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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

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;

2. märgib, et riskikapitali kasutab vaid 7% Euroopa Liidu VKEdest ning 60% ettevõtetest 
arvab, et riskikapital neile ei sobi; märgib samuti, et veel 22% ei kasuta riskikapitalifonde 
heameelega2;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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.

                                               
1 Euroopa Komisjon „Liikmesriikide konkurentsivõime ja poliitika: konkurentsivõime tugevdamine, 2011”.
2 Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon, uuringud VKEde rahastamisvõimaluste kohta 2009−2011.
3 COM(2011)0803.


