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LÜHISELGITUS

Euroopa VKEd on osutunud majanduskasvu saavutamise ja kogu liidus suurema arvu ja 
paremate töökohtade tagamise peamiseks vahendiks. Nad on strateegia „Euroopa 2020” 
keskmes ja on otsustava tähtsusega asjaomase strateegiaga seotud aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärkide saavutamisel. Eriti asjakohane on see praeguses 
majandusolukorras: VKEd võivad aidata sillutada teed praegusest majandus- ja tööhõivega 
seotud kriisist väljumiseks. Lõppude lõpuks lõid VKEd ajavahemikus 2002–2010 ELis 85% 
kõigist uutest töökohtadest.

Nende ambitsioonikate ülesannete täitmiseks peab EL Euroopa VKEsid toetama nii poliitika 
kui ka eelarve seisukohast. ELil lasub praegu suur vastutus lahendada turu ja poliitikaga 
seotud ebaõnnestumised, mis on VKEde konkurentsivõimet oluliselt kahjustanud, ning avada 
VKEde kasvupotentsiaal. See hõlmab bürokraatia ja halduskoormuse vähendamist, 
rahastamisele juurdepääsu ja turulepääsu parandamist kõigi VKEde jaoks. Komisjon esitles 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames programmi COSME, mille 
eesmärk on ELi ettevõtete jaoks raamtingimuste parandamise ja ettevõtluse edendamise 
kaudu asjaomaste probleemidega otsustavalt tegeleda. 

Programmi COSME jaoks kavandatav eelarve on kokku 2,5 miljardit eurot. Arvamuse 
koostaja soovib rõhutada, pidades silmas käimasolevaid ja väga raskelt kulgevaid 
läbirääkimisi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta, et isegi juhul, kui rahalised 
vahendid on piiratud, ei saa õigustada ühegi kärpe tegemist selliste programmide osas nagu 
COSME, mis on Euroopa konkurentsivõime ja tööhõive tagamise keskmes. Tegelikult on 
arvamuse koostaja veendunud, et programmi COSME rahastamispaketti ei saa reaalselt 
kavandada väiksemana konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammile praegu ette 
nähtud eraldistest. Samamoodi – ja selleks, et tagada võimalikult suures mahus vahendite 
eraldamine kõnealusele valdkonnale – pooldab arvamuse koostaja kindlalt seda, et 
asjaomasele programmile eraldataks lisaks summad, mis laekuvad komisjoni poolt ELi 
konkurentsiõigust mittejärgivatele ettevõtetele määratavatest võimalikest trahvidest. 

Kõnealuse uue programmi raames tuleks eelkõige tähelepanu pöörata noortele ettevõtjatele. 
Arvamuse koostaja teeb ettepaneku lisada programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” 
programmi COSME eraldi meetmena. Kõnealust programmi, mida Euroopa Parlament 
kavandas algselt ettevalmistava meetmena, on viimastel aastatel edukalt rakendatud ja see on 
võimaldanud noortel ettevõtjatel saada kogemusi ja õppida häid tavasid teistes liikmesriikides 
ning neid edasi arendada. Selge eduloona väärib programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” 
uues programmis tähtsat kohta, et arendada noorte seas ettevõtlusoskusi ja -vaimu.

Seoses programmiga COSME ette nähtud rahastamisvahenditest tagasisaadavate vahenditega 
toetab arvamuse koostaja täielikult komisjoni ettepanekut, mille kohaselt eraldatakse ühe 
rahastamisvahendi loodud tulud ja tagasimaksed sihtotstarbeliselt sellele rahastamisvahendile. 
Arvamuse koostaja on veendunud, et nende rahastamisvahendite mitmekordistav mõju võib 
aidata tagada VKEdele elujõulisema ja jätkusuutlikuma tuleviku. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on seadusandjale ainult 
orientiiriks ja seda ei saa kindlaks 
määrata enne, kui on saavutatud 
kokkulepe määruse suhtes, millega 
kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik ajavahemikuks 2014–
2020;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et uues 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavalt lisavahendeid, et liit saaks ellu 
viia oma kehtivad poliitilised prioriteedid, 
täita Lissaboni lepingus sätestatud uusi 
ülesandeid ning reageerida ootamatutele 
sündmustele; palub nõukogul, kui ta seda 
seisukohta ei jaga, selgelt näidata, 
millised poliitilised prioriteedid või 
projektid võiks täiesti kõrvale jätta, 
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hoolimata nende tõendatud lisaväärtusest 
Euroopa jaoks; märgib, et isegi kui 
mitmeaastase finantsraamistiku summad 
suurenevad 2013. aastaga võrreldes 5%, 
aitaks see vaid vähesel määral kaasa ELi 
kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste 
ning liidu solidaarsuspõhimõtte 
elluviimisele.
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 3

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. kinnitab veel kord oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsioonis väljendatud 
seisukohta, mille kohaselt tuleks 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus rohkem toetada kõiki 
programme ja rahastamisvahendeid, mis 
on suunatud VKEde tegevuse 
edendamisele, eelkõige kõnealust 
programmi ja Euroopa 
väikeettevõtlusalgatust „Small Business 
Act”;

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) ELi ja liikmesriikide rahaliste 
vahendite kasutamist ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime edendamise valdkonnas 
tuleks paremini koordineerida, et tagada 
vastastikune täiendavus, suurem tõhusus 
ja nähtavus ning saavutada eelarve vallas 
parem koostoime. Ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
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programmi rahastamispakett ei tohiks 
reaalarvudes olla väiksem kui 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammile eraldatud 
assigneeringud.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Kõnealusele programmile tuleks 
lisaks programmi rahastamispaketile 
eraldada ka komisjoni poolt ELi 
konkurentsiõigust mittejärgivatele 
ettevõtetele määratavatest trahvidest 
laekuvad summad.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Programmis tuleks eelkõige käsitleda 
VKEsid, nagu on määratletud komisjoni 6. 
mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ 
mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele ja 
sotsiaalsetele ettevõtetele. Tähelepanu 
tuleks pöörata ka noorte, uute ja 
potentsiaalsete ettevõtjate ning 
naisettevõtjate ja konkreetsete 
sihtrühmade, näiteks sisserändajate ning 
sotsiaalselt ebasoodsamas olukorras 
olevate ja kaitsetumatesse rühmadesse 
kuuluvate ettevõtjate (näiteks puuetega 
inimeste) eripärale ja vajadustele.
Programm peaks julgustama ka eakamaid 
kodanikke ettevõtjaks hakkama ja 
ettevõtjaks jääma ning soosima 

(11) Programmis tuleks eelkõige käsitleda 
VKEsid, nagu on määratletud komisjoni 6. 
mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ 
mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele ja 
sotsiaalsetele ettevõtetele. Tähelepanu 
tuleks pöörata ka noorte ettevõtjate,
füüsilisest isikust ettevõtjate, uute ja 
potentsiaalsete ettevõtjate ning 
naisettevõtjate ja konkreetsete 
sihtrühmade, näiteks sisserändajate ning 
sotsiaalselt ebasoodsamas olukorras 
olevate ja kaitsetumatesse rühmadesse 
kuuluvate ettevõtjate (näiteks puuetega 
inimeste) eripärale ja vajadustele.
Programm peaks julgustama ka eakamaid 
kodanikke ettevõtjaks hakkama ja 
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ettevõtjatele teise võimaluse andmist. ettevõtjaks jääma ning soosima 
ettevõtjatele teise võimaluse andmist.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata noortele 
ettevõtjatele, eelkõige programmi 
„Erasmus noortele ettevõtjatele” loomise 
kaudu.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda nii rahastamisele –
nad näevad suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust – kui ka riskikapitalile.
See avaldab halba mõju uute asutatud 
ettevõtete tasemele ja kvaliteedile ning 
ettevõtete kasvule. Kavandatav 
rahastamisvahend annab liidule 
lisandväärtust muu hulgas sellega, et 
tugevdab ühtset turgu riskikapitali jaoks 
ning arendab üleeuroopalist VKEde 
finantsturgu. Liidu meetmed peaksid 
täiendama VKEdele ette nähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides. Üksused, kellele 
usaldatakse meetmete rakendamine, 
peaksid tagama täiendavuse ja vältima 
topeltfinantseerimist ELi vahenditest.

(12) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda nii rahastamisele –
nad näevad suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust – kui ka riskikapitalile.
See avaldab halba mõju uute asutatud 
ettevõtete tasemele ja kvaliteedile ning 
ettevõtete kasvule, samuti uute ettevõtjate 
valmisolekule võtta üle elujõulisi 
ettevõtteid ettevõtte 
omanikuvahetuse/pärimise kontekstis.
Aastateks 2007-2013 loodud ELi 
rahastamisvahenditel, eriti just VKEde 
tagatissüsteemil, on tõendatud lisaväärtus 
ning need on andnud positiivse panuse 
vähemalt 120 000 VKE jaoks, aidates 
kaasa 851 000 töökoha säilitamisele alates 
finantskriisi puhkemisest 2008. aastal. 
Kavandatav rahastamisvahend annab 
liidule suuremat lisandväärtust muu hulgas 
sellega, et tugevdab ühtset turgu 
riskikapitali jaoks ning arendab 
üleeuroopalist VKEde finantsturgu. Liidu 
meetmed peaksid täiendama VKEdele ette 
nähtud rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides ja liikmesriigid peaksid 
tegema kõik endast oleneva, et 
suurendada selliste rahastamisvahendite 
nähtavust ja kättesaadavust oma 
territooriumil. Üksused, kellele 
usaldatakse meetmete rakendamine, 
peaksid tagama täiendavuse ja vältima 
topeltfinantseerimist ELi vahenditest.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Programmi mõju on vaja avaliku ja 
erasektori rahaliste vahendite 
kasutuselevõtu, ühendamise ja 
võimendamise kaudu võimalikult palju 
suurendada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Programmiga tuleks tagada liidu 
eelarvega seotud uuenduslike 
rahastamisvahendite ja -mehhanismide 
maksimaalne läbipaistvus, 
aruandekohustus ja demokraatlik 
järelevalve, eriti mis puudutab nende nii 
oodatavat kui ka tegelikku panust liidu 
eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Tuleb tagada programmi 
usaldusväärne finantsjuhtimine ja 
rakendamine võimalikult tulemuslikult ja 
kasutajasõbralikult, tagades samal ajal ka 
õiguskindluse ja programmile 
juurdepääsu kõigile osalejatele.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Programmi rakendamise üle tuleks 
teostada igal aastal järelevalvet, kasutades 
selleks peamisi näitajaid, mille abil on 
võimalik hinnata programmi tulemusi ja 
mõju. Need näitajad ja asjaomased 
kontrollväärtused peaksid pakkuma 
minimaalset võrdlusalust, mille põhjal 
hinnata, kui suures ulatuses on 
programmi eesmärgid saavutatud.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks, milles 
pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)
(edaspidi „programm”).

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks, milles 
pööratakse erilist tähelepanu füüsilisest 
isikust ettevõtjatele, mikro- ja 
käsitööettevõtjatele ning väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)
(edaspidi „programm”).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) erinevus uute ja juba olemasolevate 
VKEde arvu vahel,
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtlust, sealhulgas 
konkreetsete sihtrühmade seas;

(b) edendada ettevõtlust, sealhulgas 
konkreetsete sihtrühmade, eelkõige noorte 
ettevõtjate seas;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise eelarve on 
2,522 miljardit eurot, millest ligikaudu
1,4 miljardit eurot eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

1. Eelarvealast koostööd ning 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahelise xxx/201z 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkti [17] kohaselt on programmi 
rakendamise eelarve kogu selle kestuse 
jooksul kogu 2014.−2020. aasta 
finantsraamistiku ülemmääradest [...], 
millest ligikaudu 60% eraldatakse 
rahastamisvahenditele. See summa on 
eelarvepädevatele institutsioonidele iga-
aastase eelarvemenetluse käigus 
peamiseks juhiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rahastamisvahenditele eraldatud 
summa, nagu viidatakse lõikes 1, on 
suunav summa, mis ei piira 
eelarvepädevate institutsioonide õigusi. 
Seda võib iga-aastase eelarvemenetluse 
käigus nii suurendada kui ka vähendada, 
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olenevalt II lisas sätestatud eri 
rahastamisvahendite rakendamisel 
saavutatud tulemustest.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meede „Erasmus noortele ettevõtjatele” 
luuakse eesmärgiga arendada 
ettevõtlusoskusi ja -hoiakuid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib toetada liikmesriikide 
meetmeid, mille abil arendada 
ettevõtlusalast haridust, oskusi ja hoiakuid, 
eriti potentsiaalsete ja uute ettevõtjate 
puhul.

3. Komisjon võib toetada liikmesriikide 
meetmeid, mille abil arendada 
ettevõtlusalast haridust, oskusi, vaimu ja 
hoiakuid, eriti hariduses ja koolituses, 
kuid samuti potentsiaalsete ja uute 
ettevõtjate puhul.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse (EL) nr XXXX/2012 [uus 
finantsmäärus] artikli 18 lõike 4 kohaselt 
eraldatakse ühe rahastamisvahendi loodud 
tulud ja tagasimaksed sihtotstarbeliselt 
sellele rahastamisvahendile. 2007.–2013. 
aasta mitmeaastases finantsraamistikus 
loodud rahastamisvahendite puhul 
eraldatakse sellel perioodil alustatud 

4. Määruse (EL) nr XXXX/2012 [uus 
finantsmäärus] artikli 18 lõike 3 punkti h
kohaselt eraldatakse ühe rahastamisvahendi 
loodud tulud ja tagasimaksed 
sihtotstarbeliselt sellele 
rahastamisvahendile. 2007.–2013. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus loodud 
rahastamisvahendite puhul eraldatakse 
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toimingute toodetud tulud ja tagasimaksed 
sihtotstarbeliselt 2014.–2020. aasta 
rahastamisvahendile.

sellel perioodil alustatud toimingute 
toodetud tulud ja tagasimaksed 
sihtotstarbeliselt 2014.–2020. aasta 
rahastamisvahendile.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – jaotis „Laenutagamisrahastu” – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 150 000
euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud.
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 250 000
euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud. Ettevõtte 
ülemineku rahastamise korral võib 
laenusumma ulatuda 1 000 000 euroni. 
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada eraldi
aruandeid ettevõtete asutamise, ettevõtete 
ülemineku, olemasolevate ettevõtete 
laiendamise ning toetust saanud 
innovaatiliste VKE-de arvu ja laenude 
mahu kohta.
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