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Muudatusettepanek 1
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ELi tööstuspoliitika peaks 
põhinema sotsiaalsel turumajandusel ning
selle eesmärk peaks olema vähendada 
konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku 
tööstuse tehingukulusid Euroopas, mis 
võimaldaks ressursside tõhusat jaotumist 
turgude kaudu; on seega arvamusel, et
tuleks vältida siduvaid kvantitatiivseid 
ettekirjutusi tööstusele ja avalikke 
hankeid;

1. rõhutab, et kogu ELi kõrgete 
eesmärkidega tööstuspoliitika peaks 
põhinema sotsiaalsel turumajandusel ning
see peab olema rajatud tugevale siseturule 
nii Euroopa Liidu piires kui ka 
välismõõtmes; on seetõttu veendunud, et
on esmatähtis reageerida 
üleilmastumisega kaasnevatele 
võimalustele ja probleemidele, ühendades 
kõik tööstuspoliitika vahendid (nagu 
uurimis- ja arendustegevust käsitlev 
poliitika, regionaal- ja 
ühtekuuluvuspoliitika, 
konkurentsipoliitika, kaubanduspoliitika 
ja arukas reguleerimine);

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et ELi tööstuspoliitika 
peaks tuginema ka konkreetsetele 
projektidele, nagu projektid GMES, 
Galileo ja ITER, mis tooksid arvestatavat 
kasu Euroopa ettevõtetele ja kodanikele;

Or. fr
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Muudatusettepanek 3
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et ELi tööstuspoliitika 
kujundamisel ja rakendamisel on vaja, et 
automaatselt nähtaks ette tööstusjäätmete, 
eriti mürgiste jäätmete kõrvaldamise 
tingimuste ja sihtkoha sätestamine, et 
välistada tööstusjäätmete muutumine 
keskkondlikuks, majanduslikuks ja 
sotsiaalseks koormaks kogukondadele nii 
ELis kui ka kolmandates riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 4
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et Euroopa Liidu tööstuse 
konkurentsivõime seisukohast on siseturu 
väljakujundamine väga oluline; kutsub 
komisjoni üles määrama kindlaks, milline 
ulatus on tõhusust suurendaval 
ühtlustamisel ja paremal juhtimisel 
tulevase ühtset turgu käsitleva õigusakti 
raames;

2. märgib, et Euroopa Liidu tööstuse 
konkurentsivõime ja kasvu seisukohast on 
siseturu väljakujundamine väga oluline;
rõhutab, et Euroopa tööstusel on vaja 
asjakohast raamistikku, et luua ja 
arendada välja pakkumine Euroopa 
tasandil, ning väljendab seetõttu heameelt 
ühtse turu aktis sisalduvate ettepanekute 
üle; sellega seoses kutsub komisjoni üles 
määrama kindlaks, milline ulatus on 
tõhusust suurendaval ühtlustamisel ja 
paremal juhtimisel tulevase ühtset turgu 
käsitleva õigusakti raames, eelkõige 
käibemaksu, intellektuaalomandi õiguste, 
ELi patendi, üldise standardimise, 
märgistamise ja valdkonnaspetsiifiliste 
standardite küsimuses;

Or. fr
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Muudatusettepanek 5
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. julgustab liikmesriike võtma endale 
ühtse turu juhtimisel suuremat ennetaja 
rolli, tihendades selleks koostööd riikide 
ametiasutuste vahel ning tõhustades ühtse 
turu eeskirjade ülevõtmist, rakendamist ja 
jõustamist kohapeal; palub liikmesriikidel 
vähendada tehingukulusid lisameetmete 
abil, nagu e-valitsuse tõhustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Philippe Juvin, Damien Abad

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab VKEde ja käsitöönduslike 
tootmisettevõtete majanduslikku olulisust 
Euroopa tööstusvõrgustikus; seetõttu 
rõhutab, kui oluline on asetada ELi uue 
tööstuspoliitika keskmesse 
väikeettevõtlusalgatuses „Small Business 
Act” edendatud põhimõte „kõigepealt 
mõtle väikestele”, et tagada uue 
tööstuspoliitika väljatöötamisel ja 
rakendamisel VKEde ja käsitöönduslike 
tootmisettevõtete eripäraga arvestamine;

Or. fr
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Muudatusettepanek 7
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et on vaja, et riigiasutused 
toetaks kesksete tehnoloogiavaldkondade 
arengut, ning toonitab, et tuleb kiirendada 
standardite väljatöötamist, kuivõrd see on 
ülioluline ELi tööstuse konkurentsivõime 
ning majanduse uue kasvu ergutamiseks, 
pidades eelkõige silmas standardeid, mis 
pakuvad uuenduslikke lahendusi 
esilekerkivate keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. kinnitab, et tõhus ja kogu siseturgu 
hõlmav turujärelevalve on ülioluline 
kaitsmaks Euroopa tööstust kõlvatu 
konkurentsi eest; ergutab komisjoni 
esitama kõrgete eesmärkidega 
ettepanekuid, et korraldada ümber 
praegune turujärelevalve süsteem, 
suurendada ELi rolli riikide järelevalve-
ja tolliasutuste tegevuse kooskõlastamisel 
ning tagada, et kõikides liikmesriikides 
eraldatakse selleks piisavad vahendid;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni üles laiendama ja
jätkama parema õigusloome strateegiat, 
võttes arvesse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete erivajadusi; märgib, et 
tulevased õigusaktide ettepanekute 
mõjuhinnangud peaksid hõlmama 
konkurentsivõime analüüsi;

3. kutsub komisjoni üles jätkama parema 
õigusloome strateegiat ning looma 
üheaknasüsteemi ja edendama 
piiriüleseid elektroonilisi 
halduslahendusi, võttes arvesse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete erivajadusi;
märgib, et tulevased õigusaktide 

ettepanekute mõjuhinnangud peaksid 
hõlmama konkurentsivõime analüüsi;

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni üles laiendama ja 
jätkama parema õigusloome strateegiat,
võttes arvesse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete erivajadusi; märgib, et
tulevased õigusaktide ettepanekute 
mõjuhinnangud peaksid hõlmama 
konkurentsivõime analüüsi;

3. kutsub komisjoni üles laiendama ja 
jätkama parema õigusloome strateegiat, 
võttes arvesse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete erivajadusi; märgib, et
komisjonil tuleks omistada oma 
mõjuhinnangutes suuremat tähtsust 
mõjule, mida avaldavad uued õigusaktid 
tööstuse konkurentsivõimele, ning läbi 
vaadata kehtivad õigusaktid ja need 
kehtetuks muuta, kui selgub, et need 
kahjustavad konkurentsivõimet;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et Euroopa tööstuspoliitikas 
tuleb arvestada tervet tarneahelat, mis 
põhineb suures osas VKEdel; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel laiendada ja 
täiustada algatusi, nagu Enterprise 
Europe Network, et teavitada VKEsid 
rohkem piiriülese koostööga kaasnevast 
võimalikust kasust ning suurendada 
nende VKEde hulka, kes saavad kasu 
sellest, et toetatakse nende juurdepääsu 
uutele turgudele, uuele tehnoloogiale 
ning ELi rahastamisele ja 
finantsvahenditele.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. tuletab meelde, et Euroopa 
standardimissüsteem on aidanud palju 
kaasa siseturu väljakujundamisele ja 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimele;
siiski palub komisjonil teha ettepanekuid 
meetmete kohta, mis parandaksid veelgi 
enam Euroopa standardite kvaliteeti ja 
kiirendaksid standardimismenetlusi, mis 
omakorda tagaks, et uus tehnoloogia 
võetakse kiiremini kasutusele uuenduslike 
toodete tarvis, mida oleks võimalik müüa 
kogu siseturul; märgib, et edaspidised 
täiendused peaksid hoidma standardite 
kehtestamise protsessi turule lähedal ning 
tugevdama VKEde juurdepääsu ja 
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osalust;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. märgib, et kommertskasutusele 
eelnevad avalikud hanked võivad anda 
uutele turgudele otsustava tõuke uudse ja 
loodussäästliku tehnoloogia 
kasutuselevõtuks, suurendades samal ajal 
avalike teenuste kvaliteeti ja tõhusust;
palub komisjonil ja liikmesriikidel 
teavitada riigiasutusi tõhusamalt 
võimalustest, mida pakuvad 
kommertskasutusele eelnevad hanked;

Or. en

Muudatusettepanek 14
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
edendama kõige olulisemaid tehnoloogiaid 
innovatsioonisõbralikus ja 
tehnoloogianeutraalses raamistikus;
julgustab ametiasutusi teaduslikke tõendeid 
aluseks võttes toetama uute tehnoloogiate 
omaksvõtmise protsessi üldsuse poolt;

4. on veendunud, et innovatsioon on kogu 
tööstuspoliitika alustala; kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles edendama kõige 
olulisemaid tehnoloogiaid 
innovatsioonisõbralikus ja 
tehnoloogianeutraalses raamistikus; on 
seisukohal, et seega võib 
riigihankelepingutel olla oluline roll 
innovatsiooni ja säästvate toodete 
edendamise tõhustamisel, eriti 
kommertskasutusele eelnevate hangete 
kaudu, milles Euroopa Liit on oma 
peamistest konkurentidest kaugele maha 
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jäänud; julgustab ametiasutusi teaduslikke 
tõendeid aluseks võttes toetama uute 
tehnoloogiate omaksvõtmise protsessi 
üldsuse poolt; on seisukohal, et on 
ülioluline tugevdada inimkapitali, eriti 
Euroopast ajude äravoolu takistavate 
meetmete võtmise kaudu ja edendades 
klastrite loomist innovaatilistes 
valdkondades nii, et Euroopa Liidus oleks 
tagatud tööstuse konkurentsivõime ja 
kasv, eriti avaliku ja erasektori 
partnerluse kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
edendama kõige olulisemaid tehnoloogiaid 
innovatsioonisõbralikus ja 
tehnoloogianeutraalses raamistikus;
julgustab ametiasutusi teaduslikke tõendeid 
aluseks võttes toetama uute tehnoloogiate 
omaksvõtmise protsessi üldsuse poolt;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
edendama kõige olulisemaid tehnoloogiaid 
innovatsioonisõbralikus ja 
tehnoloogianeutraalses raamistikus ning 
tagama, et järgitaks intellektuaal- ja 
tööstusomandi õigusi; julgustab 
ametiasutusi teaduslikke tõendeid aluseks
võttes toetama uute tehnoloogiate 
omaksvõtmise protsessi üldsuse poolt;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Philippe Juvin, Frank Engel, Catherine Soullie, 
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et intellektuaalomandi 
õiguste kaitse, mis eelkõige leiab aset 
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võltsimisvastase võitluse tugevdamise ja 
Euroopas patentide maksumuse 
vähendamise kaudu, on nurgakiviks 
Euroopa oskusteabe kaitsele ja 
innovatsiooni edendamisele Euroopa 
Liidus; kutsub seetõttu liikmesriike ja 
Euroopa Komisjoni üles jätkama 
jõupingutusi, mille eesmärgiks on luua 
niipea kui võimalik Euroopa Liidu patent 
ja vaidluste lahendamise kohandatud 
süsteem, ning suurendama vahendite 
hulka ning kooskõlastamist tolliasutuste 
ja turujärelevalveasutuste vahel, et 
avastada tõhusamalt võltstoodete ühtsele 
turule sisenemist;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et riigihangete 
olulisust innovatiivse tööstusbaasi 
ergutamisel ei tohiks alahinnata; seetõttu 
kutsub ELi liikmesriike üles kasutama 
täielikult ära võimalusi, mida pakuvad 
kommertskasutusele eelnevad hanked 
innovatsiooni liikumapaneva jõuna ning 
VKEde osalemist riigihangetes 
suurendava vahendina, mille tulemusena 
oleks võimalik selgitada välja ja ergutada 
turge, mis aitavad kõige rohkem kaasa 
ettevõtlusele Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Malcolm Harbour, Damien Abad

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. märgib, et ELi kõrge 
lisandväärtusega tööstusvaldkonnad 
seisavad silmitsi toormaterjalide (nagu 
värvilised metallid) üha enam piiratud 
kättesaadavusega kiiresti suureneva 
ülemaailmse nõudluse tõttu, mida 
tekitavad tärkava turumajandusega riigid;
rõhutab, et ELi toormaterjali 
ringlussevõtu poliitika arendamisse tuleks 
suhtuda kui prioriteeti ja see peaks olema 
kujundatud toetama ELi tööstuspoliitikat, 
käsitledes jäätmete ringlussevõtuga seotud 
probleeme ning soosides jäätmematerjali 
suurimat võimalikku taaskasutust; palub 
komisjonil juhtida säästva tootmise uue 
organisatsioonilise mudeli 
väljaarendamisprotsessi, arvestades 
tsüklilisi protsesse, mis on juba olemas 
paljudes sektorites, nagu 
alumiiniumtoodete tootmine;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Philippe Juvin, Damien Abad

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, kui oluline on Euroopa 
standardimissüsteemis arvesse võtta 
VKEde ja käsitöönduslike 
tootmisettevõtete iseärasusi, pidades eriti 
silmas standarditele juurdepääsu kulude 
vähendamist, standardite levitamist 
(kokkuvõtete avaldamine) ja rahalist 
toetust; rõhutab keskset rolli, mida peavad 
täitma riiklikud standardiorganisatsioonid 
VKEde ja käsitöönduslike ettevõtete 
standardimisprotsessis osalemise 
edendamisel ja tõhustamisel, järgides 
riikliku delegatsiooni põhimõtet;
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Or. fr

Muudatusettepanek 20
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Catherine Soullie, Constance Le Grip, 
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et ettevõtete, eelkõige VKEde 
juurdepääs rahastamisvahenditele on 
piiratud ja et Euroopa Liit peaks läbi 
viima uuendusi, et lihtsustada 
investeeringute reaalmajanduses 
arendamise raamtingimusi; on 
seisukohal, et eelarvekriisi tõttu on 
rohkem kui kunagi varem vaja 
rahastamise valdkonnas avastada uusi 
suundi, pidades eelkõige silmas 
riskikapitalituru killustatuse vähendamist, 
avaliku ja erasektori vaheliste 
innovatiivsete partnerlussuhete (näiteks 
ühised tehnoloogilised algatused) 
arendamist ning EIP rolli tugevdamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub liikmesriike ja Euroopa 
Komisjoni üles, kui kokkulepe Euroopa 
tasandil osutub võimatuks, jätkama oma 
jõupingutusi Euroopa Liidu patendi 
loomisel ning tugevdama selleks koostööd, 
et oleks võimalik arendada 
konkurentsivõimelist ja innovaatilist 
Euroopa tööstuse poliitikat;
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Or. fr

Muudatusettepanek 22
Damien Abad, Philippe Juvin, Frank Engel

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. on seisukohal, et konkurentsipoliitika 
peab siseturureegleid järgides vastama 
kõrgete eesmärkidega tööstuspoliitika 
vajadustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et pärast majanduskriisi on 
asjakohaste muudatuste tegemiseks kõige 
pädevamad tööturu osapooled; märgib, et 
ümberkujundamisprotsessis peaks riigi 
sekkumine piirduma sotsiaalsete raskuste
leevendamisega ning tööjõu
ümberõppega, samuti tuleks vältida ELi 
vahendite suurendamist 
ümberkujundamise eesmärgil;

5. rõhutab, et pärast majanduskriisi on 
asjakohaste muudatuste tegemiseks kõige 
pädevamad tööturu osapooled; märgib, et 
ümberkujundamisprotsessis peaks riigi 
sekkumine olema keskendatud nii
sotsiaalsete raskuste leevendamisele,
tööjõu ümberõppele kui ka meetmetele, 
mis piiraksid ümberasumist Euroopa 
Liidust väljapoole;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 5 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et pärast majanduskriisi on 
asjakohaste muudatuste tegemiseks kõige 
pädevamad tööturu osapooled; märgib, et
ümberkujundamisprotsessis peaks riigi 
sekkumine piirduma sotsiaalsete raskuste 
leevendamisega ning tööjõu 
ümberõppega, samuti tuleks vältida ELi 
vahendite suurendamist 
ümberkujundamise eesmärgil;

5. rõhutab, et pärast majanduskriisi on 
asjakohaste muudatuste tegemiseks kõige 
pädevamad tööturu osapooled, ja 
väljendab heameelt ühtse turu aktis 
sisalduva ettepaneku üle avada tööturu 
osapoolte vahel ühine nõupidamine, et
luua Euroopa raamistik, mille abil oleks 
võimalik ettevõtete ümberkujundamist 
eelnevalt planeerida, selleks et
ümberkujundamiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid tõhusamalt kasutada;

Or. pt

Muudatusettepanek 25
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kinnitab taas, et on vaja kiiresti teha 
edusamme Euroopa ettevõtete vaheliste 
sidemete loomisel, et tagada läbipaistvus 
ja teabe usaldusväärsus mitte ainult 
tootjatele, vaid ka tarbijatele;

Or. pt

Muudatusettepanek 26
Damien Abad, Frank Engel

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et Euroopa tööstus sõltub 
üha enam ettevõtetele osutatavatest 
teenustest ja et seetõttu on vaja pöörata 
erilist tähelepanu tootmisahela kõikidele 
lülidele; väljendab seetõttu heameelt 
komisjoni avaldatud soovi üle omistada 
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suuremat tähtsust ettevõtetevahelistele 
sõltuvussuhetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Damien Abad, Frank Engel, Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles reguleerivate 
nõuete ja turulepääsu osas tagama Euroopa 
tööstusele võrdsed võimalused kogu 
maailmas ning koostama strateegia 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
rahvusvahelise suunitluse toetamiseks.

6. üleilmastumise taustal peab ükskõik 
milline ELi kõrgete eesmärkidega 
majandus- ja sotsiaalstrateegia hõlmama 
ulatuslikku välismõõdet. Euroopa peaks 
kaitsma oma huve ja väärtusi 
kindlameelsemalt ning vastastikkuse ja 
vastastikuse kasu põhimõtte vaimus. 
Kutsub seetõttu komisjoni üles 
reguleerivate nõuete ja turulepääsu suhtes
tagama Euroopa tööstusele võrdsed 
võimalused kogu maailmas, edendades 
õigusnormide lähendamist ja juurdepääsu 
partnerite turgudele, eriti 
riigihankelepingutele, ning koostama 
strateegia väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete rahvusvahelise suunitluse 
toetamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles reguleerivate 
nõuete ja turulepääsu osas tagama Euroopa 
tööstusele võrdsed võimalused kogu 
maailmas ning koostama strateegia 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

6. kutsub komisjoni üles reguleerivate 
nõuete ja turulepääsu osas tagama Euroopa 
tööstusele võrdsed võimalused kogu 
maailmas; seega palub komisjonil 
siseturupoliitika kavandamisel arvesse 
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rahvusvahelise suunitluse toetamiseks. võtta välisturu tingimusi ning nõuda
järjekindlalt õigusnormide lähendamist ja 
rahvusvaheliste standardite kaasamist 
oma välispoliitikasse; palub komisjonil 
koostada VKEde rahvusvahelisustamise 
toetamise strateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 29
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab vajadust suurendada ja 
lihtsustada VKEde juurdepääsu 
finantsturgudel kättesaadavatele 
rahastamisvahenditele; 

Or. pt


