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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu sellele, et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEdel) on 
Euroopa majanduses ja sotsiaalses stabiilsuses eriline roll ning seega on VKEdel oluline 
tähtsus suuremas ja kestvamas majanduskasvus ning suurema paindlikkuse ja suurema 
hulga parema kvaliteediga töö- ja koolituskohtade loomises, lisaks kindlustavad VKEd ka 
tootmistegevuse territoriaalse mõõtme, võimaldades ohjata tootmise ümberpaiknemist, 
mis sageli toob kaasa tööhõive probleeme;

2. on sellega seoses seisukohal, et ettevõtete ümberpaiknemist, mis viib töökohtade 
kaotamiseni, ei tohi soodustada ühenduse rahaliste vahendite abil;

3. juhib tähelepanu, et uues teatises, mis käsitleb koostööd majanduskasvu ja töökohtade 
nimel, rõhutatakse eriliselt vajadust parandada ettevõtluskeskkonda, tunnustades ja 
edendades olemasolevaid tööstuspiirkondade ja -klastrite tüüpe, muuhulgas Euroopa 
programmide raames, ning arvestades tõsiselt ettevõtjate probleemide, ootuste ja 
eritingimustega, ning tagada neile asjakohane toetus, seda siiski pigem iseseisvuse 
soodustamise kui subsiidiumide abil;

4. juhib tähelepanu, et VKEd on majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse nurgakiviks, 
kuna nad annavad tööd üle 75 miljonile inimesele kõikjalt EList, mis moodustab mõnedes 
tööstussektorites kuni 80% tööhõivest; rõhutab, et VKEde juurdepääsu uurimis- ja 
arendustegevuse vahenditele peaks parandama, et võimendada majanduskasvu ja 
innovatsiooni, et luua rohkem kvalifitseeritud tööjõudu vajavaid töökohti ning vähendada 
töötust, eelkõige noorte hulgas; kutsub komisjoni üles ergutama liikmesriikide vahel 
heade tavade vahetamist ettevõtete klastrite loomise kohta; selles kontekstis rõhutab ka 
VKEde, ülikoolide ja (era)uurimisinstituutide vahelise täiustatud koostöö ning suuremate 
ja paremate investeeringute tehnosiirdesse ja koolitusse tegemise olulisust;

5. peab hädavajalikuks innustada VKEsid tegema investeeringuid inimkapitali, et tõsta 
töötajate tööalast konkurentsivõimet ning tootlikkust; tunnistab vajadust 
koolitusprogrammide ja -tegevuse järele, mis oleksid spetsiaalselt suunatud VKEde 
ettevõtlustegevusele, sealhulgas koolitusele kohapeal;  

6. rõhutab vajadust julgustada VKEsid, kes kasutavad ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja 
Euroopa säästva arengu strateegia raames keskkonnasõbralikke tegevusi;

7. rõhutab, kui tähtis on tehtud otsus, st väikeste ettevõtjate eesõiguse põhimõttega 
arvestamine (Think small first) kogu ühenduse poliitilise tegevuse puhul, ning palub seda 
kriteeriumi rangelt ja läbipaistvalt järgida, eelkõige arvestades, et 99% ettevõtjatest 
Euroopa Liidus on VKEd; pidades silmas nende rolli majanduse arengus ja innovatsioonis 
ning turuosa, mida nad esindavad, on seisukohal, et VKEsid tuleb igakülgselt toetada;

8. tunnistab informeerituse tähtsust; juhib tähelepanu asjaolule, et väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad on EList ja selle tegevusest sageli vähe ja halvasti informeeritud (või 
on neid informeeritud väga üldiselt). Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad kurdavad 
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õigustatult informatsiooni puuduse ning ELi tegevuse mõju üle, mille suhtes neid pole 
õigeaegselt teavitatud; rõhutab, et selles suhtes on oluline roll euroinfokeskuste 
võrgustikul, millel kuni tänaseni pole õnnestunud pakkuda Euroopa ettevõtjate ootustele 
ja vajadustele vastavat tuge, eriti kuna suur osa VKEsid pole nende olemasolust isegi 
teadlikud;  

9. rõhutab, et seetõttu tuleb euroinfokeskuste võrgustikku hinnata ja seda parandada nii 
toimimise tõhususe kui ka tegevuse asjakohasuse vaatepunktist, et tagada nende kiirem ja 
eesmärgipärasem funktsioneerimine; euroinfokeskused keskused tuleb muuta väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, kellel on siseturul tegutsemise suhtes takistusi, kõik-
ühes abikeskusteks („one stop trouble shooting shops”); euroinfokeskused peaksid 
kujunema väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning liikmesriikide vahelisteks 
vahendajateks, rakendades probleemide lahendamisel ühenduse õigusnorme kõige 
praktilisemal ja pragmaatilisemal viisil; mõistab, et kõnealuste eesmärkide saavutamiseks 
on euroinfokeskustel vaja suuremaid rahalisi vahendeid;

10. kutsub komisjoni üles aktiivselt edendama euroinfokeskuste paremat nähtavust ning 
rõhutab, et VEKdel peaks olema hõlbus ja tasuta juurdepääs euroinfokeskuste teabele, 
teenustele ja nõuannetele, hoolimata sellest, kas nad on euroinfokeskuste funktsiooni 
täitva organisatsiooni liikmed; kutsub komisjoni üles tagama, et euroinfokeskuste poolt 
moodustatud VKEde kogud hõlmaksid VKEsid ka väljastpoolt põhiorganisatsiooni; on 
seisukohal, et eluliselt tähtis oleks komisjoni poolt seada ambitsioonikad eesmärgid, 
edendamaks euroinfokeskuste kasutamist ja silmapaistvust kõikide VKEde seas, mitte 
ainult VKEde seas, kes on põhiorganisatsiooni liikmed;  

11. on seisukohal, et tuleb püüelda Euroopa Liidus töötavate ja VKEde vajadustega 
kohandatud võrgustike seostatuse poole (nagu euroinfokeskused ja innovatsiooni 
levikeskused); on seisukohal, et nimetatud asutusi saab näiteks liita VKEsid esindavate 
kutseühingutega;

12. peab VKEde ja mikroettevõtete puhul oluliseks anda tähtsam roll mitte ainult teabe 
jagamisele, vaid ka parimate tavade edasiandmisele; peab seepärast prioriteetseks 
valdkonnaks äriga seotud teadmiste, sealhulgas pakkumismenetluste jaoks vajalike 
teadmiste edasiandmist;

13. peab seoses rahastamise ja äriga seotud riskidega hädavajalikuks, et VKEd saaksid  
põhjalikku ja usaldusväärset teavet riskijagamise võimalike vormide kohta;

14. on seisukohal, et siseturu takistuste (nii bürokraatlike kui muude) tõttu kannatavad suurel 
määral ja ebaproportsionaalselt VKEd; palub komisjonil nimetatud takistuste 
kõrvaldamist jätkata; peab seetõttu oluliseks, et komisjon alustaks süstemaatiliselt ja ilma 
viivitamata EÜ asutamislepingu artiklis 226 osutatud rikkumismenetlust iga liikmesriigi 
vastu, kes pole täitnud talle EÜ asutamislepingust ja eelkõige siseturgu käsitlevatest 
sätetest, sealhulgas ühist tollitariifi, teenuste vaba liikumist ning maksustamise üldeeskirju 
käsitlevad sätted, tulenevaid kohustusi;

15. tunnistab vajadust parandada rikkumismenetluste alast teavet ning VKEde juurdepääsu
kõnealustele menetlustele ning palub komisjonil hinnata, kuidas VKEd, suured ettevõtted 
ja nende asjaomased huvirühmad pääsevad rikkumismenetlustele ligi ja neid kasutavad;
palub komisjonil esitada kõnealuse hindamise tulemused Euroopa Parlamendile;
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16. nõuab, et VKEdel ning mikroettevõtetel oleks parem juurdepääs raamprogrammidele ja 
struktuurifondidele, pidades silmas tähtsat rolli, mida kõnealused vahendid võivad 
paljudes piirkondades ettevõtluse ja oskuste edendamisel mängida; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel jälgida VKEde juurdepääsu ühenduse rahalistele vahenditele ning selle 
kohta ülevaade anda; märgib, et VKEde osalemise eesmärki uurimisprogrammide raames 
ei ole saavutatud; kutsub komisjoni ja liikmesriike tagama VKEde sagedasema osalemise 
ühenduse programmides, et lihtsustada konkurssidel osalemist, vähendada 
konkursikulutusi ning lühendada ooteaegu; on seisukohal, et komisjoni seatavate eri 
eesmärkide seas peaks pöörama eri tähelepanu muu hulgas erivajadustega töötajate, naiste 
ja pikaajaliste töötute tööhõivele. Antud eesmärgil teeb ettepaneku, et programmide 
raames oleks ettenähtud spetsiaalsed rahalised vahendid eelmainitud vähem 
privilegeeritud kategooria töötajate koolitamiseks.  

17. juhib tähelepanu vajadusele parandada VKEde rahastamist ja nende juurdepääsu kapitalile 
– nii struktuurifondidele kui ka nende jaoks kasulikele kapitalivoogudele, eelkõige 
niisugustele, mis võimaldavad paindlikku mikromajanduslikku rahastamist TTA-
tegevusele, samuti alles tegevust alustanud ettevõtetele, naiste loodud ettevõtetele või 
perefirmadele; peab ka vajalikuks kõnealuseid abi vorme arendada, tagades järjest 
rangemate keskkonna- ja ühiskonnaalaste õigusaktide nõuetekohase jõustamise.

18. on arvamusel, et VKE-poliitika puhul tuleb uue lähenemisviisiga näha ette algatused ja 
meetmed, mis on eelkõige suunatud alles asutatud pere- ja naiste ettevõtete tugevdamisele, 
eriti kui need asuvad ebasoodsas olukorras olevates, mägistes, saare- või väheasustatud 
ELi piirkondades;

19. tuletab meelde, et väikesed ettevõtted kannatavad tõsiselt väiklase bürokraatia tõttu;  
tervitab seetõttu komisjoni ettenähtud eesmärki vähendada bürokraatiakulu Euroopas 
25% võrra,  kuid nõuab tungivalt kiiret rakendamist, eelkõige seoses tõhusa ja 
tegelikkusele vastava metoodikaga ELi õigusaktide mõju ja kaasnevate kulutuste 
hindamiseks; rõhutab, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormus peab 
olema proportsionaalne ja põhjendatud ning et tuleks hinnata kõikide ELi tasandil 
vastuvõetud õigusaktide mõju kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega parema 
õigusloome kohta;  

20. juhib tähelepanu, et palgavälised kulud on ühe-mehe-ettevõtete üheks peamiseks 
raskuseks ja mikroettevõtetele, kes ei loo uusi töökohti, sest nad ei ole võimelised täitma 
haldusnõudeid, mida uute töökohtade loomine kaasa toob;  tuletab meelde, et EÜ 
asutamislepingu artikli 137 lõike 2 punktiga b nähakse ette, et sotsiaalkaitse ja töötajate 
kaitse valdkondades vastuvõetud direktiivid hoiduvad „haldus-, finants- ja õiguslike 
piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
loomist ja arengut”; palub komisjonil ja nõukogul sobivatel juhtudel vabastada sellised 
firmad suuremal määral teatud nõuetest, nagu näiteks aruandlus- ja 
dokumenteerimiskohustused;  

21. on teadlik, et bürokraatia vähendamine on enamasti liikmesriikide kohustus ning julgustab 
komisjoni näitama liikmesriikidele dereguleerimismeetmete vajadust tõhusamalt heade 
tavade ja võrreldavate väärtuste näidete abil;
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22. on seisukohal, et riigihangete turg on VKEde jaoks unikaalne võimalus, ning palub 
seepärast komisjonil ja liikmesriikidel uurida võimalust lubada tulevikus VKEdel, eriti 
põllumajandussektoris tegutsevatel VKEdel, teha ühispakkumisi;

23. on seisukohal, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamise poliitika soodustab 
tegelikku ühtekuuluvust Euroopa Liidus ja võtab sealjuures arvesse ka Euroopa ettevõtjate 
väiksust ja eripära – sageli on tegu perekondlike ettevõtjatega –, sest väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad aitavad luua sobivat keskkonda ka ebasoodsas olukorras olevatele 
töötajate töölevõtmiseks; rõhutab seepärast, et Euroopa õigusaktides tuleks nõuetekohaselt 
arvesse võtta VKEde funktsioone elatise tagamises, rahvastiku vähenemise vältimises, 
kohaliku kogukonna tugevdamises ning vaesuse leevendamises; seega tuleb tulevikus 
lisaks majandusalastele õigusaktidele koostada ka ühised Euroopa juhised, et aidata 
VKEdel täita nende rolli sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdajatena; nõuab tungivalt, et 
kõnealuste juhiste raames antaks eritoetust mikroettevõtete loomisele ja tööshoidmisele, et 
edendada diskrimineeritavate ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade ja konkreetsete 
etniliste rühmade integreerumist ning ühiskonnast tõrjutute taasintegreerumist, eesmärgiga 
aidata kaasa vaesuse vähendamisele;

24. tunnustab komisjoni püüdlusi luua dialoogi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega 
ning nendega regulaarselt konsulteerida ning palub jätkata nende põhimõtete elluviimist, 
et kaasata Euroopa ettevõtjaid – samuti nende kutseühingute vahendusel – mitte ainult 
ühenduse programmide rakendamisse, vaid ka nende koostamisse; märgib, et 
aruteluprotsess selle praeguses vormis tekitab väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele probleeme: 8-nädalane ajavahemik ei ole piisav, et väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid esindavatel organisatsioonidel oleks võimalik arvamusi koguda ja 
esitada; palub komisjonil kõnealune piirang kiiresti läbi vaadata;

25. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama VKEsid esindavate organisatsioonide 
aktiivsemat osalemist Euroopa sotsiaalses dialoogis; rõhutab, kui oluline on võtta rohkem 
arvesse VKEde erijooni nii Euroopa kui siseriikliku tasandi sotsiaalsetes dialoogides, mis 
praegu põhineb suurte ettevõtete ja nende töötajate mudelil; tuletab samuti meelde, et 
liikmesriigid peaksid julgustama VKEsid asutama sõltumatuid esindusorganisatsioone;  

26. peab tööhõive ja koolituskohtade suurendamise eesmärgil vajalikuks luua parem 
võrgustik, mis tooks ettevõtjaid kokku tootmisprotsessi ja toodete innovatsiooniga
tegelevatele platvormidele: sellise võrgustiku loomise juures tuleb arvestada väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate raskusi krediidi ja toetusprogrammide leidmisel;

27. on jätkuvalt seisukohal, et kõiki VKEsid toetavaid meetmeid peaks saama kohaldada 
füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, eelkõige seoses sotsiaalkindlustussüsteemide eri 
vormide ning nende raames antavate toetustega, samuti tööga seotud riskide vältimisega.

28. soovitab liikmesriikidel teha võimalikult suuri jõupingutusi, et luua õiguskeskkond, mis 
tagab VKEdele tööhõivealase paindlikkuse, ilma et see piiraks sotsiaalkindlustuse 
aspektidega arvestamist.

29. juhib tähelepanu siseturu väljakujundamise vajadusele ning kutsub liikmesriike üles 
kõnealuse ühise eesmärgi saavutamisele kaasa aitama, edendades töötajate vaba liikumist;
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30. juhib tähelepanu vajadusele süvendada koostööd piirkondade vahel, kus on ühesugused 
probleemid ja väljakutsed, ning seega ka vajadusele ergutada kõnealustes piirkondades 
asuvaid ettevõtjaid võrgustikke moodustama, et luua ja koordineerida nende konkreetsete 
vajaduste täitmiseks vajalikku poliitikat;

31. tuletab meelde, et ettevõtluse edendamise püüdlused on olulised, eelkõige seistes silmitsi 
demograafiliste muutustega, mis on seotud kolmandiku Euroopa ettevõtjate
pensionileminekuga järgmise kümne aasta jooksul; kutsub komisjoni üles soodustama 
liikmesriikide vahel heade tavade vahetamist kõnealuses valdkonnas, kaaludes näiteks 
eakate ettevõtjate kavasid vanemate inimeste jaoks, paremaid viise, kuidas ergutada noori 
ettevõtteid looma, ning eelkõige naisettevõtjate soodustamist, mis võib hõlmata ka 
meetmeid töö- ja pereelu paremaks ühendamiseks.
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