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Muudatusettepanek 40
Olle Schmidt

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”11 (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”11 (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, näiteks VKEde kaudu, 
kel on tähtis roll nende eesmärkide 
saavutamisel.

Or. en

Selgitus

VKEde tähtsast rollist strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamisel annab ettekujutuse 
asjaolu, et VKEsid mainitakse ELi seitsmest juhtalgatusest kuues. Järelikult tuleks VKEde 
tähtsust rõhutada programmi kirjelduses.
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Muudatusettepanek 41
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Siseturul esinevad lüngad, 
killustatus ja ebavajalik bürokraatia 
takistavad kodanikke, tarbijaid ja 
ettevõtjaid, eriti VKEsid lõikamast turust 
täit kasu. VKEdel näiteks on palju 
probleeme, kui nad üritavad piiriüleselt 
kaubelda. Seetõttu on hädavajalik 
komisjoni, Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikide ühine püüdlus lahendada 
puudujääke rakendamises, õigusaktides ja 
teabes. Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega peaksid komisjon ja 
liikmesriigid tegema ka koostööd VKEde 
ülemäärase haldus- ja finantskoormuse 
vähendamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 42
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et aidata kaasa liidu ettevõtete, 
eriti VKEde konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse tugevdamisele, 
teadmistepõhise ühiskonna arendamisele ja 
tasakaalustatud majanduskasvul põhinevale 
arengule, tuleks kehtestada ettevõtete 
konkurentsivõime ja VKEde programm 
(edaspidi „programm”).

(6) Selleks et aidata kaasa liidu ettevõtete, 
eriti VKEde konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse tugevdamisele, 
teadmistepõhise ühiskonna arendamisele ja 
tasakaalustatud majanduskasvul põhinevale 
arengule, tuleks kehtestada ettevõtete 
konkurentsivõime ja VKEde programm
(edaspidi „programm”). Liikmesriikide 
tasandil kattuvate programmide 
puudumisel peaks programm olema eriti 
kergesti kättesaadav väikeettevõtete 
ettevõtjatele ja mikroettevõtjatele.
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Or. en

Muudatusettepanek 43
Olle Schmidt

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.

(8) Liidu konkurentsipoliitika eesmärk on 
kehtestada institutsiooniline ja poliitiline 
korraldus, mis loob tingimused ettevõtete 
loomiseks ja 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.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Programmis tuleks eelkõige käsitleda 
VKEsid, nagu on määratletud komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ 
mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise 

(11) Programmis tuleks eelkõige käsitleda 
VKEsid, nagu on määratletud komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ 
mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise 
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suurusega ettevõtjate määratluse kohta16. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele ja 
sotsiaalsetele ettevõtetele. Tähelepanu 
tuleks pöörata ka noorte, uute ja 
potentsiaalsete ettevõtjate ning 
naisettevõtjate ja konkreetsete 
sihtrühmade, näiteks sisserändajate ning 
sotsiaalselt ebasoodsamas olukorras 
olevate ja kaitsetumatesse rühmadesse 
kuuluvate ettevõtjate (näiteks puuetega 
inimeste) eripärale ja vajadustele. 
Programm peaks julgustama ka eakamaid 
kodanikke ettevõtjaks hakkama ja 
ettevõtjaks jääma ning soosima 
ettevõtjatele teise võimaluse andmist.

suurusega ettevõtjate määratluse kohta16. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele ja käsitööga tegelevatele 
ettevõtetele. Tähelepanu tuleks pöörata ka 
sihtrühmade, näiteks noorte, uute ja 
potentsiaalsete ettevõtjate ning 
naisettevõtjate eripärale. Programm peaks 
julgustama ka eakamaid kodanikke 
ettevõtjaks hakkama ja ettevõtjaks jääma 
ning soosima äritegevuse 
ümberpaigutamist, hargettevõtete 
asutamist ja ettevõtjatele teise võimaluse 
andmist.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Programmis tuleks eelkõige käsitleda 
VKEsid, nagu on määratletud komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ 
mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta16. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele ja 
sotsiaalsetele ettevõtetele. Tähelepanu 
tuleks pöörata ka noorte, uute ja 
potentsiaalsete ettevõtjate ning 
naisettevõtjate ja konkreetsete
sihtrühmade, näiteks sisserändajate ning
sotsiaalselt ebasoodsamas olukorras 
olevate ja kaitsetumatesse rühmadesse 
kuuluvate ettevõtjate (näiteks puuetega 
inimeste) eripärale ja vajadustele. 
Programm peaks julgustama ka eakamaid 
kodanikke ettevõtjaks hakkama ja 
ettevõtjaks jääma ning soosima 

(11) Programmis tuleks eelkõige käsitleda 
VKEsid, nagu on määratletud komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ 
mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta16. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele ja 
sotsiaalsetele ettevõtetele. Tähelepanu 
tuleks pöörata ka noorte, uute ja 
potentsiaalsete ettevõtjate ning 
naisettevõtjate eripärale ja vajadustele ning 
ettevõtjatele teise võimaluse andmisele. 
Konkreetsetele sihtrühmadele, näiteks 
sisserändajatele ja puuetega inimestele 
tuleks pakkuda sihipärast teavet. 
Programm peaks julgustama ka eakamaid 
kodanikke ettevõtjaks hakkama ja 
ettevõtjaks jääma.
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ettevõtjatele teise võimaluse andmist.

Or. en

Selgitus

Konkreetsete sihtrühmade ettevõtjate puhul ei ole kaitsetuse määratlus piisavalt selge.

Muudatusettepanek 46
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

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. 
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 lihtsustatud ja 
läbipaistvamat 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.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Mitro Repo

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. 
See avaldab halba mõju uute asutatud 
ettevõtete tasemele ja kvaliteedile, 
ettevõtete kasvule ning omanike ja 
põlvkondade vahetumise õnnestumisele. 
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.

Or. fi

Selgitus

Äritegevuse üleandmise eelduste eest hoolitsemine mängib finantseerimise kättesaadavuse 
tagamisel väga tähtsat rolli. Kapitali kättesaadavus omanike vahetumise olukordades on 
ettevõtluspoliitika üks peamisi probleeme.

Muudatusettepanek 48
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe 
on tõestanud oma väärtust ning on Euroopa 
VKEde jaoks äritegevuse toetuse ühtseks 
teeninduspunktiks, aidates neil parandada 
oma konkurentsivõimet ning uurida ühtse 
turu ja muude turgude ärivõimalusi. 

(13) Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe 
on tõestanud oma väärtust ning on Euroopa 
VKEde jaoks äritegevuse toetuse ühtseks 
teeninduspunktiks, aidates neil parandada 
oma konkurentsivõimet ning uurida ühtse 
turu ja muude turgude ärivõimalusi. 
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Meetodite ja tööviiside ühtlustamise ning 
äritegevuse tugiteenuste Euroopa mõõtme 
saab tagada ainult liidu tasandil. Just 
ettevõtlusvõrgustik on aidanud VKEdel 
leida koostöö- ja tehnosiirde partnereid 
ning saada nõu rahastamisallikate ja 
intellektuaalomandi, ökoinnovatsiooni ja 
jätkusuutliku tootmise kohta. 
Ettevõtlusvõrgustik on küsinud ka 
tagasisidet liidu õigusaktide ja standardite 
kohta. Võrgustikule ainuomased teadmised 
on eriti olulised teabe erinevuste 
kaotamisel ning piiriüleste tehingutega 
seotud kulude vähendamisel.

Meetodite ja tööviiside ühtlustamise ning 
äritegevuse tugiteenuste Euroopa mõõtme 
saab tagada ainult liidu tasandil. Just 
ettevõtlusvõrgustik on aidanud VKEdel 
leida koostöö- ja tehnosiirde partnereid 
ning saada nõu rahastamisallikate ja 
intellektuaalomandi, ökoinnovatsiooni ja 
jätkusuutliku tootmise kohta. 
Ettevõtlusvõrgustik on küsinud ka 
tagasisidet liidu õigusaktide ja standardite 
kohta. Võrgustikule ainuomased teadmised 
on eriti olulised teabe erinevuste 
kaotamisel ning piiriüleste tehingutega 
seotud kulude vähendamisel. Võimaluse 
korral tuleks võrgustikku veelgi 
optimeerida, hoides rohkem ühendust 
riiklike kontaktpunktidega ja tegutsedes 
liikmesriikides aktiivsemalt.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides programmi kasutamise hõlbustamiseks ja liikmesriikides tegevuste 
dubleerimise vältimiseks on ülitähtis hea suhtlus riiklike kontaktpunktidega.

Muudatusettepanek 49
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe 
on tõestanud oma väärtust ning on Euroopa 
VKEde jaoks äritegevuse toetuse ühtseks 
teeninduspunktiks, aidates neil parandada 
oma konkurentsivõimet ning uurida ühtse 
turu ja muude turgude ärivõimalusi. 
Meetodite ja tööviiside ühtlustamise ning 
äritegevuse tugiteenuste Euroopa mõõtme 
saab tagada ainult liidu tasandil. Just 
ettevõtlusvõrgustik on aidanud VKEdel 
leida koostöö- ja tehnosiirde partnereid 
ning saada nõu rahastamisallikate ja 

(13) Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe 
on tõestanud oma väärtust ning on Euroopa 
VKEde jaoks äritegevuse toetuse teenuste
ühtseks teeninduspunktiks, aidates neil 
parandada oma konkurentsivõimet ning 
uurida ühtse turu ja kolmandate riikide 
ärivõimalusi. Meetodite ja tööviiside 
ühtlustamise ning äritegevuse tugiteenuste 
Euroopa mõõtme saab tagada ainult liidu 
tasandil. Just ettevõtlusvõrgustik on 
aidanud VKEdel leida koostöö- ja 
tehnosiirde partnereid, ka välisriikides,
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intellektuaalomandi, ökoinnovatsiooni ja 
jätkusuutliku tootmise kohta. 
Ettevõtlusvõrgustik on küsinud ka 
tagasisidet liidu õigusaktide ja standardite 
kohta. Võrgustikule ainuomased teadmised 
on eriti olulised teabe erinevuste 
kaotamisel ning piiriüleste tehingutega 
seotud kulude vähendamisel.

ning saada nõu rahastamisallikate ja 
intellektuaalomandi, ökoinnovatsiooni ja 
jätkusuutliku tootmise kohta. 
Ettevõtlusvõrgustik on küsinud ka 
tagasisidet liidu õigusaktide ja standardite 
kohta. Võrgustikule ainuomased teadmised 
on eriti olulised teabe erinevuste 
kaotamisel ning piiriüleste tehingutega 
seotud kulude vähendamisel. Võrgustik on 
ergutanud edukalt VKEde osalemist ELi 
rahastamisprogrammides, nagu 
seitsmes raamprogramm.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe
on tõestanud oma väärtust ning on Euroopa 
VKEde jaoks äritegevuse toetuse ühtseks 
teeninduspunktiks, aidates neil parandada 
oma konkurentsivõimet ning uurida ühtse 
turu ja muude turgude ärivõimalusi. 
Meetodite ja tööviiside ühtlustamise ning 
äritegevuse tugiteenuste Euroopa mõõtme 
saab tagada ainult liidu tasandil. Just 
ettevõtlusvõrgustik on aidanud VKEdel 
leida koostöö- ja tehnosiirde partnereid 
ning saada nõu rahastamisallikate ja 
intellektuaalomandi, ökoinnovatsiooni ja 
jätkusuutliku tootmise kohta. 
Ettevõtlusvõrgustik on küsinud ka 
tagasisidet liidu õigusaktide ja standardite 
kohta. Võrgustikule ainuomased teadmised 
on eriti olulised teabe erinevuste 
kaotamisel ning piiriüleste tehingutega 
seotud kulude vähendamisel.

(13) Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe
on tõestanud oma väärtust ning on Euroopa 
VKEde jaoks äritegevuse toetuse ühtseks 
teeninduspunktiks eesmärgiga teha 
kindlaks, millised liidu programmid on 
sobivad ettevõtete toetamiseks, aidates neil 
parandada oma konkurentsivõimet ning 
uurida ühtse turu ja muude turgude 
ärivõimalusi. Meetodite ja tööviiside 
ühtlustamise ning äritegevuse tugiteenuste 
Euroopa mõõtme saab tagada ainult liidu 
tasandil. Just ettevõtlusvõrgustik on 
aidanud VKEdel leida koostöö- ja 
tehnosiirde partnereid ning saada nõu 
rahastamisallikate ja intellektuaalomandi,
ökoinnovatsiooni ja jätkusuutliku tootmise 
kohta. Ettevõtlusvõrgustik on küsinud ka 
tagasisidet liidu õigusaktide ja standardite 
kohta. Võrgustikule ainuomased teadmised 
on eriti olulised teabe erinevuste 
kaotamisel ning piiriüleste tehingutega 
seotud kulude vähendamisel.
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Or. it

Muudatusettepanek 51
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Antud valdkonna tegevus võib 
aidata saavutada VKEde jaoks võrdseid 
tingimusi, kui nad kavatsevad alustada 
tegevust väljaspool kodumaad. Selline 
tegevus peaks hõlmama muu hulgas 
teavet intellektuaalomandi õiguste ja 
tehniliste standardite kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa ettevõtete, eriti VKEde 
konkurentsivõime parandamiseks tuleb 
liikmesriikidel ja komisjonil luua soodne 
ettevõtluskeskkond. Erilist tähelepanu
vajavad VKEde huvid ja sektorid, milles 
nad enim tegutsevad. Liidu tasandil 
algatusi on vaja selleks, et luua VKEdele 
võrdsed tingimused ning vahetada kogu 
Euroopa ulatuses teavet ja teadmisi.

(15) Euroopa ettevõtete, eriti VKEde 
konkurentsivõime parandamiseks tuleb 
liikmesriikidel ja komisjonil luua soodne 
ettevõtluskeskkond. Erilist tähelepanu 
vajavad VKEde huvid. Liidu tasandil 
algatusi on vaja selleks, et luua VKEdele 
võrdsed tingimused ning vahetada kogu 
Euroopa ulatuses teavet ja teadmisi ning 
toetada liidu ühise VKEsid käsitleva ja 
lisandväärtust omava poliitika 
väljatöötamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kui komisjon ja liikmesriigid 
rakendaksid ja jõustaksid nõuetekohaselt 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja teostaksid asjakohast seiret, oleks 
vaidluste lahendamine kiirem, odavam ja 
vähem bürokraatlik nii tarbijate kui ka 
kauplejate jaoks ning julgustaks seetõttu 
VKEsid siseturul rohkem osalema ja 
suurendama oma konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Olle Schmidt

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 %17. 
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. Vaid 
45% ELi kodanikest (naistest vähem kui 
40%) sooviks olla füüsilisest isikust 
ettevõtja, samal ajal kui USAs soovib seda 
55% rahvastikust ja Hiinas 71%17. 
Tutvustamine ja stimuleeriv mõju ning 
sidusust ja järjepidevust parandavad 
meetmed, näiteks võrdlusuuringud ja 
parimate tavade vahetamine, tekitavad ELi 
jaoks suurt lisandväärtust.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) VKEde juurdepääsu riigihangete 
turgudele takistab sageli 
pakkumiskonkursside ülemäärane 
halduskoormus. Konkurentsivõime 
suurendamiseks ja VKEdele võrdsete 
tingimuste loomiseks peaksid komisjon ja 
liikmesriigid neid nõudeid lihtsustama.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Robert Rochefort

Määruse ettepanek
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Üleilmne konkurents, demograafilised 
muutused, ressursside piiratus ja 
esilekerkivad ühiskondlikud suundumused 
loovad mõningate sektorite jaoks uusi
väljakutseid ja võimalusi. Näiteks 
disainipõhistel sektoritel, mis on vastamisi 
üleilmsete probleemidega ja milles on 
VKEde osakaal suur, tuleb kohaneda, et 
kasutada ära võimalusi, mida pakub suur 
nõudlus individualiseeritud, kaasavate 
toodete järele, ja neist kasu lõigata. Kuna 
need probleemid mõjutavad kõiki 
asjaomaste sektorite VKEsid liidus, on vaja 
liidu tasandil kooskõlastatud tegevust.

(17) Üleilmne konkurents, demograafilised 
muutused, piiratud loodusvarad, eriti
fossiilkütuste ressursid, ja esilekerkivad 
ühiskondlikud suundumused loovad 
mõningate sektorite jaoks uusi väljakutseid 
ja võimalusi. Näiteks disainipõhistel 
sektoritel, mis on vastamisi üleilmsete 
probleemidega ja milles on VKEde osakaal 
suur, tuleb kohaneda, et kasutada ära 
võimalusi, mida pakub suur nõudlus 
individualiseeritud, kaasavate toodete 
järele, ja neist kasu lõigata. Kuna need 
probleemid mõjutavad kõiki asjaomaste 
sektorite VKEsid liidus, on vaja liidu 
tasandil kooskõlastatud tegevust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 57
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Üleilmne konkurents, demograafilised 
muutused, ressursside piiratus ja 
esilekerkivad ühiskondlikud suundumused 
loovad mõningate sektorite jaoks uusi 
väljakutseid ja võimalusi. Näiteks 
disainipõhistel sektoritel, mis on vastamisi 
üleilmsete probleemidega ja milles on 
VKEde osakaal suur, tuleb kohaneda, et 
kasutada ära võimalusi, mida pakub suur 
nõudlus individualiseeritud, kaasavate 
toodete järele, ja neist kasu lõigata. Kuna 
need probleemid mõjutavad kõiki 
asjaomaste sektorite VKEsid liidus, on vaja 
liidu tasandil kooskõlastatud tegevust.

(17) Üleilmne konkurents, demograafilised 
muutused, ressursside piiratus ja 
esilekerkivad ühiskondlikud suundumused 
loovad paljude sektorite jaoks uusi 
väljakutseid ja võimalusi. Näiteks 
disainipõhistel sektoritel tuleb kohaneda, et 
kasutada ära võimalusi, mida pakub seni 
kasutamata suur nõudlus 
individualiseeritud, kaasavate toodete 
järele. Disainipõhised tarbekaubad on 
liidus tähtis majandussektor ning selle 
ettevõtjad aitavad suuresti kaasa 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele.
Kuna need probleemid mõjutavad kõiki 
asjaomaste sektorite VKEsid liidus, on
täiendava kasvu loomiseks vaja liidu 
tasandil kooskõlastatud tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Nagu on toodud esile komisjoni 
30. juuni 2010. aasta teatises „Euroopa kui 
maailma soosituim turismisihtkoht – uus 
Euroopa turismi tegevuskava”18, mille 
Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 
2010. aasta oktoobri järeldustes, on turism 
liidu majanduse jaoks tähtis sektor. Selle 
sektori ettevõtetel on oluline osa liidu 
sisemajanduse koguproduktis (SKP) ja 
töökohtade loomises ning väga hea 

(18) Nagu on toodud esile komisjoni 
30. juuni 2010. aasta teatises „Euroopa kui 
maailma soosituim turismisihtkoht – uus 
Euroopa turismi tegevuskava”, mille 
Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 
2010. aasta oktoobri järeldustes, on turism 
liidu majanduse jaoks tähtis sektor. Selle 
sektori ettevõtetel on oluline osa liidu 
sisemajanduse koguproduktis (SKP) ja 
töökohtade loomises ning väga hea 
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potentsiaal arendada ettevõtlust, sest 
sektori ettevõtjad on peamiselt VKEd. 
Turismi olulisust tunnistatakse ka 
Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu 
asjaomase valdkonna eripädevusi, mis 
täiendavad liikmesriikide tegevust. Liidu 
algatus looks turismi valdkonnas selget 
lisandväärtust, eriti andmete ja analüüsi, 
liikmesriikideüleste arendusstrateegiate 
arendamise ja parimate tavade 
vahetamise kaudu.

potentsiaal arendada ettevõtlust, sest 
sektori ettevõtjad on peamiselt VKEd. 
Turismi olulisust tunnistatakse ka 
Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu 
asjaomase valdkonna eripädevusi, mis 
täiendavad liikmesriikide tegevust.
Programm peaks toetama neid turismi 
valdkonna algatusi, mis loovad liidu 
tasandil selget lisandväärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Nagu on toodud esile komisjoni 
30. juuni 2010. aasta teatises „Euroopa kui 
maailma soosituim turismisihtkoht – uus 
Euroopa turismi tegevuskava”18, mille 
Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 
2010. aasta oktoobri järeldustes, on turism 
liidu majanduse jaoks tähtis sektor. Selle 
sektori ettevõtetel on oluline osa liidu 
sisemajanduse koguproduktis (SKP) ja 
töökohtade loomises ning väga hea 
potentsiaal arendada ettevõtlust, sest 
sektori ettevõtjad on peamiselt VKEd.
Turismi olulisust tunnistatakse ka 
Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu 
asjaomase valdkonna eripädevusi, mis 
täiendavad liikmesriikide tegevust. Liidu 
algatus looks turismi valdkonnas selget 
lisandväärtust, eriti andmete ja analüüsi, 
liikmesriikideüleste arendusstrateegiate 
arendamise ja parimate tavade 
vahetamise kaudu.

(18) Nagu on toodud esile komisjoni 
30. juuni 2010. aasta teatises „Euroopa kui 
maailma soosituim turismisihtkoht – uus 
Euroopa turismi tegevuskava”, mille 
Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 
2010. aasta oktoobri järeldustes, on turism 
liidu majanduse jaoks tähtis sektor. Selle 
sektori ettevõtetel on enam kui 5%ne 
oluline osa liidu sisemajanduse 
koguproduktis ning täheldada saab selle 
arvulise näitaja stabiilset suurenemist.
Seejuures on olulised mõju ettevõtlusele 
ja majandustegevusele, mis võib edendada 
majanduskasvu ja tööhõivet Euroopa 
Liidus, kus sektori ettevõtjad on peamiselt 
VKEd, ning samaaegne panus arengusse 
ning majanduslikku ja sotsiaalsesse 
integratsiooni, eeskätt maa- ja 
mägipiirkondades, rannikualadel ja 
saartel, perifeersetes piirkondades ja 
äärealadel või lähenemiseesmärgi alla 
kuuluvates piirkondades.

Or. el
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Muudatusettepanek 60
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Nagu on toodud esile komisjoni 
30. juuni 2010. aasta teatises „Euroopa kui 
maailma soosituim turismisihtkoht – uus 
Euroopa turismi tegevuskava”18, mille 
Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 
2010. aasta oktoobri järeldustes, on turism
liidu majanduse jaoks tähtis sektor. Selle 
sektori ettevõtetel on oluline osa liidu 
sisemajanduse koguproduktis (SKP) ja 
töökohtade loomises ning väga hea 
potentsiaal arendada ettevõtlust, sest 
sektori ettevõtjad on peamiselt VKEd.
Turismi olulisust tunnistatakse ka 
Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu 
asjaomase valdkonna eripädevusi, mis 
täiendavad liikmesriikide tegevust. Liidu 
algatus looks turismi valdkonnas selget 
lisandväärtust, eriti andmete ja analüüsi, 
liikmesriikideüleste arendusstrateegiate 
arendamise ja parimate tavade 
vahetamise kaudu.

(18) Nagu on toodud esile komisjoni 
30. juuni 2010. aasta teatises „Euroopa kui 
maailma soosituim turismisihtkoht – uus 
Euroopa turismi tegevuskava”18, mille 
Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 
2010. aasta oktoobri järeldustes, on turism 
liidu majanduse jaoks tähtis sektor. Selle 
sektori ettevõtetel on oluline osa (10%) 
liidu sisemajanduse koguproduktis (SKP) 
ja kogu tööhõives (12%), mis tähendab, et 
see on liidus tähtsuselt kolmas 
sotsiaalmajanduslik tegevus ning neil 
ettevõtetel on väga hea potentsiaal 
arendada ettevõtlust, sest sektori ettevõtjad 
on peamiselt VKEd.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Turismi olulisust tunnistatakse ka 
Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu 
asjaomase valdkonna eripädevusi, mis 
täiendavad liikmesriikide tegevust. Sel 
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sektoril on tähtis roll liidu 
majandusarengus ja strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamises. Seetõttu 
peaks turism kuuluma programmi üld- ja 
erieesmärkide hulka. Liidu algatus looks 
turismi valdkonnas selget lisandväärtust, 
eriti turismialaste teadmiste parandamises 
andmete ja analüüsi, liikmesriikideüleste 
arendusstrateegiate arendamise ja 
parimate tavade vahetamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Kooskõlas Lissaboni lepinguga on 
Euroopa turismipoliitika peamine 
eesmärk edendada selle majandusharu 
konkurentsivõimet, võttes arvesse, et pikas 
perspektiivis on konkurentsivõime tihedalt 
seotud sektori arengumudeli 
jätkusuutlikkusega. Turismi olulisust 
tunnistatakse ka Lissaboni lepingus, kus 
kirjeldatakse liidu asjaomase valdkonna 
eripädevusi, mis täiendavad liikmesriikide 
tegevust. Liidu algatus looks turismi 
valdkonnas Euroopa tasandil selget 
lisandväärtust, eriti andmete ja analüüsi, 
liikmesriikideüleste arendusstrateegiate 
arendamise ja parimate tavade 
vahetamise kaudu.

Or. el

Muudatusettepanek 63
Raffaele Baldassarre
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 c) Euroopa Liit on maailma soosituim 
turismisihtkoht rahvusvaheliste reisijate 
jaoks ning seda juhtpositsiooni oleks vaja 
kindlustada, lahendades probleemid, mis 
on tingitud ühelt poolt tihedamast 
konkurentsist kogu maailmas ja pidevalt 
muutuvast nõudlusest ning tagades 
suurema ja kestvama säästvuse.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 d) Euroopa turism on silmitsi paljude 
probleemidega: ülemaailmse 
majanduskriisiga, teiste, väljaspool ELi 
asuvate sihtkohtade konkurentsiga ja 
pakutavate turismiatraktsioonide 
mitmekesisusega, kliimamuutuste ja 
hooajalisuse mõjuga turistide tegevusele, 
Euroopa demograafiliste arengutega, 
info- ja sidetehnoloogia üha suurema 
mõjuga ning paljude turismitööstust aeg-
ajalt mõjutavate ettenägematute 
asjaoludega. Seepärast peaks Euroopa 
Liit tagama tingimused, milles turism 
muutuks peamiseks sektoriks.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programmis tuleks esitada eesmärkide 
elluviimise meetmed, eesmärkide 
täitmiseks vajalik rahastamispakett, eri 
tüüpi rakendusmeetmed ning järelevalve-, 
hindamis- ja liidu finantshuvide kaitsmise 
kord.

(19) Programmis tuleks esitada eesmärkide 
elluviimise meetmed, eesmärkide 
täitmiseks vajalik rahastamispakett, eri 
tüüpi rakendusmeetmed ning läbipaistev
järelevalve-, hindamis- ja liidu 
finantshuvide kaitsmise kord.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Olle Schmidt

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 programmidega, nagu 
Horisont 2020, ja struktuurifondidega.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Olle Schmidt

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



PE491.171v01-00 20/39 AM\904692ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) suurendada liidu ettevõtete ja eelkõige
VKEde konkurentsivõimet ning 
jätkusuutlikkust;

Or. en

Selgitus

Programm peaks hõlmama kõiki sektoreid ja mitte diskrimineerima turismisektoriväliseid 
ettevõtjaid. Programmi kirjelduses tuleks rõhutada VKEde tähtsust.

Muudatusettepanek 68
Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) suurendada liidu ettevõtete, eelkõige 
VKEde ja sealhulgas turismisektori 
ettevõtete konkurentsivõimet ning 
jätkusuutlikkust, arvestades seda, et 
suurem osa turismiettevõtetest on 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted;

Or. el

Muudatusettepanek 69
Mitro Repo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtluskultuuri ning 
VKEde asutamist ja kasvu.

(b) edendada ettevõtluskultuuri ning 
VKEde asutamist, kasvu ja omanike 
vahetumise sujuvust.

Or. fi
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Selgitus

Äritegevuse üleandmine on väljakutse, mis mõjutab oluliselt ettevõtluse üldiste eelduste ja 
ettevõtluskultuuri arengut. Seepärast tuleb VKEde loomise ja kasvu kõrval pöörata 
tähelepanu ka põlvkondade ja omanike vahetumise olukordade reguleerimisele.

Muudatusettepanek 70
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) VKEde halduskoormuse muutumine, (e) VKEde halduskoormuse vähendamine,

Or. en

Muudatusettepanek 71
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ning VKEde asutamiste ja lõpetamiste 
suhe.

(e) ning VKEde asutamised, kasv ja 
pankrotistunud VKEde arvu vähenemine.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) parandada liidu ettevõtete, eriti VKEde
konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi;
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Or. en

Selgitus

Programm peaks hõlmama kõiki sektoreid ja mitte diskrimineerima turismisektoriväliseid 
ettevõtjaid. Programmi kirjelduses tuleks rõhutada VKEde tähtsust.

Muudatusettepanek 73
Mitro Repo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) parandada liidu ettevõtete, kaasa 
arvatud uue ettevõtluse konkurentsivõime,
kasvu ja omanike vahetumiste ning 
jätkusuutlikkuse raamtingimusi;

Or. fi

Selgitus

Tähtsaimad konkurentsivõime tegurid tuleks programmi spetsiaalsete eesmärkide hulgas ära 
nimetada. Selliste tegurite hulka kuuluvad uue ettevõtluse, kasvu ja omanike vahetumiste 
eelduste tagamine.

Muudatusettepanek 74
Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) parandada liidu ettevõtete, eelkõige 
VKEde ning sealhulgas turismi, teenuste 
ja riigihangete valdkonna ettevõtete 
konkurentsivõime, kasvu, 
rahvusvahelistumise ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi;

Or. el



AM\904692ET.doc 23/39 PE491.171v01-00

ET

Muudatusettepanek 75
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 parimate tavade 
jagamine asjakohase infrastruktuuri, 
maailmatasemel klastrite ja ärivõrgustike 
ning raamtingimuste ja jätkusuutlike 
toodete, teenuste ja protsesside arendamise 
edendamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Olle Schmidt

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, maailma tasemel klastrite, 
ärivõrgustike ning jätkusuutlike toodete, 
teenuste ja protsesside arendamise
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust 
mõjutava poliitika väljatöötamist, 
elluviimist ja hindamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) VKE-poliitika väljatöötamise toetamine 
ja poliitikakujundajate koostöö eelkõige 
selleks, et parandada programmide ja 
meetmete VKE-sõbralikkust.

(c) VKE-poliitika väljatöötamise toetamine 
ja poliitikakujundajate koostöö eelkõige 
selleks, et parandada programmide ja 
meetmete VKE-sõbralikkust ning 
vähendada VKEde halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed, millega toetatakse VKEde 
juurdepääsu riigihangetele, eelkõige 
pakkumiste ja ELi ajakohastatud 
õigusraamistiku pakutavate uute 
võimaluste alase parema teabe ja suuniste 
kaudu, parimate tavade jagamise ning 
riigihangete korraldajatele ja VKEdele 
koolituste ja ürituste korraldamise kaudu;

Or. en

Selgitus

Riiklikud poliitikavahendid tuleks kohandada VKEde vajadustega. Nad peaksid kasutama 
parimate tavade koodeksit, millega juhendatakse, kuidas ostjad saavad kohaldada 
riigihankemenetluse raamistikku viisil, mis hõlbustab VKEde osalemist riigihankemenetlustes. 
SBA põhimõtte V („Kohandada riiklikud poliitikavahendid VKEde vajadustega: hõlbustada 
VKEde osalemist riigihangetes ja kasutada VKEde puhul paremini ära riigiabi võimalusi”) 
rakendamiseks COSME programmist meetmeid, et toetada VKEde juurdepääsu 
riigihangetele.
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Muudatusettepanek 79
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed turismisektori VKEde 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks, ergutades looma sektoris 
ettevõtluse jaoks soodsat keskkonda ning 
edendades liikmesriikidevahelist 
koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib toetada algatusi, mille 
abil kiirendatakse sektoritevahelisel 
tegevusel põhinevate 
konkurentsivõimeliste valdkondade 
tekkimist majandussektorites, mida 
iseloomustab VKEde suur osakaal ja mis 
täidavad olulist osa liidu SKPs. Sellised 
algatused soodustavad uute turgude 
arengut ning toodete ja teenuste 
pakkumist kõige 
konkurentsivõimelisemate ärimudelite või 
sektori muutunud väärtusahela kaudu. 
Siia hulka kuuluvad tootlikkust, 
ressursitõhusust, jätkusuutlikkust ja 
ettevõtte ühiskondlikku vastutust 
edendavad algatused.

3. Komisjon võib toetada algatusi, mille 
abil kiirendatakse sektoritevahelisel 
tegevusel põhinevate 
konkurentsivõimeliste valdkondade 
tekkimist majandussektorites, mida 
iseloomustab VKEde suur osakaal ja mis 
täidavad olulist osa liidu SKPs. Sellised 
algatused soodustavad uute 
konkurentsivõimeliste ärimudelite 
kasutuselevõttu, VKEde koostööd uutes
väärtusahelates ning uute turgude 
arengut. Siia hulka võivad kuuluda
tootlikkust, ressursitõhusust, 
jätkusuutlikkust ja ettevõtte ühiskondlikku 
vastutust edendavad algatused. Samuti 
võib komisjon neil eesmärkidel toetada 
sektorispetsiifilist tegevust valdkondades, 
mida iseloomustab VKEde suur osakaal ja 
mis täidavad olulist osa liidu SKPs, 
näiteks turismisektoris, ning seda 
juhtudel, kus on võimalik piisavalt 
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tõestada liidule tekkivat lisandväärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib toetada algatusi, mille 
abil kiirendatakse sektoritevahelisel 
tegevusel põhinevate
konkurentsivõimeliste valdkondade 
tekkimist majandussektorites, mida 
iseloomustab VKEde suur osakaal ja mis 
täidavad olulist osa liidu SKPs. Sellised 
algatused soodustavad uute turgude 
arengut ning toodete ja teenuste pakkumist 
kõige konkurentsivõimelisemate 
ärimudelite või sektori muutunud 
väärtusahela kaudu. Siia hulka kuuluvad 
tootlikkust, ressursitõhusust, 
jätkusuutlikkust ja ettevõtte ühiskondlikku 
vastutust edendavad algatused.

3. Komisjon toetab algatusi, mille abil 
kiirendatakse konkurentsivõimeliste 
valdkondade tekkimist. Sellised algatused 
soodustavad uute turgude arengut ning 
toodete ja teenuste pakkumist kõige 
konkurentsivõimelisemate ärimudelite, 
paremate toodete ja protsesside, paindliku 
organisatsioonilise struktuuri või sektori 
muutunud väärtusahela kaudu. Siia hulka 
kuuluvad tootlikkust, säästvust, seejuures 
eriti ressursi- ja energiatõhusust ning
ettevõtte ühiskondlikku vastutust 
edendavad algatused. Tegevus ergutab 
uute ärimudelite kasutuselevõttu ja 
asjakohaste uute toodete ja teenuste 
ideede kaubanduslikku kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Samuti võib komisjon toetada neil 
eesmärkidel sektoripõhist tegevust 
valdkondades, mida iseloomustab VKEde 
suur osakaal ja mis täidavad olulist osa 
liidu SKPs, näiteks turismisektoris ja 
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disainipõhiste tarbekaupade sektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon toetab püüdlusi suurendada 
peamiselt VKEdest koosneva
turismisektori konkurentsivõimet ja 
koordineeritust. Sellise tegevuse hulka 
võib kuuluda teabe ja parimate tavade 
vahetamise koordineerimine 
liikmesriikide vahel ning abi ühiste 
liikmesriikideüleste arendusstrateegiate 
väljatöötamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Robert Rochefort

Määruse ettepanek
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon aitab edendada ettevõtlust, 
parandades selle arengut mõjutavaid 
raamtingimusi. Komisjon toetab ettevõtjate 
arengut ja kasvu soodustavat 
ettevõtluskeskkonda.

1. Komisjon aitab toetada ettevõtlust, 
parandades selle arengut mõjutavaid 
raamtingimusi. Komisjon toetab ettevõtjate 
loomist, arengut, üleminekut ja kasvu 
soodustavat majanduskeskkonda.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon aitab edendada ettevõtlust, 
parandades selle arengut mõjutavaid 
raamtingimusi. Komisjon toetab ettevõtjate
arengut ja kasvu soodustavat 
ettevõtluskeskkonda.

1. Komisjon aitab edendada ettevõtlust, 
parandades selle arengut mõjutavaid 
raamtingimusi. Komisjon toetab ettevõtete 
asutamist, arengut, kasvu ja teist võimalust
soodustavat ettevõtluskeskkonda.

Or. en

Selgitus

VKEd on tundlikud kiiresti muutuvatele turutingimustele ja vahendite eraldamisel on tähtis 
olla teatud määral paindlik.

Muudatusettepanek 86
Olle Schmidt

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, uutele ja potentsiaalsetele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et programmil on piiratud vahendid, tuleks neid kasutada kõige olulisemate 
ettevõtjate kategooriate jaoks.

Muudatusettepanek 87
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
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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, ümberasuja taustaga 
ettevõtjatele, uutele ja potentsiaalsetele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga ka 
konkreetsetele sihtrühmadele.

Or. fi

Selgitus

Ümberasujatele on oma ettevõtte asutamine üks võimalus saada tööd isegi juhul, kui endises 
koduriigis saadud haridust sihtkohariigis ei tunnustata või kui töökoha leidmist takistavad 
puudulik keeleoskus või tööandjate eelarvamused.

Muudatusettepanek 88
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon toetab meetmeid, mille 
eesmärk on parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele nende asutamise ja kasvu 
etapis ning mis täiendavad VKEdele ette 
nähtud rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil. Täiendavuse tagamiseks 
kooskõlastatakse neid meetmeid 
põhjalikult ühtekuuluvuspoliitika raames ja 
riigi tasandil võetavate meetmetega. 
Niisuguste meetmete eesmärk on 
stimuleerida rahastamist nii omakapitali 
kui ka laenu abil.

1. Komisjon toetab meetmeid, mille 
eesmärk on parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele nende asutamise, kasvu ja 
ülemineku etapis ilma täiendava 
halduskoormuseta ning mis täiendavad 
VKEdele ette nähtud rahastamisvahendite 
kasutamist liikmesriikides riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil. Täiendavuse 
tagamiseks kooskõlastatakse neid 
meetmeid põhjalikult 
ühtekuuluvuspoliitika raames ja riigi 
tasandil võetavate meetmetega. Niisuguste 
meetmete eesmärk on stimuleerida 
rahastamist nii omakapitali kui ka laenu 
abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et parandada jätkuvalt liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ja turulepääsu, jätkab 
komisjon ettevõtlusvõrgustiku Enterprise 
Europe toetamist.

1. Et parandada jätkuvalt liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ja turulepääsu, jätkab 
komisjon ettevõtlusvõrgustiku Enterprise 
Europe kui äritegevuse toetuse ühtse 
teeninduspunkti toetamist. Võrgustikul 
tuleks jätkata praegust tegevust, seda 
edasi arendada ja tugevdada.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Robert Rochefort

Määruse ettepanek
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.

2. Komisjon võib toetada meetmeid, mille 
abil lihtsustatakse VKEde pääsu ühtsele 
turule, sealhulgas teabe levitamist (muu 
hulgas digitaalsete teenuste kaudu) ja 
teadlikkuse suurendamist, eelkõige seoses 
standardimise ja riigihangetega. Need 
meetmed võivad samuti seada eesmärgiks 
kehtivate õiguslike ja regulatiivsete 
takistuste kõrvaldamise.

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
lihtsustatakse VKEde pääsu ühtsele turule, 
sealhulgas teabe levitamist, teadlikkuse 
suurendamist ja ühtse turu digiteerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Raffaele Baldassarre

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.

2. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
lihtsustatakse VKEde pääsu ühtsele turule, 
sealhulgas teabe levitamist ja teadlikkuse 
suurendamist, näiteks ärivõimaluste 
teemal.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Louis Grech

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.

2. Komisjon võib toetada meetmeid, mille 
abil lihtsustatakse VKEde pääsu ühtsele 
turule, sealhulgas teabe levitamist ja 
teadlikkuse suurendamist. Meetmete hulka 
võib kuuluda ettevõtlusvõrgustiku 
Enterprise Europe ja Europe Direct 
kõnekeskuse kontaktpunktidele jagatava 
teabe asjakohasuse tagamine ning 
vajaduse korral koolitused, et VKEdele 
pakutav teenus oleks kõrgetasemeline, ja 
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samuti ettevõtlusvõrgustiku Enterprise 
Europe keskse ülesande muutmine, et 
pakkuda VKEdele sihipärast ja neile 
kohandatud tuge.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Konkreetsete meetmetega püütakse 
lihtsustada VKEde pääsu väljaspool liitu 
asuvatele turgudele ning edendada nende 
turgude praegusi tugiteenuseid. VKEd 
võivad programmi kaudu saada toetust 
prioriteetsete kolmandate riikide 
standardite ja intellektuaalomandi õiguste 
küsimustes.

3. Konkreetsete meetmetega püütakse 
lihtsustada VKEde pääsu väljaspool liitu 
asuvatele turgudele ning edendada nende 
turgude praegusi tugiteenuseid. VKEd 
saavad programmi kaudu toetust, mis 
seisneb eelkõige neile teabe jagamises 
turulepääsu takistuste ja ärivõimaluste 
kohta ning tugiteenuste arendamises
prioriteetsete kolmandate riikide 
standardite ja intellektuaalomandi õiguste 
küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab programmi 
rakendamiseks vastu iga-aastase 
tööprogrammi kooskõlas määruse artikli 16 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 
Iga-aastases tööprogrammis sätestatakse 
taotletavad eesmärgid, oodatavad 
tulemused, rakendamismeetodid ja nendele 

1. Komisjon võtab programmi 
rakendamiseks vastu iga-aastase 
tööprogrammi kooskõlas määruse artikli 16 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 
Iga-aastases tööprogrammis sätestatakse 
eelnenud konsultatsioonide põhjal 
taotletavad eesmärgid, oodatavad 
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ette nähtud kogusumma. Samuti sisaldavad 
need rahastatavate tegevuste kirjeldust, 
märget igale tegevusele eraldatava summa 
kohta ja orienteeruvat rakendamise ajakava 
ning asjakohaseid näitajaid väljundite ning 
eesmärkide saavutamise tulemuslikkuse 
seireks. Toetuste kohta on neisse märgitud 
prioriteedid, peamised 
hindamiskriteeriumid ja maksimaalne 
kaasfinantseerimismäär.

tulemused, rakendamismeetodid ja nendele 
ette nähtud kogusumma. Samuti sisaldavad 
need rahastatavate tegevuste kirjeldust, 
märget igale tegevusele eraldatava summa 
kohta ja orienteeruvat rakendamise ajakava 
ning asjakohaseid näitajaid väljundite ning 
eesmärkide saavutamise tulemuslikkuse 
seireks. Toetuste kohta on neisse märgitud 
prioriteedid, peamised 
hindamiskriteeriumid ja maksimaalne 
kaasfinantseerimismäär.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ettevõtjate konkurentsivõime 
seisukohalt eriti oluliste liidu meetmete 
mõju hindamine, et teha kindlaks kehtivate 
õigusnormide lihtsustamist vajavad 
valdkonnad või valdkonnad, milles on vaja 
esitada uued õiguslikud meetmed;

(c) ettevõtjate, eelkõige VKEde
konkurentsivõime seisukohalt eriti oluliste 
liidu meetmete mõju hindamine, et teha 
kindlaks kehtivate õigusnormide 
lihtsustamist vajavad valdkonnad või 
valdkonnad, milles on vaja esitada uued 
õiguslikud meetmed;

Or. en

Selgitus

Programmi kirjelduses tuleks rõhutada VKEde tähtsust.

Muudatusettepanek 97
Robert Rochefort

Määruse ettepanek
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ettevõtjate konkurentsivõime 
seisukohalt eriti oluliste liidu meetmete 
mõju hindamine, et teha kindlaks kehtivate 
õigusnormide lihtsustamist vajavad 
valdkonnad või valdkonnad, milles on vaja
esitada uued õiguslikud meetmed;

(c) kehtivate õigusnormide sobilikkuse 
kontroll ning ettevõtjate, eelkõige VKEde
ja mikroettevõtete, konkurentsivõime ja 
kasvu seisukohalt eriti oluliste liidu 
meetmete mõju hindamine, et teha kindlaks 
kehtivate õigusnormide lihtsustamist või 
tühistamist vajavad valdkonnad ning 
tagada, et valdkondades, milles esitatakse
uued õiguslikud meetmed, viiakse VKEde 
koormus miinimumini;

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ettevõtteid, konkreetset tööstuspoliitikat 
ja konkurentsivõimet käsitlevaid meetmeid 
mõjutavate õigusaktide hindamine.

(d) ettevõtteid, ja eelkõige VKEsid,
konkreetset tööstuspoliitikat ja 
konkurentsivõimet käsitlevaid meetmeid 
mõjutavate õigusaktide hindamine.

Or. en

Selgitus

Programmi kirjelduses tuleks rõhutada VKEde tähtsust.

Muudatusettepanek 99
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hiljemalt 2018. aastaks koostab 
komisjon hindamisaruande, mis käsitleb 

3. Hiljemalt 2018. aastaks koostab 
komisjon hindamisaruande, mida 
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kõikide programmi alusel toetatud 
meetmete eesmärkide täitmist (hõlmab nii 
tulemusi kui ka mõju), vahendite 
kasutamise tõhusust ja selle Euroopa 
lisandväärtust, et sellest lähtuvalt teha 
otsus meetmete jätkamise, muutmise või 
lõpetamise kohta. Hindamisaruandes 
käsitletakse ka lihtsustamise ulatust, selle 
sisemist ja välist sidusust, kõikide 
eesmärkide jätkuvat olulisust ning 
meetmete osa liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasavat majanduskasvu prioriteetides. 
Hindamisel võetakse arvesse eelmiste 
meetmete pikaajalist mõju käsitleva 
hindamise tulemusi.

hakatakse avaldama iga kolme aasta 
tagant ja mis käsitleb kõikide programmi 
alusel toetatud meetmete eesmärkide –
eelkõige töökohtade loomise ja 
majanduskasvu eesmärkide – täitmist 
(hõlmab nii tulemusi kui ka mõju), 
vahendite kasutamise tõhusust ja selle 
Euroopa lisandväärtust, et sellest lähtuvalt 
teha otsus meetmete jätkamise, muutmise 
või lõpetamise kohta. Hindamisaruandes 
käsitletakse ka lihtsustamise ulatust, selle 
sisemist ja välist sidusust, kõikide 
eesmärkide jätkuvat olulisust ning 
meetmete osa liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu prioriteetides. 
Hindamisel võetakse arvesse eelmiste 
meetmete pikaajalist mõju käsitleva 
hindamise tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Et rahastamisvahendid jõuaks 
VKEdeni, tuleks luua jälgimissüsteem, 
tagamaks, et pangad kasutavad vahendeid 
ja tagatisi selleks, et VKEdele 
ulatuslikumalt laenu anda. Süsteem võib 
sisaldada aruandluskavasid ja 
käitumisjuhendit VKEdele laenu 
andvatele pankadele. Jälgimissüsteem 
tagab, et liidu vahenditest saavad laenu 
mitte ainult keskmise suurusega 
ettevõtjad, vaid ka väikeettevõtjad ja 
mikroettevõtjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse eesmärgiga lihtsustada kasvule 
suunatud VKEde juurdepääsu 
rahastamisele. Rahastamisvahendite hulka 
kuuluvad omakapitalirahastu ja 
laenutagamisrahastu.

1. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse eesmärgiga lihtsustada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele nende 
asutamise, kasvu ja ülemineku etapis. 
Rahastamisvahendite hulka kuuluvad 
omakapitalirahastu ja laenutagamisrahastu.

Or. en

Selgitus

VKEd on tundlikud kiiresti muutuvatele turutingimustele ja vahendite eraldamisel on tähtis 
olla teatud määral paindlik.

Muudatusettepanek 102
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse eesmärgiga lihtsustada kasvule 
suunatud VKEde juurdepääsu 
rahastamisele. Rahastamisvahendite hulka 
kuuluvad omakapitalirahastu ja 
laenutagamisrahastu.

1. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse eesmärgiga lihtsustada kasvule 
ja rahvusvaheliselt tegutsemisele suunatud 
VKEde juurdepääsu rahastamisele, 
soosides ja tunnustades ettevõtete klastrite 
ja võrgustike ning 
ekspordikonsortsiumide osa. 
Rahastamisvahendite hulka kuuluvad 
omakapitalirahastu ja laenutagamisrahastu.

Or. it

Muudatusettepanek 103
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasvule suunatud VKEde 
rahastamisvahendeid võib vajaduse korral 
kombineerida muude 
rahastamisvahenditega, mille on loonud 
liikmesriigid ja nende korraldusasutused 
[määruse (EL) nr XXX/201X [uus 
struktuurifondide määrus] artikli 33 lõike 1 
punkti a] alusel, ning liidu rahastatavate 
toetustega, sealhulgas käesoleva määruse 
alusel antavate toetustega.

2. VKEde rahastamisvahendeid võib 
vajaduse korral kombineerida muude 
rahastamisvahenditega, mille on loonud 
liikmesriigid ja nende korraldusasutused 
[määruse (EL) nr XXX/201X [uus 
struktuurifondide määrus] artikli 33 lõike 1 
punkti a] alusel, ning liidu rahastatavate 
toetustega, sealhulgas käesoleva määruse 
alusel antavate toetustega.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasvule suunatud VKEde 
rahastamisvahendeid võib vajaduse korral 
kombineerida muude 
rahastamisvahenditega, mille on loonud 
liikmesriigid ja nende korraldusasutused 
[määruse (EL) nr XXX/201X [uus 
struktuurifondide määrus] artikli 33 lõike 1 
punkti a] alusel, ning liidu rahastatavate 
toetustega, sealhulgas käesoleva määruse 
alusel antavate toetustega.

2. Kasvule ja rahvusvahelisele 
tegutsemisele suunatud VKEde 
rahastamisvahendeid võib vajaduse korral 
kombineerida muude 
rahastamisvahenditega ning spetsiaalsete 
toetuskavadega, mille on loonud 
liikmesriigid ja nende korraldusasutused 
[määruse (EL) nr XXX/201X [uus 
struktuurifondide määrus] artikli 33 lõike 1 
punkti a] alusel, ning liidu rahastatavate 
toetustega, sealhulgas käesoleva määruse 
alusel antavate toetustega.

Or. it

Muudatusettepanek 105
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – üldeesmärk 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suurendada liidu ettevõtete, sealhulgas 
turismisektori konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikkust

1. Suurendada liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust

Or. en

Selgitus

Programm peaks hõlmama kõiki sektoreid ja mitte diskrimineerima turismisektoriväliseid 
ettevõtjaid.

Muudatusettepanek 106
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – üldeesmärk 1 – mõjunäitaja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde halduskoormuse muutumine (uue 
ettevõtte asutamiseks kuluv päevade arv)

VKEde halduskoormuse vähenemine (uue 
ettevõtte asutamiseks kuluv päevade arv)

Or. en

Muudatusettepanek 107
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – erieesmärk 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas 
turismisektori konkurentsivõime ning 
jätkusuutlikkuse raamtingimusi

Parandada ELi ettevõtete 
konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Or. en
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Selgitus

Programm peaks hõlmama kõiki sektoreid ja mitte diskrimineerima turismisektoriväliseid 
ettevõtjaid.


