus, on liidu tööstuse 
väärtusahelate konkurentsivõime 
seisukohast väga olulised. Need 
kiirendavad ettevõtlus- ja tööstussektori
moderniseerimist ja aitavad kaasa aruka ja 
kaasava jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamisele. VKEd on aga loovuse ja 
innovatsiooni kasutamises maha jäänud. 
Programm peaks seega toetama 
loomepõhise innovatsiooniga seotud 
sihipäraseid meetmeid, võrgustikke ja 
partnerlusi kogu tööstuse väärtusahelas.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Programmi „Horisont 2020“ 
VKEde rahastamisvahend on olnud 
ettevõtjate jaoks äärmiselt edukas nii 
esimese kui ka teise etapi toetuste puhul 
nende uue äriidee edendamisel ning 
prototüübi katsetamisel ja arendamisel. 
Kuna valikuprotsess on juba väga range, 
ei ole piiratud vahendite tõttu endiselt 
võimalik kõiki häid projekte rahastada. 
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Rakendamine Väikeste ja Keskmise 
Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti 
(EASME) raames on olnud väga tõhus. 
Kuigi kõnealune programm on 
keskendunud kõrgtehnoloogilistele 
projektidele, tuleks selle programmi 
metoodikat laiendada iga liiki kasvavatele 
VKEdele.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Peale selle tuleks COSME 
meetmetes keskenduda sektoritele, kus on 
olnud suur majanduskasv ja suured 
sotsiaalsed võimalused ning kus on suur 
VKEde osakaal. Liidu majanduses 
omanäoline sektor, mis annab liidu 
SKPsse suure panuse ja kus tegutsevad 
peamiselt VKEd, on turism. Liit peaks 
jätkama selle sektori eripära toetavate 
meetmete elluviimist ja neid tugevdama.

Selgitus

Programm peaks keskenduma turismisektorile, arvestades viimase tähtsust ELile.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Euroopa standarditel on siseturul 
väga oluline roll. Standardid on ettevõtete, 
eriti VKEde konkurentsivõime seisukohalt 
üliolulised. Standardid on ka liidu 
õigusakte ja poliitikat toetav tähtis 
abivahend mitmes olulises valdkonnas, 
nagu energeetika, kliimamuutused, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, ressursside 

(30) Euroopa standarditel on siseturul 
väga oluline roll. Standardid on ettevõtete, 
eriti VKEde konkurentsivõime seisukohalt 
üliolulised. Standardid on ka liidu 
õigusakte ja poliitilisi eesmärke toetav 
tähtis abivahend mitmes olulises 
valdkonnas, nagu energeetika
ümberkujundamise kiirendamine, 
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säästev kasutamine, innovatsioon, 
tooteohutus, tarbijakaitse, tööohutus ja 
töötingimused ning vananev elanikkond, 
andes seega positiivse panuse ühiskonnale 
tervikuna.

kliimamuutuste vastu võitlemine, 
keskkonnakaitse, parem õhu- ja 
veekvaliteet, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, ressursside 
säästev kasutamine ja ringlussevõtt,
tehnoloogiline ja sotsiaalne innovatsioon, 
tooteohutus, tarbijakaitse, tööohutus ja 
töötingimused ning vananev elanikkond, 
andes seega positiivse panuse ühiskonnale 
tervikuna.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Kõikides programmi algatustes ja 
meetmetes tuleks arvestada läbipaistvuse 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet. 
Samuti tuleks algatustes ja meetmetes 
arvesse võtta kõikide kodanike 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise 
põhimõtet.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Programm peaks edendama 
sünergiat ja vastastikust täiendavust 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) [...]69 loodud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohaste VKEde ja 
ettevõtluse toetustega. Lisaks sellele 
tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [...]70 loodud InvestEU 
fondi VKEde komponendist võla- ja 
omakapitalitoetus, et parandada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele ja selle 
kättesaadavust. Samuti peaks programm 
taotlema sünergiat Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) [...]71 loodud 

(65) Programm peaks edendama 
sünergiat ja vastastikust täiendavust 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) [...]69 loodud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohaste VKEde ja 
ettevõtluse toetustega. Lisaks sellele 
tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [...]70 loodud InvestEU 
fondi VKEde komponendist võla- ja 
omakapitalitoetus, et parandada VKEde ja 
mikroettevõtjate juurdepääsu rahastamisele 
ja selle kättesaadavust. Samuti peaks 
programm taotlema sünergiat Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 



PE627.879v02-00 26/45 AD\1166549ET.docx

ET

kosmoseprogrammiga, kutsudes VKEsid 
üles saama kasu läbimurdelisest 
innovatsioonist ja muudest kõnealuste 
programmide raames välja töötatud 
lahendustest.

[...]71 loodud kosmoseprogrammiga, 
kutsudes VKEsid üles saama kasu 
läbimurdelisest innovatsioonist ja muudest 
kõnealuste programmide raames välja 
töötatud lahendustest.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Selgitus

Lisatud viide täiendavusele ja mikroettevõtjatele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Programm peaks edendama 
sünergiat ja vastastikust täiendavust 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) [...]73 loodud digitaalse Euroopa 
programmiga, mille eesmärk on edendada 
liidu majanduse ja avaliku sektori 
digiteerimist.

(67) Programm peaks edendama 
sünergiat ja vastastikust täiendavust 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) [...]73 loodud digitaalse Euroopa 
programmiga, mille eesmärk on edendada 
liidu majanduse ja avaliku sektori 
digiteerimist ja suuremat küberturvalisust.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 final 73 COM(2018) 434 final

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse programm 
siseturu toimimise ja ettevõtete, sealhulgas 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkurentsivõime 
parandamiseks ning raamistik Euroopa 
statistika arendamiseks, tegemiseks ja 

Käesoleva määrusega luuakse programm 
siseturu toimimise ja ettevõtete, sealhulgas 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate, sotsiaalsete ettevõtete ja 
ettevõtlusvõrgustike konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse parandamiseks ning 
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levitamiseks määruse (EÜ) nr 223/2009 
artikli 13 tähenduses (edaspidi 
„programm“).

raamistik Euroopa statistika arendamiseks, 
tegemiseks ja levitamiseks määruse (EÜ) 
nr 223/2009 artikli 13 tähenduses (edaspidi 
„programm“).

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „sotsiaalne ettevõte“ – ettevõte, 
mille põhieesmärk on avaldada sotsiaalset 
mõju, mitte toota omanikele või 
aktsionäridele või osanikele kasumit, ning 
mis pakub turul kaupu ja teenuseid ning 
mida juhitakse avatud ja 
vastutustundlikul viisil, kaasates töötajaid, 
tarbijaid ja sidusrühmi;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) „kohalik avaliku sektori ettevõte“ 
– avalikke teenuseid osutav väike kohalik 
ettevõte, mis vastab VKE kriteeriumidele 
ja täidab kohalikule kogukonnale 
vajalikke ülesandeid;

Selgitus

Kohalikud avaliku sektori ettevõtted tegelevad spetsiifilist laadi ettevõtlusega ja seda tuleb 
COSME programmis arvesse võtta.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) „ettevõtlusvõrgustik“ – ühise 
projekti elluviimiseks loodud ettevõtjate 
ühendus, kus kaks või enam VKEd 
tegelevad ühiselt ühe või mitme 
majandustegevusega, et suurendada turul 
oma konkurentsivõimet;

Selgitus

Ettevõtlusvõrgustikud on siseturul tähtsad osalejad.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada siseturu toimimist, 
kaitsta kodanikke, tarbijaid ja ettevõtteid, 
eriti mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEsid), ja 
suurendada nende mõjuvõimu, tagades 
liidu õiguse täitmise, hõlbustades 
turulepääsu, kehtestades standardeid ning 
edendades inimeste, loomade ja taimede 
tervist ja loomade heaolu; laiendada 
koostööd nii liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel kui ka liikmesriikide 
pädevate asutuste, komisjoni ja liidu 
detsentraliseeritud asutuste vahel;

(a) parandada siseturu 
konkurentsivõimet ja toimimist, toetades 
seda kohaliku majandusega, võidelda 
ebatõhusate turumehhanismide vastu, 
soodustada liidu õigusraamistiku 
järgimist, kaitsta kodanikke, tarbijaid ja
ettevõtteid, sh nende tööjõudu, eriti mikro-
, väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid, ja suurendada nende 
mõjuvõimu, aidates kaasa 
kliimaeesmärkide saavutamisele ja 
tööstuse jätkusuutlikkuse kasvule, luua 
püsiva ja kvaliteetse tööhõive tingimused, 
hõlbustades turulepääsu, kehtestades 
standardeid ning edendades inimeste, 
loomade ja taimede tervist ja loomade 
heaolu; laiendada koostööd ja jagada 
parimaid tavasid nii liikmesriikide 
pädevate asutuste vahel kui ka 
liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni 
ja liidu detsentraliseeritud asutuste vahel;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhustada siseturgu, hõlbustada 
kaubandustõkete ennetamist ja 
kõrvaldamist, töötada välja, rakendada ja 
täita liidu õigusakte kaupade ja teenuste 
siseturu, riigihangete, turujärelevalve, 
äriühinguõiguse, lepinguõiguse ja 
lepinguvälise õiguse, rahapesuvastase 
tegevuse, kapitali vaba liikumise, 
finantsteenuste ja konkurentsi, sealhulgas 
juhtimisvahendite arendamise valdkonnas;

(a) tõhustada siseturgu, edendada 
kohaliku majanduse arengut, hõlbustada 
kaubandustõkete ennetamist ja 
kõrvaldamist, töötada välja, rakendada ja
täita liidu õigusakte kaupade ja teenuste 
siseturu, sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse 
ettevõtluse, riigihangete, turujärelevalve, 
äriühinguõiguse, lepinguõiguse ja 
lepinguvälise õiguse, rahapesuvastase 
tegevuse, kapitali vaba liikumise, 
finantsteenuste ja konkurentsi, sealhulgas 
juhtimisvahendite arendamise valdkonnas;

Muudatusettepanek 40

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) toetada ettevõtete, eriti VKEde 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust 
ning tagada meetmete (COSME 
eesmärgid) võtmise kaudu täiendavus, 
pöörates eritähelepanu VKEde 
erivajadustele, milleks tuleb

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) anda VKEdele eri vormis toetust, 
soodustada VKEde, sh 
ettevõtlusvõrgustike kasvu, edendamist ja 
loomist ning juhtimisoskuste arendamist, 
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toetada laiendusmeetmeid, mille abil on 
VKEdel lihtsam pääseda turgudele ja 
rahvusvahelistuda ning oma tooteid ja 
teenuseid turustada;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetada VKEdele soodsat 
ettevõtluskeskkonda ja raamistikku, 
vähendada halduskoormist, parandada 
sektorite konkurentsivõimet, tagada 
tööstusharu moderniseerimine, sh VKEde 
digiüleminek, mis aitab luua vastupidavat 
ning energia- ja ressursitõhusat 
majandust;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toetada ettevõtlusega tegelemist ja 
aidata anda VKEde töötajatele kvaliteetset 
koolitust;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) toetada piirkondades, mida 
mõjutavad struktuursed muudatused, 
VKEdele muudatustega toimetulemiseks 
mõeldud uusi ettevõtlusvõimalusi, võttes 
selleks spetsiaalseid meetmeid ja muid 
uuenduslikke meetmeid, nagu 
töötajatepoolne väljaostmine, et 



AD\1166549ET.docx 31/45 PE627.879v02-00

ET

soodustada töökohtade loomist ja 
ettevõtluse jätkumist.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 5 514 000 000 eurot
(6 211 000000 eurot jooksevhindades).

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) 2 772 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (3 122 000 000 eurot 
jooksevhindades) artikli 3 lõike 2 punktis b 
osutatud eesmärgi jaoks;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 
kasutada programmi rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, eelkõige 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, aga 
ka infotehnoloogiavõrgustike 
kasutamiseks, mis keskenduvad 
infotöötlusele ja -vahetusele, samuti 
infotehnoloogiavahendite kasutamiseks ja 
arendamiseks. Haldus- ja tehnilise toe 
kogukulud on piiratud, et programmist 
saaks võimalikult palju rahastada 
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programmi eesmärke teenivaid meetmeid, 
ja need ei tohi ühelgi juhul moodustada 
artikli 4 lõikes 1 osutatud üldeelarvest 
rohkem kui 5 %.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 eelarve jagatud täitmise raames, 
võib liikmesriikide enda soovil 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.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi raames antakse ja hallatakse 
toetusi kooskõlas finantsmääruse VIII 
jaotisega.

Programmi raames antakse ja hallatakse 
toetusi kooskõlas finantsmääruse VIII 
jaotisega. Komisjon avaldab iga artikli 2 
lõikes 2 osutatud erieesmärgi kohta vastu 
võetud tööprogrammi, esitades 
eraldatavate toetuste täpse summa.

Selgitus

See on ELi programmide juhtimises välja kujunenud tava.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigete tingimuste loomine, et anda 
kõigile siseturu osalistele, sealhulgas 
ettevõtetele, kodanikele ja tarbijatele, 
kodanikuühiskonnale ja avaliku sektori 
asutustele rohkem mõjuvõimu läbipaistva 
teabe ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate, parimate tavade vahetamise, 
hea tava edendamise, kogemuste ja 
teadmiste vahetamise ning koolituste 
korraldamise kaudu;

(a) õigete tingimuste loomine, et anda 
kõigile siseturu osalistele, sealhulgas 
ettevõtetele, eelkõige mikroettevõtjatele, 
VKEdele, kodanikele ja tarbijatele, 
kodanikuühiskonnale ja avaliku sektori 
asutustele rohkem mõjuvõimu läbipaistva 
teabe ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate, parimate tavade vahetamise, 
hea tava edendamise, kogemuste ja 
teadmiste vahetamise ning koolituste 
korraldamise kaudu;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mehhanismide loomine liidu 
kodanike, tarbijate, lõppkasutajate, 
kodanikuühiskonna ja ettevõtjate esindajate 
jaoks, et aidata kaasa nende osalemisele 
poliitilistes aruteludes, 
poliitikavaldkondades ja otsustusprotsessis, 
toetades eelkõige esindusorganisatsioonide 
toimimist nii riiklikul kui ka liidu tasandil;

(b) mehhanismide loomine liidu 
kodanike, tarbijate, lõppkasutajate, 
kodanikuühiskonna, ettevõtjate ja töötajate
esindajate jaoks, et aidata kaasa nende 
osalemisele poliitilistes aruteludes, 
poliitikavaldkondades ja otsustusprotsessis, 
toetades eelkõige esindusorganisatsioonide 
toimimist nii riiklikul kui ka liidu tasandil;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mitmesuguses vormis toetuse 
andmine VKEdele;

välja jäetud

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) VKEde turulepääsu lihtsustamine, 
nende toetamine üleilmsete ja ühiskondlike 
probleemide lahendamisel ning 
rahvusvahelistumisel, liidu tööstuse 
juhtpositsiooni tugevdamine üleilmsetes 
väärtusahelates, muu hulgas Euroopa 
ettevõtlusvõrgustiku kaudu;

(b) mikroettevõtjate, VKEde ja 
ettevõtlusvõrgustike turulepääsu –
sealhulgas liiduvälistele turgudele pääsu 
– lihtsustamine, nende toetamine 
üleilmsete, keskkonna-, majandus- ja 
ühiskondlike probleemide lahendamisel 
ning rahvusvahelistumisel, nende 
tegevusaja jooksul nende toetamise 
hõlbustamine ning liidu ettevõtluse ja 
tööstuse juhtpositsiooni tugevdamine 
üleilmsetes väärtusahelates;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turutõkete ja halduskoormuse
vähendamine ning soodsa 
ettevõtluskeskkonna loomine, et pakkuda 
VKEdele rohkem võimalusi siseturust 
kasu saada;

(c) turutõkete kaotamine, 
halduskoormuse vähendamine, sh 
ettevõtete loomist ja ettevõtluse alustamist 
takistavate tegurite vähendamine ning 
soodsa ettevõtluskeskkonna loomine, 
milles mikroettevõtjad ja VKEd saavad 
siseturuvõimalusi, sh 
rahastamisvõimalusi, ära kasutada; ning 
suuniste, juhendamise ja koolituskavade 
pakkumine ja teadmuspõhiste äriteenuste 
osutamine;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ettevõtete kasvu ja oskuste 
arendamise ning tööstuse 
ümberkujundamise toetamine tootmis- ja 
teenindussektoris;

(d) jätkusuutlike ettevõtete arengu ja
kasvu soodustamine, mikroettevõtjate ja 
VKEde teadlikkuse suurendamine liidu 
õigusaktidest, sh ELi keskkonna- ja 
energeetikaõigusaktidest, nende oskuste ja 
kvalifikatsioonide tõhusam 
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suurendamine, uute ärimudelite ja 
ressursitõhusate väärtusahelate 
soodustamine, millega toetatakse tootmis-
ja teenusesektorites kestlikku tööstuslikku, 
tehnoloogilist ja korralduslikku 
ümberkujundamist;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ettevõtete ja kõigi 
majandussektorite konkurentsivõime 
toetamine, innovatsiooni rakendamise ja 
väärtusahela alase koostöö toetamine
VKEdes, ühendades strateegiliselt 
ökosüsteemid ja klastrid, muu hulgas
klastrite ühistegevuse algatuse kaudu;

(e) ettevõtete ja kõigi 
majandussektorite konkurentsivõime ja 
kestlikkuse tugevdamine, mikroettevõtetes 
ja VKEdes tehnoloogilise, korraldusliku 
ja sotsiaalse innovatsiooni rakendamise 
toetamine, ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
parandamine ja väärtusahelaalase
koostöö toetamine, ühendades 
strateegiliselt ökosüsteemid ja klastrid, sh
klastrite ühistegevuse algatuse kaudu;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ettevõtluskeskkonna ja 
ettevõtluskultuuri, sealhulgas uute 
ettevõtjate mentorlussüsteemi edendamine
ning idu- ja kasvufirmade ja ettevõtete 
jätkusuutlikkuse toetamine.

(f) ettevõtluskeskkonna ja 
ettevõtluskultuuri edendamine, uute 
ettevõtjate mentorlussüsteemi laiendamine
ning idu- ja kasvufirmade ja ettevõtete 
jätkusuutlikkuse toetamine, pöörates erilist 
tähelepanu uutele võimalikele 
ettevõtjatele (s.o noortele ja 
naisettevõtjatele) ja teistele spetsiifilistele 
sihtrühmadele, nt ebasoodsas sotsiaalses 
olukorras olevatele või vähekaitstud 
rühmadele.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võib punktides a–f 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
toetada järgmisi meetmeid, mille otstarve 
on

i. kiirendada, toetada ja laiendada 
Euroopa ettevõtlusvõrgustiku kaudu 
pakutavaid nõustamisteenuseid, et 
osutada ühtse kontaktpunkti kaudu 
integreeritud ettevõtluse tugiteenuseid 
liidu VKEdele, kes soovivad uurida 
võimalusi siseturul ja kolmandates 
riikides, ning jälgida, et 
ettevõtlusvõrgustik pakuks võrreldava 
kvaliteeditasemega teenuseid kõigis 
liikmesriikides;

ii. toetada ettevõtlusvõrgustike loomist;

iii. toetada ja laiendada uute ettevõtjate 
liikuvusprogramme (programm „Erasmus 
noortele ettevõtjatele“), et parandada uute 
ettevõtjate suutlikkust suurendada oma 
ettevõtlusalaseid teadmisi, oskusi ja
hoiakuid ning parandada oma 
tehnoloogilist suutlikkust ja ettevõtte 
juhtimise alaseid oskusi;

iv. toetada VKEde laiendamist oluliste 
ettevõtluse laiendamise projektide kaudu, 
mis põhinevad turupõhistel võimalustel 
(VKEde kasvatamise rahastamisvahend);

v. toetada sektoripõhist tegevust 
valdkondades, kus on palju 
mikroettevõtjaid ja VKEsid ning kus 
luuakse suur osa liidu SKPst, näiteks 
turismisektor.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Lõikes 3 a (uus) nimetatud 
Euroopa ettevõtlusvõrgustiku kaudu 
võetavate meetmete hulka võivad 
kuuluda:

i) VKEde rahvusvahelistumise, siseturul 
äripartnerite leidmise, ettevõtjate teadus-
ja arendustegevuse alase piiriülese 
koostöö ning tehnoloogia-, teadmus- ja 
innovatsioonisiirde partnerluste 
hõlbustamine;

ii) teabe, suuniste ja personaalse nõu 
andmine ELi õiguse, liidu 
rahastamisvõimaluste ning ettevõtlust
puudutavate liidu algatuste kohta, 
sealhulgas maksustamise, omandiõiguste, 
keskkonna ja energeetikaga seotud 
kohustuste, töö- ja sotsiaalkindlustuse 
aspektide kohta;

iii) keskkonna-, kliima-, energiatõhusus-
ja tulemuslikkusteabele VKEde 
juurdepääsu hõlbustamine;

iv) võrgustiku täiustamine liidu ja 
liikmesriikide muude teabe- ja 
nõustamisvõrgustikega, eelkõige 
EURESe, ELI innovatsioonikeskuste ja 
InvestEU nõustamiskeskusega.

Liidu teiste programmide nimel 
võrgustiku kaudu osutatavaid teenuseid 
rahastatakse nende programmide 
vahenditest.

Komisjon seab esikohale meetmed, 
millega parandatakse 
miinimumstandardile mittevastavaid 
võrgustiku osi või elemente, et pakkuda 
kogu ELis mikroettevõtjatele ja VKEdele 
ühetaolist toetust.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
milles kehtestatakse näitajad ja 
miinimumstandardid, mille abil 
mõõdetakse võrgustiku mõju 
erieesmärkidele ja COSME meetmete 
tulemuslikkusele.
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Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 20 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada VKEdele mõeldud muus 
vormis toetust, mida ei ole käesolevas 
lõikes ette nähtud.

Nendes delegeeritud õigusaktides 
järgitakse käesolevas määruses sätestatud
eesmärke, eelkõige artikli 3 lõikes 2 
sätestatud COSME eesmärke.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juriidilised isikud, kes on asutatud 
kolmandas riigis, mis ei ole programmiga 
ühinenud, võivad osaleda järgmistes 
meetmetes:

Komisjon võib lubada juriidilistel isikutel, 
kes on asutatud kolmandas riigis, mis ei ole 
programmiga ühinenud, osaleda järgmistes 
meetmetes:

Selgitus

Kõnealusest vahendist tuleks eelkõige toetada Euroopa toetusesaajaid. ELi VKEde ja 
tarbijaorganisatsioonide hüvanguks võib lubada teatavaid erandeid kolmandates riikides 
loodud üksustele, kuid seda tuleb otsustada juhtumipõhiselt.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamine ja toetuse määramise 
kriteeriumid

Hindamine

Selgitus

Artiklis käsitletakse tegelikult ainult hindamist.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võivad saada toetust Euroopa 
Regionaalarengu Fondist, 
Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 
Sotsiaalfond+-st või Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist kooskõlas 
määruse (EL) XX [ühissätete määrus] 
artikli [67] lõikega 5 ning määruse (EL) 
XX [ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamine, haldamine ja järelevalve] 
artikliga 8, tingimusel et need meetmed on 
kooskõlas asjaomase programmi 
eesmärkidega. Kohaldatakse toetust andva 
fondi eeskirju.

võivad saada toetust Euroopa 
Regionaalarengu Fondist, 
Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 
Sotsiaalfond+-st või Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist kooskõlas 
määruse (EL) XX [ühissätete määrus] 
artikli [67] lõikega 5 ning määruse (EL) 
XX [ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamine, haldamine ja järelevalve] 
artikliga 8 või määrusega (EL) XX 
[millega kehtestatakse digitaalse Euroopa 
programm], eelkõige kõrgema taseme 
digioskuseid käsitleva eesmärgiga, 
tingimusel et need meetmed on kooskõlas 
asjaomase programmi eesmärkidega. 
Kohaldatakse toetust andva fondi eeskirju.

Selgitus

Et luua ELi terviklik VKEde strateegia, tuleb tagada kooskõla digitaalse Euroopa 
programmiga.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
tööprogrammid, mis hõlmavad COSME 
meetmeid ja milles täpsustatakse artikli 3 
lõike 2 punktis b osutatud erieesmärki. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Lisaks lõikes 1 
osutatule hõlmab tööprogramm järgmist:
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i) igale rahastatavale meetmele eraldatav 
summa;

ii) rakendamise esialgne ajakava;

iii) viited muudele liidu tasandi 
meetmetele, mida parasjagu rakendatakse 
ja mis võivad pakkuda huvi VKEdele ja 
võrgustikule seoses muude liidu 
programmide või meetmetega.

Tööprogramm ja meetmed avaldatakse 
võrgustiku iga kontaktpunkti veebilehel, 
kui veebileht on olemas. See on eriti tähtis 
VKEdele mõeldud meetmete puhul.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon koostab 2021. aasta 
jaanuari lõpuks COSME meetme 
rakendamise raamistiku, mis sisaldab 
tööprogrammide ja projektikonkursside 
ajakava, nende teemasid ja eraldatud 
rahalisi vahendeid ja muid vajalikke 
üksikasju, et tagada kogu 
programmiperioodi jooksul läbipaistvus ja 
prognoositavus ning parandada projektide 
kvaliteeti.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamised toimuvad piisavalt 
aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis.

1. Hindamised toimuvad piisavalt 
aegsasti, kuid vähemalt iga kahe aasta 
tagant, et nende tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis.
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi vahehindamine toimub
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent 
mitte hiljem kui neli aastat pärast 
programmi rakendamise algust.

2. Programmi vahehindamine tehakse
siis, kui programmi rakendamise kohta on
kooskõlas artikliga 20 tehtud järelevalve 
alusel saanud kättesaadavaks piisavalt 
teavet, ent mitte hiljem kui neli aastat 
pärast programmi rakendamise algust. See 
sisaldab ka terviklikku menetluste, 
eesmärkide ja abikõlblikkuskriteeriumide 
hinnangut seoses käimasoleva 
rahastamisperioodi prioriteetidega. 
Vahehindamise tulemuste alusel 
esitatakse programmi läbivaatamiseks 
soovitused.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 
meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 
meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 
tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 
teavet.

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tegutsevad läbipaistvalt ja tunnistavad 
liidu rahaliste vahendite päritolu ja tagavad 
selle nähtavuse (eriti meetmeid ja nende 
tulemusi reklaamides), andes eri 
sihtrühmadele, sealhulgas kohaliku 
tasandi meediale ja üldsusele selle kohta 
sidusat, tulemuslikku ja proportsionaalset 
suunatud teavet.

Selgitus

Programmi tulemused tuleb teha kohalikes kogukondades nähtavaks, et suurendada 
teadlikkust ELi panusest Euroopa ühiskonna heaolusse.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
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IV lisa – 2. veerg – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 – Toetust saavate VKEde arv 1 – Programmist ja võrgustikust toetust 
saavate VKEde arv

2 – Selliste toetust saanud ettevõtete arv, 
kes on sõlminud äripartnerluse

2 – Selliste toetust saanud ettevõtete arv, 
kes on sõlminud äripartnerluse

2 a – Ettevõtjate arv, kes osalevad 
mentorlussüsteemides ja liikuvuskavades

2 b – VKE loomise aja- ja rahalise kulu 
vähendamine

2 c – Loodud ettevõtlusvõrgustike arv 
võrreldes lähteolukorraga

2 d – VKE-testi kasutavate liikmesriikide
arv

2 e – Ettevõtluse alustamiseks mõeldud 
ühtset kontaktpunkti omavate 
liikmesriikide arvu oluline suurenemine

2 f – Eksportivate VKEde osakaalu ja 
väljapoole liitu eksportivate VKEde 
osakaalu suurenemine võrreldes 
lähteolukorraga

2 g – Võimalikele, noortele ja uutele ning 
naisettevõtjatele, samuti muudele 
spetsiifilistele sihtrühmadele mõeldud 
ettevõtluslahendusi rakendavate 
liikmesriikide arvu oluline suurenemine 
võrreldes lähteolukorraga

2 h – Füüsilisest isikust ettevõtjaks hakata 
soovivate liidu kodanike osakaalu 
suurenemine võrreldes lähteolukorraga

2 i – VKEde tulemused jätkusuutlikumaks 
muutumisel, mida mõõdetakse muu 
hulgas selliste liidu VKEde osakaalu 
suurenemisega, kes töötavad välja 
säästlikke sinise majanduse ja 
keskkonnasäästlikke tooteid1a ja 
teenuseid, ning sellega, kui palju on 
nende ressursitõhusus (mis võib hõlmata 
energiat, materjale või vett, ringlussevõttu 
jms) võrreldes lähteolukorraga 
paranenud.

* Kõiki näitajaid tuleb võrrelda 2018. 
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aasta olukorraga.

__________________

1a Keskkonnasäästlikud tooted ja teenused 
on need, mille peamine ülesanne on 
vähendada keskkonnaohtu ja 
minimeerida saastust ja ressursse. Samuti 
hõlmavad need keskkonnahoidlikke 
(ökodisainiga, ökomärgisega, 
orgaaniliselt toodetud ja suures osas 
ringlussevõetava koostisega) tooteid. 
Allikas: Eurobaromeetri kiiruuring 
nr 342 „SMEs, Resource Efficiency and 
Green Markets“.
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