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Muudatusettepanek 1
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et VKEd pakuvad ELis umbes 
90 miljonit töökohta, sellest 30% 
mikroettevõtetes, et 85% kõigist uutest 
töökohtadest aastatel 2002−2012 loodi 
VKEde, eriti just uute ettevõtete poolt1;

1. rõhutab, et VKEd pakuvad ELis umbes 
90 miljonit töökohta, sellest 30% 
mikroettevõtetes, et 85% kõigist uutest 
töökohtadest aastatel 2002−2012 loodi 
VKEde, eriti just uute ettevõtete poolt2;
ning et mikroettevõtetele tuleb samuti 
erilist tähelepanu pöörata, mistõttu peaks 
akronüümi VKE muutma MVKEks;

Or. pt

Muudatusettepanek 2
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et VKEd aitavad madalama 
tööhõive tasemega piirkondade 
elanikkonnale tööd anda ja tööhõivet 
suurendada ning et VKEd vastavad nende 
piirkondade elanikkonna praegustele 
vajadustele ja neil on positiivne mõju 
kohalike kogukondade arengule; VKEde 
arendamine tundub seetõttu olevat üks 
võimalus riigisisese ebavõrdsuse 
vähendamiseks;

Or. en

                                               
1 Euroopa Komisjon „Liikmesriikide konkurentsivõime ja poliitika: konkurentsivõime tugevdamine, 2011”.
2 Euroopa Komisjon „Liikmesriikide konkurentsivõime ja poliitika: konkurentsivõime tugevdamine, 2011”.
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Muudatusettepanek 3
Paul Murphy

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et suur osa nendest uutest 
töökohtadest on tekkinud seetõttu, et 
suurettevõtetel on kombeks asendada 
palgatöötajad otse füüsilisest isikust 
ettevõtjatega, mis võimaldab neil kulusid 
vähendada ja takistada tööjõu 
ametiühingutesse koondumist; mõistab 
sellise tava hukka ja rõhutab veel kord, et 
VKEdes on vaja tunnistada 
täieulatuslikke ametiühinguõigusi, mis on 
parim viis palkade ja töötingimuste 
kaitsmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu sellele, et VKEd 
võivad luua majanduskasvu ja töökohti 
üksnes siis, kui soodsad
rahastamisvõimalused on olemas ka 
suure riski korral;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et mikro- ja 
väikeettevõtjatele ning ettevõtet luua 
soovivatele töötutele mõeldud laenud 
stimuleerivad kohalikku ettevõtlust ja 
eelkõige investeeringuga seotud 
aruandekohuslust, mis edendab uute 
töökohtade loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. pooldab seetõttu võimalust teha 
VKEde investeeringud võimalikuks 
struktuurifondide kaudu; soovib samas, et 
see muutuks VKEde jaoks hõlpsamini 
kättesaadavaks ja et neid teavitataks 
vastavatest võimalustest paremini;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et rahastamisvõimalused on 
äärmiselt olulised ettevõtete 
investeeringute rahastamiseks, ettevõtete 
kasvupotentsiaali realiseerimise 
kindlustamiseks ja uute ettevõtete 
asutamise hõlbustamiseks, aidates nii kaasa 

3. märgib, et rahastamisvõimalused on 
äärmiselt olulised ettevõtete 
investeeringute rahastamiseks, ettevõtete 
kasvupotentsiaali realiseerimise 
kindlustamiseks ja uute ettevõtete 
asutamise hõlbustamiseks, aidates nii kaasa 
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majanduskasvule ja uute töökohtade 
loomisele tulevikus;

majanduskasvule ja uute töökohtade 
loomisele tulevikus; rõhutab sellega 
seoses, et rahastamisvõimalused on veelgi 
olulisemad noorte ettevõtjate jaoks, kes 
loovad oma ettevõtte, ja nende ettevõtjate 
jaoks, kes on ise pärit või võtavad tööle 
inimesi sotsiaalselt ebasoodsast 
keskkonnast;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et rahastamisvõimalused on 
äärmiselt olulised ettevõtete 
investeeringute rahastamiseks, ettevõtete 
kasvupotentsiaali realiseerimise 
kindlustamiseks ja uute ettevõtete 
asutamise hõlbustamiseks, aidates nii kaasa 
majanduskasvule ja uute töökohtade 
loomisele tulevikus;

3. märgib, et rahastamisvõimalused on 
äärmiselt olulised ettevõtete 
investeeringute rahastamiseks, ettevõtete 
kasvupotentsiaali realiseerimise 
kindlustamiseks ja uute ettevõtete
asutamise hõlbustamiseks, mis kehtib eriti 
väga väikeste ettevõtete ja 
sotsiaalmajandusettevõtete puhul, aidates 
nii kaasa majanduskasvule ja uute 
töökohtade loomisele tulevikus;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et rahastamisvõimalused on 
äärmiselt olulised ettevõtete 
investeeringute rahastamiseks, ettevõtete 
kasvupotentsiaali realiseerimise 
kindlustamiseks ja uute ettevõtete 
asutamise hõlbustamiseks, aidates nii kaasa 

3. märgib, et rahastamisvõimalused on 
äärmiselt olulised ettevõtete 
investeeringute rahastamiseks, ettevõtete 
kasvupotentsiaali realiseerimise 
kindlustamiseks ja uute ettevõtete 
asutamise hõlbustamiseks, aidates nii kaasa 
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majanduskasvule ja uute töökohtade 
loomisele tulevikus;

majanduskasvule, olemasolevate 
töökohtade säilitamisele ja uute 
töökohtade loomisele tulevikus;

Or. pl

Muudatusettepanek 10
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et rahastamisvõimalused on 
äärmiselt olulised ettevõtete 
investeeringute rahastamiseks, ettevõtete 
kasvupotentsiaali realiseerimise 
kindlustamiseks ja uute ettevõtete 
asutamise hõlbustamiseks, aidates nii kaasa 
majanduskasvule ja uute töökohtade 
loomisele tulevikus;

3. märgib, et taskukohased
rahastamisvõimalused on äärmiselt olulised 
ettevõtete investeeringute rahastamiseks, 
ettevõtete kasvupotentsiaali realiseerimise 
kindlustamiseks ja uute ettevõtete 
asutamise hõlbustamiseks, aidates nii kaasa 
majanduskasvule ja uute töökohtade 
loomisele tulevikus;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et VKEdel ei ole võimalik 
saada laenu ilma omaosaluseta, ning et 
toetada tuleks igasuguseid püüdeid seoses 
pangatagatise andmisega ettevõtte 
loomiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Paul Murphy
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Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et VKEd on peamiselt 
raskustes majanduskriisi tõttu vähenenud 
sisenõudluse tulemusena, mida 
võimendab kokkuhoiupoliitika 
rakendamine; on seisukohal, et 
kokkuhoiupoliitika lõpetamine ja 
majanduse ümberkorraldamine avaliku 
sektori investeerimisprogrammide kaudu 
on enamikule VKEdest tõhusaks abiks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et eelkõige majanduskriisi 
ajal tuleb VKEsid, kes tagavad, et nad 
säilitavad kindla ajavahemiku jooksul 
sama tööhõive taseme või suurendavad 
seda, aidates seega kaasa töötuse 
vähendamisele, rahastada Euroopa ja 
riikliku tasandi programmidest 
esmajärjekorras;

Or. el

Muudatusettepanek 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. viitab mikroettevõtete 
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mikrorahastamise rahalisele toetusele ja 
uusi töökohti luua võivate 
sotsiaalettevõtete rahastamisele, kuid 
soovib, et liikmesriigid lihtsustaksid oma 
menetlusi nii, et ka mikroettevõtted 
võiksid saada seda riskikapitali 
mittebürokraatlikul viisil;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. pooldab VKEde toetamist, näiteks 
kultuuri- ja loomesektorile mõeldud 
laenutagamisrahastu kaudu, mille 
eesmärk on suurendada erasektori võimet, 
et tekitada majanduskasvu, töökohtade 
loomist ja innovatsiooni, toetades uusi 
ettevõtteid, VKEsid, mikrorahastamist, 
teadmussiiret ja investeerimist 
intellektuaalomandisse;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt toetuse üle VKEdele 
selliste algatuste abil nagu PSCI, COSME 
ja Horisont 2020, mis loovad VKEde ja 
mikroettevõtluse sektori töötajatele 
võimalusi arendada oma oskusi ja 
laiendada teadmistebaasi;

4. tunneb heameelt toetuse üle VKEdele 
selliste algatuste abil nagu PSCI, COSME 
ja Horisont 2020, mis loovad VKEde ja 
mikroettevõtluse sektori töötajatele 
võimalusi arendada oma oskusi ja 
laiendada teadmistebaasi; on seisukohal, et 
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programm COSME 
laenutagamisrahastust on kasu peamiselt 
väike- ja mikroettevõtetele; rõhutab, et 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks tuleks 
summat suurendada;

Or. pt

Muudatusettepanek 17
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt toetuse üle VKEdele 
selliste algatuste abil nagu PSCI, COSME 
ja Horisont 2020, mis loovad VKEde ja 
mikroettevõtluse sektori töötajatele 
võimalusi arendada oma oskusi ja 
laiendada teadmistebaasi;

4. tunneb heameelt toetuse üle VKEdele 
selliste algatuste abil nagu PSCI, COSME 
ja Horisont 2020, mis loovad uusi 
võimalusi teadmiste ja oskuste 
täiendamiseks, mis hõlbustab VKEde ja 
mikroettevõtluse jõulist arengut;

Or. pl

Muudatusettepanek 18
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt toetuse üle VKEdele 
selliste algatuste abil nagu PSCI, COSME 
ja Horisont 2020, mis loovad VKEde ja 
mikroettevõtluse sektori töötajatele 
võimalusi arendada oma oskusi ja 
laiendada teadmistebaasi;

4. tunneb heameelt toetuse üle VKEdele 
selliste algatuste abil nagu PSCI, 
programm „Loov Euroopa”, COSME ja 
Horisont 2020, mis loovad VKEde ja 
mikroettevõtluse sektori töötajatele 
võimalusi arendada oma oskusi ja 
laiendada teadmistebaasi;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. soovitab hõlbustada ja väärtustada 
juurdepääsu ettevõtete sotsiaalsele ja 
keskkonnaalasele teabele märgise abil, 
mis aitaks investeerimisfonde lihtsamini 
ligi tõmmata;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaatamata edukatele ELi 
algatustele nagu hilinenud maksete 
direktiiv, esineb VKEde asutamisel ja 
arendamisel tõkkeid, nagu piiratud 
rahastamisvõimalused ja rahastamiskulud, 
mis võivad mõjutada VKEde suutlikkust
luua uusi töökohti ja hoida töötajaid;

5. rõhutab, et vaatamata edukatele ELi 
algatustele nagu hilinenud maksete 
direktiiv, on endiselt olemas tõsiseid
tõkkeid, nagu piiratud 
rahastamisvõimalused ja suured
rahastamiskulud, mis mõjutavad VKEde 
suutlikkust olemasolevaid töökohti alles 
hoida ja uusi juurde luua;

Or. pl

Muudatusettepanek 21
Paul Murphy

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et vaatamata 
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pangandussektori laialdasele 
riigistamisele mitmetes Euroopa Liidu 
riikides ja kapitalile, mida riigid on 
pankadele andnud, juhitakse 
pangandussektorit endiselt kasumi 
maksimeerimise eesmärgiga ning 
seejuures teenitakse osanike kitsaid huve, 
mitte laenu vajavate VKEde, omanike või 
tarbijate huve; nõuab, et pangandussektor 
kuuluks tõeliselt demokraatlikusse ja 
avalikku omandisse, nii et ta annaks 
laenu nendele, kellel seda vaja on;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab selliste õigusnormide 
kehtestamist, mis kohustaksid 
krediidiasutusi andma rahastamistaotluse 
esitanud VKEle kiire vastuse;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub liikmesriikidel tungivalt 
kiirendada hilinenud maksmist käsitleva 
direktiivi kohaldamist, kuna 
äritehingutega seotud maksete puhul 
täheldatud raskused on terava 
majanduskriisi olukorras märgatavalt 
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mõjutanud väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete rahalist 
jätkusuutlikkust;

Or. el

Muudatusettepanek 24
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. erinevates majandusvaldkondades, 
nagu muu hulgas energeetika-, 
transpordi- ja sidesektor, rakendatud 
liberaliseerimis- ja erastamispoliitika on 
kaasa toonud monopolide tekkimise ja 
tootmiskulude tõusu, millel on tõsised 
tagajärjed MVKEde tegevusele;

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb heameelt Euroopa Komisjoni 
kavatsuse üle võtta endale koordineeriv 
roll, et vahetada liikmesriikide vahel häid 
tavasid VKEde rahastamise valdkonnas 
ning teha seda koostöös tööturu 
osapooltega;

Or. el
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Muudatusettepanek 26
Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. nõuab, et tööõiguses kohaldatavad 
eeskirjad, mis võivad mõnikord oma 
keerukuse tõttu tööhõivet takistada, 
muudetaks lihtsamaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. märgib, et Euroopa 
Investeerimispangal on tähtis roll, kuna 
ta teeb otseseid ja konkreetseid algatusi, 
mille eesmärk on lihtsustada 
rahastamisvõimalusi, eelkõige väikeste ja 
väga väikeste ettevõtete jaoks;

Or. el

Muudatusettepanek 28
Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. nõuab, et kui tegemist pole 
nõuetekohaselt täpsustatud erandiga, 
tuleks ette näha lihtsad eeskirjad, mis 
võimaldaksid eraldada ettevõtte ja selle 
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juhi vara ning seda isegi juhul, kui 
ettevõtte juht tegutseb üksikult;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
uurima võimalusi selleks, et võtta vastu 
parimaid turuanalüüsi mehhanisme, et 
toetada VKEde jõupingutusi oma tegevuse 
rahvusvaheliseks muutmiseks ja luua 
neile strateegilise planeerimise 
toetusmehhanisme;

Or. el

Muudatusettepanek 30
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib ära eelised, mis kaasnevad 
uuenduslike kavade ja pangaväliste 
võimaluste kaudu toimivate uute 
rahastamisviisidega, nagu omavahelised 
laenuskeemid, mikrolaenamine, VKEde 
võlakirjad ja arvel esitatud tooted;

6. märgib ära eelised, mis kaasnevad 
uuenduslike kavade ja pangaväliste 
võimaluste kaudu toimivate uute 
rahastamisviisidega, nagu omavahelised 
laenuskeemid, mikrolaenamine, VKEde 
võlakirjad ja arvel esitatud tooted; rõhutab, 
et ühistutel ja sotsiaalettevõtetel on 
rahastamisvõimaluste leidmiseks vaja 
oma eeskirju;

Or. pt
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Muudatusettepanek 31
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib ära eelised, mis kaasnevad 
uuenduslike kavade ja pangaväliste 
võimaluste kaudu toimivate uute 
rahastamisviisidega, nagu omavahelised 
laenuskeemid, mikrolaenamine, VKEde 
võlakirjad ja arvel esitatud tooted;

6. märgib ära eelised, mis kaasnevad 
uuenduslike kavade ja pangaväliste 
võimaluste kaudu toimivate uute 
rahastamisviisidega, nagu omavahelised 
laenuskeemid, mikrolaenamine, VKEde 
võlakirjad ja arvel esitatud tooted, mis 
võivad pakkuda keskse tähtsusega 
investeeringut sotsiaalettevõtetele ja 
alustavatele füüsilisest isikust
ettevõtjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et riiklikel või piirkondlikel 
investeerimispankadel võib olla eelis, kui 
nad saavad pakkuda VKEdele mõistliku 
hinnaga rahastamisvõimaluse, samas kui 
kommertspangad ja muud 
rahastamisallikad ei ole kättesaadavad;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et energia, transpordi, 
sidevahendite ja muude tootmistegurite 
kulusid on vaja vähendada;

Or. pt

Muudatusettepanek 34
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et teadmiste ja teabe puudumine 
võib mõjutada VKEde rahastamist nii 
laenu kui omakapitali kaudu ning kaasa 
tuua potentsiaalselt elujõuliste ettevõtete 
rahastamisest ilmajäämise, mis takistab 
elujõuliste VKEde ja mikroettevõtete 
arengut või loomist;

7. märgib, et teadmiste ja teabe puudumine 
võib mõjutada VKEde rahastamist nii 
laenu kui omakapitali kaudu ning kaasa 
tuua potentsiaalselt elujõuliste ettevõtete 
rahastamisest ilmajäämise, mis takistab 
elujõuliste VKEde ja mikroettevõtete 
arengut või loomist; tunnistab, et ühtsed 
kontaktpunktid ja e-valitsus võivad aidata 
seda probleemi leevendada, kuna nad 
annavad VKEdele kogu vajaliku teabe 
hõlpsasti kättesaadaval viisil;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et teadmiste ja teabe puudumine 
võib mõjutada VKEde rahastamist nii 
laenu kui omakapitali kaudu ning kaasa 
tuua potentsiaalselt elujõuliste ettevõtete 
rahastamisest ilmajäämise, mis takistab 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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elujõuliste VKEde ja mikroettevõtete 
arengut või loomist;

Or. pl

Muudatusettepanek 36
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni üles võtma koostöös 
liikmesriikidega vastu meetmeid, mille 
eesmärk on parandada ja edendada 
väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid 
puudutavat üldist teavet, et hõlbustada 
nende juurdepääsu rahastamisvahenditele 
ja piirata teabepuudust, mis on nende 
ettevõtete piiratud rahastamisvõimaluste 
peamine põhjus;

Or. el

Muudatusettepanek 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab, et VKEde 
rahastamisvõimalusi piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil käsitlev teave peaks 
olema paremini ja lihtsamini kättesaadav;

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, kui tähtis on, et asjatundjad 
annaksid pangalaenu või muud 
rahastamist otsivatele VKEdele 
arusaadavat, täielikku ja valdkondlikku 
teavet ja nõuandeid;

Or. el

Muudatusettepanek 39
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. rõhutab, kui oluline on uurida ELi 
tasandil piiriüleste investeeringute puhul 
esinevaid maksutõkkeid, et soodustada 
ühest küljest piiriülese kapitali kasutamist 
ja tõkestada teisest küljest pettust ja 
maksudest kõrvalehoidumist;

Or. el

Muudatusettepanek 40
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 7 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 c. rõhutab, kui tähtis on riigiabi selleks, 
et toetada väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete rahastamisvõimalusi 
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läbipaistvate menetluste kaudu, mille 
eesmärk on tõhustada majanduse 
konkurentsivõimet, säilitada tööhõive ja 
võidelda töötuse vastu;

Or. el

Muudatusettepanek 41
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. väljendab heameelt VKE testi3 üle, mis 
tagab selle, et uued meetmed ei koorma
VKEsid ebaproportsionaalselt;

8. väljendab heameelt tõhustatud VKE
testi3 üle, mis tagab, et uute seadusandlike 
ettepanekute väljatöötamisel arutatakse 
kõiki võimalusi, et mitte koormata mitte 
üksnes VKEsid, vaid ka mikroettevõtteid
ebaproportsionaalselt;

Or. pl

Muudatusettepanek 42
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. väljendab heameelt VKE testi1 üle, mis 
tagab selle, et uued meetmed ei koorma 
VKEsid ebaproportsionaalselt;

8. väljendab heameelt VKE testi2 üle, mis 
tagab selle, et uued meetmed ei koorma 
VKEsid ebaproportsionaalselt; on 
seisukohal, et nimetatud meetmeid ei 
tohiks kohaldada töötajate 
sotsiaalkindlustuse suhtes ega 
töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate 
sätete suhtes;

                                               
1 COM(2011)0803.
2 COM(2011)0803.
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Or. el

Muudatusettepanek 43
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. tunnistab, et rahastamisvõimalustega 
seotud halduskoormus ja finantsrisk 
võivad VKEde ja mikroettevõtete 
töötajatele ja omanikele tekitada stressi ja 
avaldada muul moel negatiivset mõju; 
rõhutab, et tööhõive ja 
sotsiaalõigusnormid peavad panustama 
ettevõtjate ja nende töötajate heaolusse, 
ilma et see looks nende edule lisatakistusi;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. palub Euroopa Komisjonil ja 
liikmesriikidel võtta arvesse tugevaid 
sotsiaalseid ja majanduslikke argumente 
selle poolt, et kasutada ELi olemasolevaid 
algatusi potentsiaalsete ja olemasolevate 
VKEde omanike varustamiseks edukaks 
finantsjuhtimiseks vajalike oskuste, 
vahendite ja teadmistega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl


