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ETTEPANEKUD

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

1. märgib, et VKEd on töökohtade ja innovatsiooni loojatena Euroopa majanduse jaoks 
määrava tähtsusega; juhib tähelepanu asjaolule, et 23 miljonit VKEd pakuvad ELi 
erasektoris tööd ligikaudu 90 miljonile inimesele; rõhutab, et 30% neist töökohtadest on 
loonud mikroettevõtjad ning 85% aastatel 2002 kuni 2012 loodud uutest töökohtadest lõid 
VKEd, eelkõige uued firmad1; näeb VKEdes erilist potentsiaali paralleelse kutsehariduse 
ja praktikakavade soodustamisel ja laiendamisel, et lihtsustada noortele tööturule 
sisenemist ja vähendada seeläbi noorte tööpuudust;

2. tunnistab, et selleks, et liikmesriigid saavutaksid strateegias „Euroopa 2020” sisalduvad 
innovaatilise, aruka ja kaasava Euroopa eesmärgid, tuleb võtta arvesse VKEsid ja 
mikroettevõtjaid ning hõlbustada nende loomist, kuna neil on tohutu potentsiaal luua 
töökohti, eriti noortele, ning seeläbi vähendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust; märgib, et 
füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamine ja mikroettevõtte asutamine võivad olla hea ja 
paindlik lahendus, eriti naistele;

3. rõhutab, et kuigi VKEdel on innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse eesmärkide ühendamisel 
põhiline osa, on neil siiski vaja stabiilset, pikaajalist ja ambitsioonikat reguleerivat 
raamistikku, et kasutada täielikult ära jätkusuutliku majanduse uute töökohtade loomise 
potentsiaali; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles sätestama pikaajalised 
keskkonnanõuded ja rahalised soodustused ning looma seeläbi turvalist 
investeerimiskliimat;

4. märgib, et VKEdel on tähtis osa, et saavutada sotsiaalne stabiilsus, sotsiaalne 
ühtekuuluvus ja kaasatus eelkõige negatiivse demograafilise arenguga piirkondades; 
palub, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid VKEsid töötajate jaoks vajaliku töökliima 
loomisel, tööõiguse ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel ning annaksid 
seeläbi panuse vaesuse vähendamisse ja sotsiaalsesse heaolusse;

5. rõhutab, et ELi toetatud investeeringutest hoolimata pärsivad VKEde asutamist ja arengut 
endiselt tõsised takistused, nt piiratud juurdepääs rahastamisele ja laenudele, puudulik 
läbipaistvus ja avatus ELi vahendite haldamisel mõnes liikmesriigis, rahastamise kulud, 
koormavad õigusaktid, piiratud juurdepääs eksporditurgudele ja vähene suutlikkus neid 
arendada, pikad keskmised makseajad ja oskuste puudus; rõhutab, et ettevõtjatele, eriti 
naistele, ei pakuta sageli vajalikku toetust, ning seetõttu palub liikmesriikidel hõlbustada 
oma poliitika abil VKEde loomiseks ja kasvuks vajalike laenude kättesaadavust;

6. rõhutab, et halduskoormuse vähendamine ei tohi kaasa tuua töötervishoiu ja 
tööohutusnõuete vähendamist; tunnistab siiski, et halduskoormuse ja rahaliste riskide tõttu 

                                               
1 Euroopa Komisjon (ettevõtlus ja tööstus): „Liikmesriikide konkurentsivõime ja poliitika: konkurentsivõime 
tugevdamine, 2011”, 
(Euroopa Komisjoni teatis „Tööstuspoliitika: suurendades konkurentsivõimet” (COM(2011)0642 final) ning 
komisjoni talituste töödokument „Liikmesriikide konkurentsivõime ja poliitika 2011” (SEC(2011) 1187)), jagu 
3.4.4: VKEde probleemid, lk 39.
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võivad VKEde ja mikroettevõtete töötajad ja omanikud kannatada stressi ja negatiivsete 
tervisemõjude all; rõhutab seetõttu, kui oluline on tagada, et kõik meetmed on 
proportsionaalsed ega avalda ebasoodsat mõju VKEde ja mikroettevõtete loomisele ja 
arengule;

7. rõhutab, kui oluline on sotsiaalpartneritega konsulteerimine nende riiklike meetmete 
kavandamisel, mis on suunatud VKEde tugevdamisele ning edendamisele;

8. tunneb heameelt toetuse üle VKEdele algatuste abil, nagu PSCI, COSME ja Horisont 
2020, mis muude eeliste hulgas loovad VKEde ja mikroettevõtluse sektori töötajatele 
võimalusi arendada oma oskusi ja laiendada teadmistebaasi; rõhutab, et sellised meetmed 
ei tohi luua lisabürokraatiat, peavad tõendama ELi lisandväärtust ning täiendama 
liikmesriikide algatusi;

9. rõhutab, et on vaja rakendada ja kohaldada ulatuslikke lihtsustamismeetmeid, sealhulgas 
lihtsustatud väljamaksete tegemise meetodeid, et aidata VKEdel osaleda ELi 
rahastatavates programmides;

10. rõhutab, et tuleks edendada lihtsamat juurdepääsu mikrokrediidile Euroopa 
mikrokrediidirahastu kaudu ning selle vahendi edasiarendamist perioodi 2014–2020 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi ja ESFi raames, et eelkõige sotsiaalselt 
nõrgematest elanikkonnarühmadest pärit mikroettevõtete asutajatel oleks juurdepääs 
sobivatele rahastamisvahenditele; kutsub sellega seoses komisjoni üles lisama eriviiteid 
ühistute kohta Euroopa Investeerimisfondi hallatavate rahastamisvahendite hulka;

11. rõhutab vajadust toetada VKEsid, et ergutada investeerimist innovatiivsetesse 
projektidesse, luues soodsa keskkonna piiriüleseks koostööks, et luua uusi jätkusuutlikke 
töökohti; rõhutab sellega seoses, et VKEd peavad pidevalt kohanema siseturu suurenevate 
nõudmistega, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ning hõlbustada juurdepääsu 
uutele turgudele, kolmandatesse riikidesse ja avalikele hangetele, eriti tärkava 
turumajandusega riikides;

12. toonitab põhimõtet „kõigepealt mõtle väikesele”; tunnistab, et e-kaubandus pakub 
VKEdele võimalusi juurdepääsuks ühtsele turule ja vähendab kulusid; kutsub komisjoni 
üles võtma samuti meetmeid selle tagamiseks, et Euroopa VKEde seirekeskus hõlmaks 
oma töös ka mittetulundussektori ettevõtteid;

13. märgib, et VKEde kulusid on vaja vähendada igal viisil, muu hulgas haldusmenetlusteks 
kuluvat aega; märgib, et e-valitsuse ning tervikteenust pakkuvate teeninduskohtade 
arendamine võib aidata vähendada VKEdel haldusmenetlusteks kuluvat aega ning luua 
uusi ettevõtlusvõimalusi; märgib, et parem juurdepääs hanketurgudele võib aidata VKEdel 
vabastada nende potentsiaali töökohtade loomiseks ja majanduskasvuks, et saavutada 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid; märgib, et e-valitsust saaks kasutada ligipääsu 
võimaldamiseks nii tööõigusaktide ja maksustamissüsteemide järgimist käsitlevale teabele 
kui ka teabele, mis käsitleb juurdepääsu VKEdele ja mikroettevõtetele pakutava Euroopa, 
riikliku ja piirkondliku rahastamise ning toetuskavade eri tasanditele;

14. märgib, et piiriüleste teenuste puhul võib tervikteenust pakkuv teeninduskoht koos tööturu 
osapooltega pakkuda terviklikku teavet töötingimuste kohta sihtriigis, kus teenuseid 
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kavatsetakse osutada;

15. märgib, et puudulik infrastruktuur, näiteks interneti lairibaühenduse puudumine, on 
tõsiseks takistuseks tööhõivele ja majanduskasvule, seda eriti VKEde, mikroettevõtete, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja omal käel ettevõtlusega alustajate puhul, kellele vastasel 
juhul võiks asukoht väljaspool linna ja kõrge üüriga piirkondi olla eeliseks;

16. märgib, et nõuete järgimisega seotud kuludel on ebaproportsionaalne mõju VKEdele, eriti 
mikroettevõtetele, ning et need kulud võivad kujutada endast suurt takistust nimetatud 
ettevõtete laienemisele ning võimekusele personali tööle võtta ja tööl hoida; julgustab 
liikmesriike nimetatut oma riiklikku maksu- ja sotsiaalkindlustussüsteemi läbi vaadates 
arvesse võtma;

17. rõhutab, et liikmesriike ei tohi takistada kohaldamast riiklikul tasandil ELi 
miinimumnõuetest rangemaid nõudeid; rõhutab eriti, et alati tuleb võrrelda riigi ja 
ettevõttemajanduse tulusid ja kulusid; rõhutab eriti vajadust arvesse võtta, et Euroopa 
kvaliteetne töökeskkond ja kvaliteetsed töökohad tähendavad enamasti väiksemaid 
kulusid tervishoiu valdkonnas ning vähem töölt eemalviibimisi tööõnnetuste, 
kutsehaiguste ja invaliidsuse tõttu ning see võib tootlikkuse ja majanduskasvu 
suurendamise kaudu avaldada mõju riigieelarvele ja sotsiaalkindlustussüsteemide 
jätkusuutlikkusele;

18. nõuab kontrollimise raames selliste valdkondade tuvastamist, kus on ülemäärast 
koormamist, ebajärjekindlust või ebatõhusaid õigusakte, millel on negatiivne mõju 
VKEdele; palub komisjonil tagada, et tervishoiu-, ohutus-, võrdsus- ja sotsiaalsätete 
eesmärgid oleksid täidetud;

19. rõhutab, et halduskoormuse vähendamisega ei tohi kaasneda olukorda, kus VKEd ja 
mikroettevõtted ei rakenda piisavalt ILO-standardeid ja ILO inimväärse töö tagamise 
suuniseid;

20. võtab teatavaks mikroettevõtete mõõtme lisamise tugevdatud VKE katsesse (vt 
COM(2011)0803), mille abil hinnatakse süsteemselt kõiki olemasolevaid võimalusi, nagu 
mõne koormava ELi õigusakti kohaldamisalast väljajätmine, üksikud sätted, pikendatud 
üleminekuperioodid või lihtsustatud kord; rõhutab, et täiustatud VKE katse läbivaid uusi 
töö- ja sotsiaalõigusnorme peaks kohaldama kõige lihtsamal viisil, tagades vastavuse 
töötervishoidu ja tööohutust käsitlevatele Euroopa õigusnormidele ning hoides 
halduskoormuse samal ajal minimaalsel tasemel, mida on vaja, et vastata riiklike 
traditsioonide ja tavadega seatud standarditele; kutsub liikmesriike üles hoolikalt kaaluma 
tööõigusnormide taotletavat eesmärki ning seda, millist mõju avaldavad täiendavad 
tingimused, mida ELi õigusaktides selgesõnaliselt ei nõuta;

21. märgib, et VKEde rahvusvaheliseks muutumine võib aidata suurendada tööhõivet ELis, ja 
rõhutab, et rahvusvaheliseks muutumine on protsess ning VKEd vajavad edu 
saavutamiseks tugiteenuseid nii kolmandate riikide turgudel kui ka kohalikul tasandil; 
märgib, et lisaks tuleks vältida bürokraatlikke ja haldustakistusi ning et kõik ELi algatused 
peavad olema kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ning pakkuma selget lisandväärtust;

22. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel parandada kehtivaid raamtingimusi uutele 
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ettevõtjatele, et kasutada paremini ära uute ja kestlike töökohtade potentsiaali; rõhutab 
vajadust vähendada VKEde halduskoormust teistest liikmesriikidest pärit töötajate 
töölevõtmisel; kutsub liikmesriike üles pakkuma ettevõtjatele, kes soovivad investeerida 
liikmesriiki ja seal töökohti luua, ühest allikast pärit teavet, kuid säilitama samal ajal 
Euroopa sotsiaalmudelit.
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