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Muudatusettepanek 15
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 2010. aasta märtsis
vastu teatise „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” (edaspidi „Euroopa 2020. aasta 
strateegia”). Euroopa Ülemkogu kinnitas 
teatise 2010. aasta juunis. Euroopa 
2020. aasta strateegia aitab reageerida 
majanduskriisile ning selle eesmärk on 
valmistada Euroopa ette järgmiseks 
kümnendiks. Sellega kehtestatakse viis 
kliima ja energia, tööhõive, innovatsiooni, 
hariduse ning sotsiaalse kaasamise 
valdkonda käsitlevat kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, ning määratakse kindlaks 
majanduskasvu peamised tõukejõud, 
millega tahetakse muuta Euroopa 
paindlikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks. Selles 
rõhutatakse ka vajadust edendada Euroopa 
majanduse kasvu ja samas saavutada kõrge 
tööhõive määr, vähese CO2-heitega, 
ressursi- ja energiatõhus majandus ning 
sotsiaalne sidusus.

(1) Komisjon võttis 2010. aasta märtsis 
vastu teatise „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” (edaspidi „Euroopa 2020. aasta 
strateegia”). Euroopa Ülemkogu kinnitas 
teatise 2010. aasta juunis. Euroopa 
2020. aasta strateegia aitab reageerida 
majanduskriisile ning selle eesmärk on 
valmistada Euroopa ette järgmiseks 
kümnendiks. Sellega kehtestatakse viis 
kliima ja energia, tööhõive, innovatsiooni, 
hariduse ning sotsiaalse kaasamise 
valdkonda käsitlevat kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, ning määratakse kindlaks 
majanduskasvu peamised tõukejõud, 
millega tahetakse muuta Euroopa 
paindlikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks. Selles 
rõhutatakse ka vajadust edendada Euroopa 
majanduse kasvu ja samas saavutada nii 
naiste kui meeste kõrge tööhõive määr ja
vähese CO2-heitega, ressursi- ja 
energiatõhus majandus ning sotsiaalne 
sidusus.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 2010. aasta märtsis 
vastu teatise „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” (edaspidi „Euroopa 2020. aasta 
strateegia”). Euroopa Ülemkogu kinnitas 
teatise 2010. aasta juunis. Euroopa 
2020. aasta strateegia aitab reageerida 
majanduskriisile ning selle eesmärk on 
valmistada Euroopa ette järgmiseks 
kümnendiks. Sellega kehtestatakse viis 
kliima ja energia, tööhõive, innovatsiooni, 
hariduse ning sotsiaalse kaasamise 
valdkonda käsitlevat kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, ning määratakse kindlaks 
majanduskasvu peamised tõukejõud, 
millega tahetakse muuta Euroopa 
paindlikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks. Selles 
rõhutatakse ka vajadust edendada Euroopa 
majanduse kasvu ja samas saavutada kõrge 
tööhõive määr, vähese CO2-heitega, 
ressursi- ja energiatõhus majandus ning 
sotsiaalne sidusus.

(1) Komisjon võttis 2010. aasta märtsis 
vastu teatise „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” (edaspidi „Euroopa 2020. aasta 
strateegia”). Euroopa Ülemkogu kinnitas 
teatise 2010. aasta juunis. Euroopa 
2020. aasta strateegia aitab reageerida 
majanduskriisile ning selle eesmärk on 
valmistada Euroopa ette järgmiseks 
kümnendiks. Sellega kehtestatakse viis 
kliima ja energia, tööhõive, innovatsiooni, 
hariduse ning sotsiaalse kaasamise 
valdkonda käsitlevat kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, ning määratakse kindlaks 
majanduskasvu peamised tõukejõud, 
millega tahetakse muuta Euroopa 
paindlikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks. Selles 
rõhutatakse ka vajadust edendada Euroopa 
majanduse kasvu ja samas saavutada nii 
meeste kui ka naiste hulgas kõrge 
tööhõive määr, vähese CO2-heitega, 
ressursi- ja energiatõhus majandus ning 
sotsiaalne sidusus.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 2010. aasta märtsis 
vastu teatise „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” (edaspidi „Euroopa 2020. aasta 
strateegia”). Euroopa Ülemkogu kinnitas 
teatise 2010. aasta juunis. Euroopa 
2020. aasta strateegia aitab reageerida 

(1) Komisjon võttis 2010. aasta märtsis 
vastu teatise „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” (edaspidi „Euroopa 2020. aasta 
strateegia”). Euroopa Ülemkogu kinnitas 
teatise 2010. aasta juunis. Euroopa 
2020. aasta strateegia aitab reageerida 
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majanduskriisile ning selle eesmärk on 
valmistada Euroopa ette järgmiseks 
kümnendiks. Sellega kehtestatakse viis 
kliima ja energia, tööhõive, innovatsiooni, 
hariduse ning sotsiaalse kaasamise 
valdkonda käsitlevat kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, ning määratakse kindlaks 
majanduskasvu peamised tõukejõud, 
millega tahetakse muuta Euroopa 
paindlikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks. Selles 
rõhutatakse ka vajadust edendada Euroopa 
majanduse kasvu ja samas saavutada kõrge 
tööhõive määr, vähese CO2-heitega, 
ressursi- ja energiatõhus majandus ning 
sotsiaalne sidusus.

majanduskriisile ning selle eesmärk on 
valmistada Euroopa ette järgmiseks 
kümnendiks. Sellega kehtestatakse viis 
kliima ja energia, tööhõive, innovatsiooni, 
hariduse ning sotsiaalse kaasamise 
valdkonda käsitlevat kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, ning määratakse kindlaks 
majanduskasvu peamised tõukejõud, 
millega tahetakse muuta Euroopa 
paindlikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks. Selles 
rõhutatakse ka vajadust edendada Euroopa 
majanduse kasvu ja samas saavutada nii 
meeste kui ka naiste hulgas kõrge 
tööhõive määr, vähese CO2-heitega, 
ressursi- ja energiatõhus majandus ning 
sotsiaalne sidusus.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) 29. juunil 2011. aastal vastu võetud 
ettepanekuga nõukogu määruse kohta, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020, 
kehtestab komisjon seadusandlike 
ettepanekute ja dokumentide paketi liidu
2014.–2020. aasta eelarve jaoks. 
Mitmeaastases finantsraamistikus 
kirjeldatakse, kuidas täita poliitilised 
eesmärgid, nimelt suurendada 
majanduskasvu ja töökohtade arvu 
Euroopas, saavutada vähese CO2-heitega 
ja keskkonnahoidlikum majandus ning 
anda Euroopale rahvusvaheliselt 
silmapaistvam koht.

(5) 29. juunil 2011. aastal vastu võetud 
ettepanekuga nõukogu määruse kohta, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020, 
kehtestab komisjon seadusandlike 
ettepanekute ja dokumentide paketi liidu
2014.–2020. aasta eelarve jaoks. 
Mitmeaastases finantsraamistikus 
kirjeldatakse, kuidas täita poliitilised 
eesmärgid, nimelt suurendada Euroopa 
majanduskasvu ja luua nii meestele kui ka 
naistele rohkem töökohti, saavutada 
vähese CO2-heitega ja 
keskkonnahoidlikum majandus ning anda 
Euroopale rahvusvaheliselt silmapaistvam 
koht.
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu konkurentsipoliitika eesmärk on 
kehtestada institutsiooniline ja poliitiline 
korraldus, mis loob tingimused ettevõtete 
jätkusuutlikuks kasvuks. Suurem 
tootlikkus on tulude jätkusuutlikkuse 
kasvu peamine allikas, mis omakorda 
aitab parandada elatustaset. 
Konkurentsivõime sõltub ka ettevõtjate 
võimest kasutada täielikult ära võimalusi, 
näiteks neid, mida pakub Euroopa ühtne 
turg. See on eriti oluline VKEde jaoks, kes 
moodustavad liidu ettevõtetest 99 %, 
tagavad kaks kolmandikku erasektori 
praegustest töökohtadest ja 80 % uutest 
töökohtadest ning loovad rohkem kui 
poole liidu ettevõtete loodavast 
kogulisandväärtusest. VKEd on 
majanduskasvu, tööhõive ja ühiskonna 
integreerumise peamised eestvedajad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Programmis tuleks seega käsitleda 
turutõrkeid, mis mõjutavad ELi 
majanduse konkurentsivõimet üleilmsel 
tasandil ja kahjustavad ettevõtjate võimet 

välja jäetud
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konkureerida maailma muude 
piirkondade partneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Naisettevõtlus ja naiste VKEd on 
üks olulisemaid vahendeid, mille abil saab 
suurendada naiste tööhõivemäära ja 
kasutada tõhusamalt ära nende 
haridustaset. Naisettevõtlus tagab ka 
ettevõtluse dünaamika ja uuenduslikkuse 
ning selle potentsiaali ei rakendata liidus 
veel kaugeltki täielikult. Naised on 
iseseisvaks ettevõtluseks eriti 
motiveeritud, kuna omaenda ettevõtte 
juhtimisel on neil võimalik oma tööaega 
ise planeerida ning seega on võimalik töö-
ja pereelu paremini ühitada. 
Naisettevõtjate arvu suurenemisel on 
positiivne mõju ja kohene panus 
majandusele tervikuna. Ebastabiilses 
majanduskliimas jäetakse naisettevõtjate 
toetusmeetmed kergesti unarusse.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Võttes arvesse naisettevõtjate 
väikest osakaalu (Euroopas ainult 30%), 
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peaks programm edendama ja 
hõlbustama ettevõtlust naiste hulgas, sest 
naisettevõtjatel on oluline mõju 
majandusele, mitte ainult endale, vaid ka 
teistele töökohtade loomise näol. 
Praegune ülemaailmne majandusolukord 
toob selgelt esile naisettevõtluse olulise 
mõõtme esilekerkiva majandusjõuna ning 
vajaduse seda edendada.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Programm peaks rõhutama 
vajadust edendada sooliselt eristamata 
ettevõtete omamist, haridust, koolitust ja 
teadustegevust, süvalaiendades 
asjakohase teabe andmist kogu süsteemis 
kõikidele sidusrühmadele, käivitades 
kampaaniaid ja kasutades suhtlusvõrke. 
Programm peaks ülikoolide, ELi 
institutsioonide, haridusministeeriumide 
ja liikmesriikide poliitikakujundajate 
kaudu edendama naisettevõtlust kui 
mõlemale sugupoolele huvipakkuvat 
valdkonda juba hariduse varastest 
etappidest ning tooma naisettevõtjaid 
eeskujuks.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda nii rahastamisele –
nad näevad suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust – kui ka riskikapitalile.
See avaldab halba mõju uute asutatud 
ettevõtete tasemele ja kvaliteedile ning 
ettevõtete kasvule. Kavandatav 
rahastamisvahend annab liidule 
lisandväärtust muu hulgas sellega, et 
tugevdab ühtset turgu riskikapitali jaoks 
ning arendab üleeuroopalist VKEde 
finantsturgu. Liidu meetmed peaksid 
täiendama VKEdele ette nähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides. Üksused, kellele 
usaldatakse meetmete rakendamine, 
peaksid tagama täiendavuse ja vältima 
topeltfinantseerimist ELi vahenditest.

(12) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda nii rahastamisele –
nad näevad suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust – kui ka riskikapitalile.
Liidu meetmed peaksid täiendama 
VKEdele ette nähtud rahastamisvahendite 
kasutamist liikmesriikides. Üksused, 
kellele usaldatakse meetmete rakendamine, 
peaksid tagama täiendavuse ja vältima 
topeltfinantseerimist ELi vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Tuleks arvesse võtta kõige 
suuremates võlgades olevate 
liikmesriikide aitamist, et nad pääseksid 
struktuursetest finantsprobleemidest, 
eelkõige seetõttu, et käesoleva ettepaneku 
alusel antavad laenud sõltuvad usaldusest 
ettevõtluse vastu ning täielikult 
toimivatest laenudega tegelevatest 
finantsvahendajatest, nt pankadest.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Arvestades, et finantsvahendajad 
pakuvad mikrolaene (s.t alla 25 000 euro 
suuruseid laene) tagatiskava alusel. 
Programmis pole ette nähtud eraldi 
mikrolaenude akent, sest see kattuks 
komisjoni 6. oktoobri 2011. aasta 
ettepanekuga sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi kehtestamise 
kohta, milles keskendutakse 
mikrolaenudele.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Konkurentsivõimet mõjutab ka liidus 
levinud üsna vähene ettevõtlusvaim. Vaid 
45 % ELi kodanikest (naistest vähem kui 
40 %) sooviks olla füüsilisest isikust 
ettevõtja, samal ajal kui USAs soovib seda 
55 % rahvastikust ja Hiinas 71 % .
Tutvustamine ja stimuleeriv mõju, näiteks 
Euroopa auhinnad ja konverentsid, ning 
sidusust ja järjepidevust parandavad 
meetmed, näiteks võrdlusuuringud ja 
parimate tavade vahetamine, tekitavad 
ELi jaoks suurt lisandväärtust.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Konkurentsivõimet mõjutab ka liidus 
levinud üsna vähene ettevõtlusvaim. Vaid 
45 % ELi kodanikest (naistest vähem kui 
40 %) sooviks olla füüsilisest isikust 
ettevõtja, samal ajal kui USAs soovib seda 
55 % rahvastikust ja Hiinas 71 %.
Tutvustamine ja stimuleeriv mõju, näiteks 
Euroopa auhinnad ja konverentsid, ning
sidusust ja järjepidevust parandavad 
meetmed, näiteks võrdlusuuringud ja 
parimate tavade vahetamine, tekitavad ELi 
jaoks suurt lisandväärtust.

(16) Konkurentsivõimet mõjutab ka liidus 
levinud üsna vähene ettevõtlusvaim, mida 
tuleks turgutada uuenduslike ja 
teistsuguste lähenemisviiside abil, mis on 
suunatud konkreetsetele sihtrühmadele, 
eelkõige noortele ja naistele. Vaid 45 % 
ELi kodanikest (naistest vähem kui 40 %) 
sooviks olla füüsilisest isikust ettevõtja, 
samal ajal kui USAs soovib seda 55 % 
rahvastikust ja Hiinas 71 %. Tutvustamine 
ja stimuleeriv mõju, näiteks Euroopa 
auhinnad ja ettevõtlust käsitlevad
konverentsid, projektid, seminarid ja 
mentorlusprogrammid, samuti sidusust ja 
järjepidevust parandavad meetmed, näiteks 
võrdlusuuringud ja parimate tavade 
vahetamine, tekitavad ELi jaoks suurt 
lisandväärtust. Eriti oluline on kõrvaldada 
kontekstilised takistused, traditsioonilised 
vaated ja stereotüübid naiste kohta ning 
suurendada naiste usaldusväärsust 
ettevõtjatena, et meelitada naised 
ettevõtlust alustama, säilitada nende 
karjääri ettevõtjatena ning tuua neid 
rohkem eeskujuks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kui see praktiliselt teostatav on, 
tuleks koguda andmeid, mis aitavad 
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hinnata eesmärkide saavutamist, ning 
need tuleks liigendada rahvuse, etnilise 
päritolu, vanuse, tegevuspiirkonna ning 
ettevõtte suuruse ja vanuse alusel. See 
peaks toimuma kooskõlas liikmesriikide 
eeskirjadega isikuandmete kaitse kohta 
ning kasutades Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi ja 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi abi. Võimaluse korral tuleks 
selliseid andmeid koguda viisil, mis ei 
tekita VKEdele lisakoormust, ning see 
peaks aitama teavitada otsustajaid 
naisettevõtjate konkreetsetest 
probleemidest.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Programm peaks täiendama liidu muid 
programme, kuid samal ajal peetakse 
silmas, et iga vahendit tuleks rakendada 
vastavalt selle jaoks ette nähtud erikorrale. 
Seega ei tohiks tekkida võimalust, et samu 
abikõlblikke kulusid rahastatakse kaks 
korda. Et saavutada liidu rahastamise 
lisandväärtus ja oluline mõju, tuleks 
arendada käesoleva programmi koostoimet 
teiste liidu programmide ja 
struktuurifondidega.

(20) Programm peaks täiendama liidu muid 
programme, kuid samal ajal peetakse 
silmas, et iga vahendit tuleks rakendada 
vastavalt selle jaoks ette nähtud erikorrale. 
Seega ei tohiks tekkida võimalust, et samu 
abikõlblikke kulusid rahastatakse kaks 
korda. Et saavutada liidu rahastamise 
lisandväärtus ja oluline mõju, tuleks 
arendada käesoleva programmi koostoimet 
teiste liidu programmide ja 
struktuurifondidega. On vaja erimeetmeid, 
et naised saaksid hõlpsamini ettevõtluseks 
vajalikku kapitali.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Antigoni Papadopoulou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Läbipaistvuse ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtet tuleks 
arvestada kõikides programmi asjaomastes 
algatustes ja meetmetes. Peale selle tuleks 
neis algatustes ja meetmetes arvesse võtta 
ka kõikide kodanike inimõiguste ja 
põhivabaduste austamise põhimõtet.

(21) Läbipaistvuse ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtet tuleks 
arvestada kõikides programmi asjaomastes 
algatustes ja meetmetes. Samuti tuleks 
arvestada täiendavaid tegureid ja 
takistusi, mis muudavad ettevõtluse naiste 
jaoks veel vähem atraktiivseks ja sobivaks 
võimaluseks, nt pere- ja tööelu 
tasakaalustamatus, eeskujude ja 
mentorite puudumine, sotsiaalsed 
stereotüübid ning haridusteel saadavad 
ettevõtlusoskused. Peale selle tuleks neis 
algatustes ja meetmetes arvesse võtta ka 
kõikide kodanike inimõiguste ja 
põhivabaduste austamise põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Nii nais- kui ka meesettevõtjatele 
tuleks pakkuda võimalusi isiksuse 
arendamiseks, IT-alaseks 
täiendkoolituseks ja keeleoskuse 
arendamiseks, et arendada nii ka 
rahvusvahelise turu jaoks vajalikke 
oskusi.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Antigoni Papadopoulou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Programmi eesmärk peaks olema 
pakkuda kõikidele, kes on huvitatud VKE 
loomisest, ning eriti noortele ja naistele 
sobivaid koolitus- ja 
mentorlusprogramme, samuti hõlbustada 
nende juurdepääsu tehnilistele, teadus-, 
ettevõtlus- ja toetusvõrkudele, mitte ainult 
algetapis, vaid firma kogu ettevõtlustsükli 
jooksul. Koolitus- ja 
mentorlusprogrammid peaksid olema 
paindlikud, käsitlema sihtrühmade, 
noorte ja naiste erivajadusi ning 
arendama ettevõtluseks vajalikke oskusi 
ja teadmisi, ettevõtlusvaimu ja 
enesekindlust.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Arvestades, et maapiirkondades 
võib naistel olla raskusi teabele ja 
toetusele ning rahalistele ja tehnilistele 
vahenditele ja teenustele ligipääsemisel, 
mis võib tõsiselt vähendada nende 
võimalusi ettevõtet käivitada või selle 
tegevust laiendada. Seepärast peaks 
käesolev ettepanek olema geograafilist 
kaasav ning „viima sõnumi kohale” 
ennetavate turunduskampaaniate abil, 
mis võivad anda Euroopa maksumaksja 
raha eest parema tulemuse ning 
taaselustada mahajäänud maapiirkondi.
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Or. en

Muudatusettepanek 35
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada liidu ettevõtete, sealhulgas 
turismisektori konkurentsivõimet ning 
jätkusuutlikkust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) aidata saavutada soolise võrdsuse 
ning naiste mõjuvõimu suurendamise 
üldeesmärki ning võtta meetmeid, et 
võidelda naisettevõtlust takistavate 
asjaolude vastu, nagu rahastamise, 
koolituse ja infotehnoloogia 
kättesaadavuse probleemid, raskused töö-
ja eraelu tasakaalu saavutamisel ning 
naisettevõtjatega seotud negatiivsed 
kultuurikäsitlused ja stereotüübid;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtluskultuuri ning 
VKEde asutamist ja kasvu.

(b) soodustada sooliselt kallutamata
ettevõtluskultuuri ning edendada VKEde 
asutamist ja kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtluskultuuri ning 
VKEde asutamist ja kasvu.

(b) edendada ettevõtluskultuuri ning 
VKEde asutamist ja kasvu, sh konkreetsete 
sihtrühmade puhul, nagu noored, naised 
ja marginaliseerunud kogukonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtluskultuuri ning 
VKEde asutamist ja kasvu.

(b) edendada ettevõtluskultuuri nii naiste 
kui ka meeste hulgas ning VKEde 
asutamist ja kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Mikael Gustafsson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu tööstussektori kasvu protsent 
kogu sisemajanduse koguprodukti (SKP) 
kasvu suhtes,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) VKEde kasv lisandväärtuse ja 
töötajate arvu alusel,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) VKEde kasv lisandväärtuse ja töötajate 
arvu alusel,

(d) VKEde kasv lisandväärtuse ja töötajate 
arvu alusel, mis on liigendatud soo, 
vanuse, valdkonna, ettevõtte suuruse ja 
tegevusaja pikkuse alusel ning kooskõlas 
liikmesriikide isikuandmete kaitse 
eeskirjadega,

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) naistöötajate arvu kasv, eriti VKEde 
juhtkondades ja strateegilises juhtimises,

Or. en

Muudatusettepanek 44
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ning VKEde asutamiste ja lõpetamiste 
suhe.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programm toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegia elluviimist ning aitab kaasa 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgi saavutamisele.
Programm aitab eelkõige kaasa tööhõivet 
käsitleva põhieesmärgi täitmisele.

3. Programm toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegia elluviimist ning aitab kaasa 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgi saavutamisele.
Programm aitab eelkõige kaasa tööhõivet 
käsitleva põhieesmärgi täitmisele, milleks 
on 75% tööhõive nii meeste kui ka naiste 
hulgas.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Parandada liidu ettevõtete, sealhulgas 
turismisektori konkurentsivõime ning 
jätkusuutlikkuse raamtingimusi;

(a) Tugevdada liidu ettevõtteid, sh 
turismisektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtlust, sealhulgas 
konkreetsete sihtrühmade seas;

(b) edendada ettevõtlust, sealhulgas 
konkreetsete sihtrühmade seas, nagu 
noored, naised ja marginaliseerunud 
kogukonnad;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtlust, sealhulgas 
konkreetsete sihtrühmade seas;

(b) edendada ettevõtlust, sealhulgas 
konkreetsete sihtrühmade, noorte ja naiste
seas;

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele omakapitali ja laenude 
vormis;

(c) parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele omakapitali ja laenude 
vormis ning edastada teavet võimalikele 
toetusesaajatele, sh konkreetsed rühmad 
nagu noored, naised ja 
marginaliseerunud kogukonnad, ning 
suurendada nende teadlikkust,

Or. en

Muudatusettepanek 50
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada juurdepääsu liidu ja 
maailma turule.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 51
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
parandatakse ja tugevdatakse liidu 
ettevõtete, eriti VKEde konkurentsivõimet 

välja jäetud
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ja jätkusuutlikkust, et suurendada 
Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja 
kasvu edendavate riiklike meetmete 
tõhusust, sidusust ja järjepidevust.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, mille abil parandatakse 
ettevõtete konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikkust (sh katastroofidele 
vastupanuvõimet) mõjutava poliitika 
väljatöötamist, elluviimist ja hindamist 
ning millega tagatakse asjakohase 
infrastruktuuri, maailmatasemel klastrite ja
ärivõrgustike ning raamtingimuste ja 
jätkusuutlike toodete, teenuste ja 
protsesside arendamine;

(a) meetmed, mille abil parandatakse 
ettevõtete konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikkust (sh katastroofidele 
vastupanuvõimet) mõjutava poliitika 
väljatöötamist, elluviimist ja hindamist 
ning millega tagatakse nii linna- kui ka 
maapiirkondade asjakohase 
infrastruktuuri, maailmatasemel klastrite ja 
ärivõrgustike ning raamtingimuste ja 
jätkusuutlike toodete, teenuste ja 
protsesside arendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 53
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erilist tähelepanu pööratakse noortele
ettevõtjatele, uutele ja potentsiaalsetele
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga ka 
konkreetsetele sihtrühmadele.

2. Erilist tähelepanu pööratakse noortele
nais- ja meesettevõtjatele, uutele ja 
potentsiaalsetele nais- ja meesettevõtjatele, 
aga ka konkreetsetele sihtrühmadele, nagu 
noored ja naised.

Or. de
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Muudatusettepanek 54
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erilist tähelepanu pööratakse noortele 
ettevõtjatele, uutele ja potentsiaalsetele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga ka 
konkreetsetele sihtrühmadele.

2. Erilist tähelepanu pööratakse noortele 
ettevõtjatele, naisettevõtjatele, 
marginaliseerunud kogukondadest pärit 
ettevõtjatele, uutele ja potentsiaalsetele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga ka 
konkreetsetele sihtrühmadele.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib toetada liikmesriikide 
meetmeid, mille abil arendada 
ettevõtlusalast haridust, oskusi ja hoiakuid, 
eriti potentsiaalsete ja uute ettevõtjate
puhul.

3. Komisjon võib toetada liikmesriikide 
meetmeid, mille abil arendada 
ettevõtlusalast haridust, oskusi ja hoiakuid, 
eriti potentsiaalsete ja uute nais- ja 
meesettevõtjate puhul. Seejuures tuleb 
toetada eelkõige maapiirkondades elavaid 
naisi.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3



AM\911425ET.doc 23/24 PE494.701v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib toetada liikmesriikide 
meetmeid, mille abil arendada 
ettevõtlusalast haridust, oskusi ja hoiakuid, 
eriti potentsiaalsete ja uute ettevõtjate 
puhul.

3. Komisjon võib toetada liikmesriikide 
meetmeid, mille abil arendada 
ettevõtlusalast haridust, oskusi ja hoiakuid, 
eriti potentsiaalsete ja uute ettevõtjate, nii 
meeste kui ka naiste puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib toetada meetmeid, mille 
abil lihtsustatakse VKEde pääsu ühtsele 
turule, sealhulgas teabe levitamist ja 
teadlikkuse suurendamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 58
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses. Komitee koosseis 
peegeldab soolist tasakaalu. Selleks 
rakendatakse sookvoote.

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärk: Edendada ettevõtlust, sealhulgas konkreetsete sihtrühmade seas –
veerg 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende ELi kodanike arv, kes sooviksid 
hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks, 
suureneb 50 %ni 

Nende ELi kodanike arv, kes sooviksid 
hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks, 
suureneb

Or. en

Muudatusettepanek 60
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärk: Edendada ettevõtlust, sealhulgas konkreetsete sihtrühmade seas –
veerg 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende ELi kodanike arv, kes sooviksid 
hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks, 
suureneb 50 %ni

Nende ELi kodanike arv, kes sooviksid 
hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks, 
suureneb 50 %ni (tagada suurenemine nii 
meeste kui ka naiste seas)

Or. en


