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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 ELi majanduse tugisammas, vastates peaaegu 59%-le ELis 
toodetavale lisandväärtusele; juhib tähelepanu sellele, et 23 miljonit VKEd annavad ELi 
erasektoris umbes 90 miljonit töökohta, kusjuures 30% tuleb mikroettevõtetest;

2. tunnistab, et selleks, et liikmesriigid saavutaksid strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid, 
tuleb võtta arvesse VKEsid ja mikroettevõtteid;

3. rõhutab, et takistused VKEde asutamisele ja arengule on juurdepääs rahastamisele ja 
kulud sellele, koormavad õigusaktid, kaudsed tööjõukulud, juurdepääs eksporditurgudele 
ja suutlikkus neid arendada, keskmised makseajad ja oskuste puudumine;

4. tunneb heameelt toetuse üle VKEdele algatuste abil, nagu PSCI, COSME ja Horisont 
2020; rõhutab, et sellised meetmed ei tohi luua lisabürokraatiat, peavad tõendama ELi 
lisandväärtust ja peavad täiendama liikmesriikide algatusi;

5. toonitab põhimõtet „kõigepealt mõtle väikesele”; tunnistab e-kaubanduse kasu, pakkudes 
VKEdele võimalusi juurdepääsuks ühtsele turule ja vähendades kulusid;

6. märgib, et e-valitsuse ja tervikteenust pakkuvate teeninduskohtade arendamine vähendab 
haldusmenetlust ja loob uusi ärivõimalusi; märgib, et juurdepääs hanketurgudele võib 
aidata VKEdel vabastada nende potentsiaali töökohtade loomiseks;

7. märgib, et nõuete järgimisega seotud kuludel on ebaproportsionaalne mõju VKEdele, eriti 
mikroettevõtetele;

8. nõuab ringluskõlblikkuse kontrollimise raames valdkondade tuvastamist, kus on 
ülemäärast koormamist, ebajärjekindlust või ebatõhusaid õigusakte tööhõive valdkonnas, 
millel on negatiivne mõju VKEdele; palub komisjonil kaaluda „one in, one out” eeskirja, 
mis võimaldab säilitada tervishoiu, ohutuse ja võrdsuse sätted ning kaitseb subsidiaarsuse 
põhimõtet;

9. võtab teatavaks ja toetab igati keskendumist mikroettevõtetele tugevdatud VKE katses (vt 
COM(2011)0803), mille abil hinnatakse süsteemselt kõiki olemasolevaid võimalusi, nagu 
kohaldamisalast väljajätmine, üksikud sätted, pikendatud üleminekuperioodid või 
lihtsustatud kord.


