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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

VKEde rahastamisvõimaluste parandamise kohta
(2012/2134(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Tegevuskava VKEde rahastamisvõimaluste 
parandamiseks” (COM(2011)0870),

– võttes arvesse komisjoni ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime programmi COSME (COM(2011)0834),

– võttes arvesse Euroopa väikeettevõtlusalgatust „Small Business Act” (COM(2008)0394), 
milles tunnustatakse VKEde keskset rolli ELi majanduses ja mille eesmärk on tugevdada 
VKEde rolli ning edendada nende majanduskasvu ja töökohtade loomise potentsiaali, 
leevendades arvukaid probleeme, mida peetakse VKEde arengut takistavaks,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Euroopa riskikapitalifondide kohta (COM(2011)0860),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, regionaalarengukomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et rangemate eeskirjade kehtestamine eelkõige finantseerimisasutustele ja 
sellele lisanduv majanduskriis vähendavad VKEde rahastamisvõimalusi;

B. arvestades, et VKEd on Euroopa Liidu majanduse tugisammas ning tähtsad 
majanduskasvu ja tööhõive edendajad 27 liikmesriigis;

C. arvestades, et on olemas eri liiki VKEsid, kellel kõigil on erinevad vajadused;

Üldised küsimused
1. tunneb heameelt komisjoni tegevuskava ja VKEde jaoks pakutava suure hulga lahenduste 

üle;

2. nõustub komisjoniga, et Euroopa majandusedu sõltub suurel määral VKEdel põhinevast 
kasvust;

3. rõhutab, et kriisi tõttu on paljudel VKEdel raskusi rahastamisvõimaluste leidmisel ja 
VKEd peavad järgima varasemast rangemaid õigusnorme;

4. rõhutab pankade kohustust investeerida targalt majandusse ja konkreetsemalt VKEdesse; 
märgib, et mõnes liikmesriigis ei ole VKEdel probleeme laenu saamisega; juhib 
tähelepanu sellele, et investeeringute vähendamine miinimumini võib tuua kaasa laenuturu 
kriisi;
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Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate mitmekesisus
5. tuletab komisjonile meelde, et Euroopa VKEd on väga heterogeensed ning ulatuvad väga 

traditsioonilistest pereettevõtetest kiiresti kasvavate ettevõtete, kõrgtehnoloogiafirmade ja 
idufirmadeni;

6. juhib tähelepanu sellele, et komisjoni tegevuskavas pannakse õigustatult suurt rõhku 
riskikapitalile kui võimalikule kasvu rahastamise viisile, kuid seda tüüpi rahastamine on 
adekvaatne ainult vähestele VKEdele;

7. rõhutab, et ei ole olemas ühte kõigile sobivat rahastamisviisi, ja palub komisjonil toetada 
suure hulga kohandatud programmide ja vahendite väljatöötamist, kusjuures vaja on nii 
omakapitaliinstrumente (näiteks äriinglid, ühisrahastamine ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid) kui ka võlainstrumente (näiteks small-ticket-tüüpi äriühingu 
võlakirjad ja tagatisrahastud);

VKEde haavatavus
8. hoiatab komisjoni, et on kehtestatud palju uusi ja rangemaid eeskirju, viimata läbi üldist ja 

kõikehõlmavat mõjuhinnangut; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks sellise hinnangu, mis 
keskendub spetsiaalselt VKEdele;

9. rõhutab, et VKEd on sageli pika tarnetsükli lõpus ning seetõttu mõjutavad neid kõige 
enam hilinenud maksed ja lühikesed makseperioodid; kiidab seepärast komisjoni algatust 
ergutada tugevalt liikmesriike kiirendama hilinenud maksete direktiivi rakendamist;

Ettevõtluse professionaalsemaks muutmine
10. märgib, et ettevõtjate puudulikud teadmised finantsalustest piiravad äriplaanide kvaliteeti 

ja seega ka laenutaotluse edu; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles toetama 
võimalikke ettevõtjaid kutsealase koolitusega;

11. arvab, et põhiharidussüsteemidesse tuleks lisada õppeainena ettevõtlus; arvab, et hästi 
koostatud äriplaan on esimene samm paremate rahastamisvõimaluste poole; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel lisada finantskoolituse viivitamata oma 
haridusprogrammidesse;

12. rõhutab, et mõnes liikmesriigis on juba olemas parimad tavad ettevõtjate ettevalmistuse 
parandamise valdkonnas; kutsub komisjoni üles toetama nende rakendamist teistes 
liikmesriikides;

13. rõhutab, et on hädavajalik teavitada ettevõtjaid ja võimalikke ettevõtjaid korrapäraselt 
koolitusalgatustest, ELi-poolsest rahastamisest ja VKEdele mõeldud programmidest;

14. rõhutab, et on hädavajalik juhendada pankrotti läinud ettevõtjaid;

Läbipaistvus
15. märgib, et võlausaldajad tunnevad laenuvahendeid paremini kui ettevõtjad ning ettevõtjad 

ei suhtle alati avatult võlausaldajatega oma äriplaani ja pikaajalise strateegia küsimuses; 
rõhutab, et see teabelünk põhjustab raskusi laenutaotluse arutamisel; palub komisjonil 
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levitada olemasolevaid parimaid tavasid võlausaldajate ja ettevõtjate vahelise dialoogi ja 
teabevahetuse konkreetsete lahenduste alal;

16. rõhutab, et kui võlausaldaja lükkab laenutaotluse tagasi, peab ta teatama ettevõtjale 
adekvaatselt tagasilükkamise põhjused ja andma ettevõtjale võimaluse paluda otsus läbi 
vaadata; palub komisjonil määratleda selged läbipaistvussuunised;

17. märgib, et laenu ennetähtaegsel tagasimaksmisel peavad VKEd maksma võlausaldajale 
leppetasu ja sageli ka lisatrahvi, mille tulemusel on kogukulud liiga suured; palub 
komisjonil suurendada läbipaistvust kõikides VKEdele mõeldud ennetähtaegset 
tagasimaksmist käsitlevates lepingutes ja uurida võimalust piirata sellist liiki tehingu 
kulusid;

18. märgib, et VKEdele laenu andmisel nõuavad võlausaldajad sageli lisaks tavapärasele 
pangatagatisele täiendavat isiklikku tagatist; hoiatab, et kapitalinõudeid puudutavad 
ranged eeskirjad võivad sundida võlausaldajat nõudma neid lisatagatisi, mis vähendavad 
VKEde rahastamisvõimalusi, ning kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut, mille 
eesmärk on piirata nende kasutamist;

19. kutsub liikmesriike üles vähendama halduskoormust VKE tegevuse alustamisel ja eluaja 
jooksul; rõhutab, et see on oluline uue äritegevuse alustamiseks vajalike päevade arvu 
vähendamiseks; palub komisjonil uurida parimaid tavasid, mida tuleb rakendada kõigis 
liikmesriikides; palub komisjonil hinnata võimalust võtta kasutusele VKE unikaalne 
identifitseerimisnumber, mis oleks salvestatud VKEde ühtses Euroopa andmebaasis, kus 
on toodud ka kogu finantsteave, mis võimaldab VKEdel lihtsamalt taotleda ELi ja riikliku 
tasandi programmides osalemist ja rahastamist;

20. pooldab komisjoni ettepanekut edendada kvalitatiivsete reitingute kasutamist vahendina, 
mis täiendab VKEde krediidivõimelisuse standardset kvantitatiivset hindamist;

Uued rahastamisviisid
21. kiidab komisjoni uusi rahastamisprogramme, milles võetakse arvesse VKEde eripäraseid 

omadusi; kutsub komisjoni üles arendama edasi spetsiaalselt VKEde vajadustele 
kohandatud ELi rahastamist; rõhutab, et rahastamise killustamist tuleks vältida ja 
rahastamine saab olla tulemuslik ainult siis, kui sellest saab katta olulise osa kõnealuse 
VKE vajadusest;

22. märgib, et VKEd ja krediidiasutused hindavad ja kasutavad laialdaselt kapitalitagatisi; 
kiidab komisjon vastavaid püüdlusi; palub liikmesriikidel rakendada kapitalitagatiste 
piisavat raamistikku;

23. kutsub komisjoni üles tugevdama ja optimeerima Euroopa Investeerimispanga 
riskijagamisvahendeid;

24. märgib, et mõnes liikmesriigis on pangakontodel rekordsumma majapidamiste sääste; 
rõhutab, et nende majapidamiste säästude kasutuselevõtmine võib suurendada VKEde 
rahastamisvõimalusi ja anda hoogu ELi majandusele; palub komisjonil esitada ettepanek 
kõnealuste säästude kasutuselevõtmise kohta, näiteks kehtestades maksusoodustused 
liikmesriikides olemasolevate parimate tavade põhjal;
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25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) on Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad. Nad 
on Euroopa majanduse tugisammas ja tähtsad majanduskasvu edendajad Euroopa Liidus. 
VKEd annavad väga suure panuse töökohtade loomisse Euroopa Liidu 27 liikmesriigis.

Kuid VKEd on haavatavad. See sai selgeks pärast kriisi. Kriisi tõttu muutusid mõned 
võlausaldajad VKEdele laenu andmisel ettevaatlikumaks. Mõnikord liiga ettevaatlikuks, kuna 
liiga vähene investeerimine võib põhjustada laenuturu kriisi. Lisaks vähendasid näiteks 
finantseerimisasutustele ja kapitalinõuetele kehtestatud uued ja ranged eeskirjad, mida 
rakendavad nii EL kui ka siseriiklikud ametiasutused, VKEde rahastamisvõimalusi. Samuti on 
VKEd sageli pika tarnetsükli lõpus ning seetõttu mõjutavad neid kõige enam hilinenud 
maksed ja lühikesed makseperioodid, nagu neid täna kasutatakse.

Kui VKEde probleeme rahastamisvõimaluste leidmisel arutati sidusrühmadega, kerkisid üles 
mitmesugused küsimused. Näib, et võlausaldajad ei ole igas liikmesriigis VKEdele laenu 
andmisel ettevaatlikumad. Mõnes liikmesriigis on viimastel aastatel investeeritud VKEdesse 
rekordsumma.

Teisest küljest nõustuvad kõik sidusrühmad, et Euroopa ja siseriiklikud ametiasutused peaksid 
olema uute kapitalinõudeid puudutavate eeskirjade kehtestamisel ettevaatlikud. Kuna puudub 
üldine mõjuhinnang, mis hõlmaks kõiki erinevaid rakendatavaid eeskirju, on tagajärjed 
finantssektorile ja VKEde rahastamisvõimalustele ettearvamatud. Sellele vaatamata tuleks 
vältida ka võlausaldajate ülereageerimist uutele kapitalinõuetele. 

Mainiti ka muid struktuurilisi probleeme, mis olid juba olemas ja ei ole otseselt seotud 
kriisiga. Üks peamisi raskusi laenulepingu üle läbirääkimiste pidamisel on teabelünk VKEde 
ja võlausaldajate vahel. Mõlemad osalised nõustuvad, et parem suhtlemine peaks parandama 
võlausaldajate arusaamist VKE laenuvajadusest ja VKEde arusaamist erinevatest 
laenuvõimalustest. Teisest küljest lihtsustaks VKEde finantsolukorra korrapärasem jälgimine 
ja finantsalased põhiteadmised kiiremaid läbirääkimisi.

Läbipaistvuse puudumine näiteks laenu ennetähtaegsel tagasimaksmisel on VKEde jaoks 
samuti probleem. Leppetasu ja lisatrahv ei ole alati eelnevalt selgelt määratletud. Mõnikord 
on ennetähtaegse tagasimaksmise kogukulud lausa nii suured, et VKEd ei saa seda endale 
lubada, mistõttu neil ei ole võimalik oma investeerimis- ja laenuotsust läbi vaadata. 

Rangemate kapitalinõuete tõttu nõuavad võlausaldajad sageli täiendavaid isiklikke tagatisi, 
lisaks tavapärastele pangatagatistele. See võib olla ettevõtjatele täiendav takistus oma VKE 
tegevuse alustamisel või sellesse edasisel investeerimisel.

Sidusrühmad ise pakkusid välja mõned lahendused, mis võivad parandada VKEde 
rahastamisvõimalusi: 1) sektori professionaalsemaks muutmine, 2) parem koostöö ja 
teabevahetus VKEde ja võlausaldajate vahel, 3) VKEde finantsolukorra korrapärasem 
jälgimine, 4) selgete eeskirjade kehtestamine (isiklike) tagatiste kasutamise kohta, 5) selgete 
eeskirjade kehtestamine laenu ennetähtaegse tagasimaksmise, võimalike trahvide ja kasumi 
kaotuse arvutamise kohta.
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Tegevuskavas VKEde rahastamisvõimaluste parandamiseks esitab komisjon mõned head 
ettepanekud ja lahendused. Kuid kuna ei ole olemas VKEd kui sellist, soovime rõhutada, et ei 
ole olemas ühte kõigile sobivat lahendust ja et eri liiki VKEdel on kõigil erinevad vajadused.

Seepärast tunneme komisjoni ettepaneku üle heameelt, kuid soovime rõhutada, et riskikapital, 
mida komisjon on tegevuskavas õigustatult rõhutanud, on adekvaatne kasvu rahastamise viis 
ainult vähestele VKEdele. Sellepärast palume komisjonil toetada ka alternatiivseid 
rahastamismehhanisme.

Praegusel kriisiajal kalduvad majapidamised tarbimise asemel pigem säästma. Mõnes 
liikmesriigis on pangakontodel rekordsumma majapidamiste sääste. Soovime seetõttu, et 
komisjon uuriks, kuidas EL ja liikmesriigid saavad kergendada säästude kasutuselevõtmist 
näiteks maksusoodustuste kehtestamise teel. 


