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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et ainult 13 % ELi väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest (VKEd) 
tegeleb kaubanduse ja investeeringutega kolmandates riikides; toetab komisjoni teatises 
„Väike ettevõte, suured ideed” esitatud algatust edendada VKEde rahvusvahelistumist 
vastavalt Euroopa väikeettevõtlusalgatusele „Small Business Act” (2008);

2. rõhutab vajadust anda VKEdele sõna olemasoleva toetusraamistiku läbivaatamisel; nõuab, 
et VKEd koos Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga ja Euroopa ettevõtjate organisatsioonidega 
kaasataks tihedalt läbivaatamise rakendamisse;

3. tunneb heameelt ettepaneku üle kaardistada ELi ja liikmesriikide VKEde 
rahvusvahelistumist toetavad strateegiad; väljendab lootust, et sellele kauaoodatud 
algatusele järgnevad meetmed, et tagada ühtlustatud lähenemisviis, mis on kooskõlas 
subsidiaarsuse ja tõhususe põhimõttega;

4. nõuab, et VKEde toetamine kujundataks iga äriühingu individuaalsete vajaduste järgi, sest 
VKEde profiil ja vajadused on väga mitmekesised, sõltuvalt nende suurusest, sektorist ja 
geograafilisest asukohast;

5. kutsub komisjoni üles koostama õigusakti ettepanekut, milles oleks sätestatud 
liikmesriikide siduvad kohustused lihtsustada kõiki riiklikke menetlusi, mis on seotud 
VKEde rahvusvahelistumise toetamise poliitikaga;

6. usub, et suurem interneti teabeportaal ja parem teadlikkus toetuskavadest tõenäoliselt ei 
suurenda oluliselt rahvusvahelise haardega ELi VKEde arvu, kui sellega ei kaasne 
strateegia, mis on suunatud VKEdele, kes ei ole veel oma rahvusvahelist potentsiaali ära 
tundnud;

7. avaldab kahetsust, et teatises ei käsitleta VKEde raskusi kolmandates riikides 
ärivõimaluste leidmisel ega tehta ettepanekut esitada valitsuste poolt kindlaks tehtud 
VKEdele ettepanekuid rahvusvahelistumise kohta; usub, et EL peaks proaktiivselt toetama 
strateegiliste sektorite VKEde arendamise stiimuleid, eriti suure lisandväärtusega 
tootmissektorites, millel on konkurentsieelis kiiresti areneva majandusega riikide ees; 
rõhutab seepärast vajadust teha kindlaks potentsiaali omavad nišiturud;

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid looksid kohalikul tasandil ühtsed ekspordiettevõtete 
abiliinid, mida juhitaks koostöös ettevõtjatega, et VKEd saaksid emakeeles ja kohe 
kasutamiseks teavet ekspordivõimaluste, tõkete ja konkurentide kohta kolmandate riikide 
turgudel;

9. soovitab suunata rohkem teavet väikestele ja mikroettevõtjatele, sest see on VKEde rühm, 
kes on oma ekspordipotentsiaalist ja rahvusvahelistumisest saadavast kasust kõige vähem 
teadlik;
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10. nõuab kõigile ELi eksportivatele äriühingutele praegu kättesaadavate vahendite, näiteks 
turulepääsu andmebaasi ja ekspordiettevõtete abiliini kohandamist vastavalt VKEde 
vajadustele; hindab kõrgelt VKEdele mõeldud abiliini avamist kaubanduse 
kaitsemeetmete küsimustes;

11. avaldab kahetsust, et teatises ei nähta ette ELi tasandi lahendusi, millega aidata VKEdel 
saada üle käibekapitali puudusest, eriti vajalike alginvesteeringute tegemiseks ja ekspordi 
rahastamise alustamiseks vajaliku kapitali puudusest;

12. usub, et kolmandate riikide turgudel on vaja VKEdele mõeldud ELi tasandi teenuseid; 
kutsub üles nii avaliku kui ka erasektori ekspertide koostööle, sh ELi turulepääsu 
töörühmade koostööle; nõustub, et väiksemate ja uuemate liikmesriikide VKEd on 
halvemas olukorras, sest neil võib mõnel kolmanda riigi turul puududa diplomaatiline 
esindatus, kogenud partnerid või mõlemad;

13. soovitab laiendada ELi VKEde keskusi, varustada need vajadustele vastavalt kujundatud 
ühiste abiliinidega ning paigutada nad VKEde tegelike tegutsemiskohtade lähedusse ja 
sinna, kus nad annavad liikmesriikides juba toimivatele abiliinidele lisandväärtust;

14. nõuab VKEde prioriteetsete turgude selgemat määratlemist ELi kaubandusläbirääkimiste 
päevakorra alusel; on arvamusel, et sihtturgude kasv ja olemasolevate tugistruktuuride 
puudused on prioriteetsete turgude loetelu koostamise peamised kriteeriumid; soovitab 
lisada loetellu ELi naaberriigid, sest enamik VKEsid ekspordib esmalt 
kaubanduspartneritele naaberriikides, näiteks Moldova Vabariigis ja Lääne-Balkani 
riikides, sh Serbias, kes hiljuti tunnistati ELi kandidaatriigiks;

15. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks VKEde konkreetsete vajaduste ja huvide esindatuse 
kõigil kaubandusläbirääkimistel; toetab mitmepoolse raamistiku reformi, et kaasata VKEd 
ka WTO juures ning tagada neile kiirem vahekohtu pidamine ja vaidluste lahendamine;

16. nõuab ELilt konkreetseid algatusi VKEde intellektuaalomandi õiguste kaitse 
parandamiseks kolmandates riikides, nagu on näiteks saavutatud VKEde 
intellektuaalomandi õiguste abiliiniga Hiinas;

17. ootab komisjonilt algatust, et tagada ELi VKEdele kolmande riikide turgudel juurdepääs 
riigihangetele muude äriühingutega võrdsetel alustel;

18. kiidab heaks kahepoolsetes vabakaubanduslepingutes ette nähtud algatused ettevõtjate 
kontaktide tugevdamiseks; tuletab meelde, et eksportturgudele siseneda soovivate VKEde 
jaoks on oluliseks tõkkeks raskused potentsiaalsete klientide leidmisel ja nendega 
kontaktide loomisel, samuti usaldusväärsete tarneahelate sisseseadmisel.


