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B7-0000/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon VKEde regulatiivse koormuse vähendamise 
tööhõiveaspektide ja ELi õigusaktide kohandamise kohta mikroettevõtjate vajadustele
(2012/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2011. aasta aruannet „VKEde regulatiivse 
koormuse vähendamine. ELi õigusaktide kohandamine mikroettevõtjate vajadustele” 
(COM(2011)0803),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2011. aasta teatist Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” läbivaatamise kohta (COM(2011)0078) ja oma 12. mai 2011. aasta 
resolutsiooni samal teemal,

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni ühtse turu kohta ettevõtluse ja 
majanduskasvu edendajana,

– võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta resolutsiooni „Ühenduse Lissaboni kava 
elluviimine: kaasaegne VKE-poliitika majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive 
suurendamiseks”,

– võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni tööhõivevõimaluste arendamise 
kohta uue säästva majanduse raames,

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2010. aasta teatist „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava. Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse” (COM(2010)0682) ja oma 4. 
oktoobri 2011. aasta resolutsiooni samal teemal,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja eriti selle artiklit 9,

– võttes arvesse 26. aprillil 2012 komisjonile esitatud küsimust VKEde regulatiivse 
koormuse vähendamise tööhõiveaspektide ja ELi õigusaktide kohandamise kohta 
mikroettevõtjate vajadustele (O-000000/2012 – B7 0000/2012),

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ELis tegutseb peaaegu 20,8 miljonit VKEd, mis moodustab 99,8 protsenti 
kõigist ettevõtetest, ning arvestades, et 19,2 miljonit neist VKEdest on vähem kui kümne 
töötajaga mikroettevõtted;

B. arvestades, et 2010. aastal moodustas töökohtade arv VKEdes ja mikroettevõtetes kokku 
87,5 miljonit, mis on rohkem kui kaks kolmandikku kogu 27-liikmelise ELi erasektori 
tööhõivest;
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C. arvestades, et valdava osa uutest töökohtadest ELis loovad VKEd, eelkõige uued 
ettevõtted, kelle arvele langes 85% nõudlusest uue tööjõu järele aastatel 2002–2010;

D. arvestades, et VKEd andsid ELi erasektoris 2010. aastal toodetud kogulisandväärtusest 
58,4% ning on seetõttu peamine edasiviiv jõud, mis aitab kaasa ELi pikaajalisele 
majanduskasvule ning jätkusuutlike ja kvaliteetsete uute töökohtade loomisele ja 
väljaõppekohtade võimaldamisele;

E. arvestades, et ELi suutlikkus toetuda VKEde kasvu- ja innovatsioonipotentsiaalile on 
otsustava tähtsusega ELi tulevase jõukuse ja eelkõige Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamise seisukohalt;

F. arvestades, et VKEd on olulised ka sellepärast, et nad aitavad märkimisväärsel määral 
kaasa innovatsioonile, sotsiaalsele stabiilsusele, sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja 
integratsioonile, mistõttu loob toetus VKEdele ühtlasi soodsa keskkonna kõigile 
töötajatele, tagab elatusvahendid, hoiab ära rahvastikukadu, tugevdab kohalikku 
kogukonda ja vähendab vaesust;

G. arvestades, et need ettevõtted kannavad ebaproportsionaalselt suure osa raskustest, mis on 
põhjustatud ühtsel turul veel säilinud takistustest, ning ei saa täielikku kasu piiriülesest 
tegevusest ELi tasandil, mistõttu on vaja suuremaid jõupingutusi, et tagada VKEdele 
juurdepääs ühtsele turule ja seal osalemine;

H. arvestades, et lisaks piirangutele, mida need ettevõtted kogevad seoses juurdepääsuga 
kapitalile, kannavad nad ka kõige suuremaid kulusid õigusaktide täitmisel nii riiklikul kui 
ka ELi tasandil;

I. arvestades, et EÜ asutamislepingu artikli 137 lõike 2 punktis b on sätestatud, et töötajate 
sotsiaalkindlustuse ja kaitse valdkonnas vastu võetud direktiivides „hoidutakse haldus-, 
finants- ja õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete loomist ja arengut”;

J. arvestades, et finants- ja majanduskriisi mõju ELi majandusele on olnud ränk ja ulatuslik 
mitte ainult seoses majanduskasvu, vaid ka tööhõivemääraga, eriti mis puudutab VKEsid;

K. arvestades, et EL peab suurendama oma konkurentsivõimet ja potentsiaalset 
majanduskasvu, edendades sotsiaalset turumajandust, toetades aktiivselt innovatsiooni, 
investeeringuid, kutseharidust, elukestvat õpet, teadmiste ja oskuste edastamist ning 
kvaliteetsete töökohtade loomist uutel aladel;

1. tervitab komisjoni algatust arendada edasi põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ning 
sellega kaasnevaid ettepanekuid, mille eesmärk on minimeerida VKEde ja mikroettevõtete 
halduskulusid;

2. rõhutab veel kord, et VKEd etendavad põhilist rolli Euroopa majanduses ja edendavad 
sotsiaalset stabiilsust ning neil on oluline osa jätkusuutliku majanduskasvu tagamisel, 
kvaliteetsete töökohtade loomisel ja väljaõppekohtade arendamisel; tuletab lisaks meelde, 
et VKEd tagavad tootmise väga olulise kinnistumise kohapeal, takistades tootmise mujale 
viimist, mis põhjustab tööpuudust ja soodustab sotsiaalset dumpingut;
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3. soovitab liikmesriikidel teha jõupingutusi sellise õiguskeskkonna loomiseks, mis 
võimaldaks VKEdele mõningast tööhõivealast paindlikkust, ilma et see kahjustaks 
sotsiaalkindlustusõigusi;

4. peab kahetsusväärseks, et vaid mõned liikmesriigid on kaasanud VKE-testi oma 
otsustamisprotsessi; palub komisjonil esitada miinimumnõuded VKE-testi süstemaatilise 
rakendamise kohta riiklikul tasandil;

5. on seisukohal, et komisjoni ettepanek jätta mikro-majandusüksused tulevase õigusakti 
reguleerimisalast välja, kui pole otsest vajadust neid kaasata, võiks olla lähenemisviisina 
asjakohasem; nõuab siiski kehtivate sotsiaalõigusnormide kaitseklausli lisamist töötajate 
kaitseks;

6. rõhutab, et VKEde ja mikroettevõtete halduskoormuse vähendamine ei tohi kaasa tuua 
töötajate kaitse nõrgenemist, töötajate õiguste vähenemist näiteks restruktureerimise puhul 
ega töötervishoiu- ja -ohutusnõuete leevendamist ettevõtete poolt;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et nende ettevõtete halduskoormuse vähendamine ei tohi 
kahjustada ILO standardite ja inimväärse töö tagamise suuniste tulemuslikku rakendamist;

8. tervitab komisjoni ettepanekut sihtotstarbelise veebilehe loomiseks, kus oleks edetabel 10 
ELi õigusaktist, mis koormavad VKEsid kõige enam, ning kutsub komisjoni üles esitama 
viivitamatult konkreetsed ettepanekud nende aktide läbivaatamiseks;

9. kutsub komisjoni üles tagama, et liikmesriikide VKEde organisatsioone, mis kuuluvad 
hiljuti moodustatud VKEde saadikute võrgustikku ja VKE assambleesse, teavitataks 
nõuetekohaselt ELi algatustest ja poliitilistest ettepanekutest, ning rõhutab samas ka 
olulist rolli, mida sellega seoses etendavad Euroopa teabekeskused, kes senini pole 
suutnud osutada sellist teenust, mis vastaks Euroopa ettevõtete ootustele ja vajadustele;

10. tervitab ettepanekut moodustada Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” 
läbivaatamise ühe osana foorum, et anda võimalus heade tavade vahetamiseks VKE-
sõbralike seadusaktide tagamiseks liikmesriigi tasandil, kuna bürokraatiat vähendavate 
meetmete võtmine on peaasjalikult riikliku tasandi probleem, ning julgustab komisjoni 
suurendama jõupingutusi liikmesriikide teavitamisel vajadusest võtta dereguleerimise 
meetmeid, juhtides nende tähelepanu äraproovitud ja ennast õigustanud lahendustele ja 
võrdlusväärtustele;

11. kutsub liikmesriike üles ergutama VKEsid ja mikro-majandusüksusi looma sõltumatuid 
esindusorganeid, et tagada tugevam ja tulemuslikum osalemine Euroopa sotsiaalses 
dialoogis;

12. väljendab heameelt tagasimaksemeetodite lihtsustamise üle komisjoni ettepanekus võtta 
vastu struktuurifondide ühissätete määrus, arvestades nende vahendite olulist osa 
ettevõtluse ja oskuste arendamisel paljudes piirkondades; palub komisjonil teostada 
järelevalvet VKEde juurdepääsu üle ühenduse rahastamisele ja esitada Euroopa 
Parlamendile selle kohta aruanne;

13. on seisukohal, et VKEde kasv on seotud ettevõtluse, sealhulgas sotsiaalse ettevõtlusega; 
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rõhutab, et alustavad ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad loovad töövõimalusi, 
aitavad pikas perspektiivis üles ehitada tugeva tööstus- ja teenindussektori ning 
vähendavad sotsiaalset tõrjutust; kutsub seetõttu liikmesriike üles pöörama tähelepanu 
ettevõtlusvaimu ja -oskuste edendamisele haridussüsteemi eri tasanditel, uute ettevõtjate 
väljaõpetamisele ja VKEde töötajate oskuste tõhusale arendamisele;

14. kutsub liikmesriike üles edendama keeleõpet eelkõige VKEde ja mikroettevõtete 
töötajatele suunatud elukestva õppe (kutseõppe) kaudu, et selle abil tugevdada nende 
ettevõtete juurdepääsu ühtsele turule ja selles osalemist;

15. on jätkuvalt seisukohal, et kõiki VKEsid toetavaid meetmeid peaks saama kohaldada 
füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, pidades eelkõige silmas meetmeid, mis puudutavad 
sotsiaalkindlustussüsteemide eri vorme ning nende raames antavaid toetusi ja tööga seotud 
riskide vältimist;

16. palub Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9 kohaldada süstemaatiliselt kõigis 
seadusandlikes ettepanekutes, eriti kui need puudutavad tööhõive kõrge taseme toetamist, 
piisava sotsiaalse kaitse tagamist ja võitlust sotsiaalse tõrjutuse vastu ning ELi 
majanduskasvu ja tööhõive eesmärke;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.


