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Muudatusettepanek 78
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse ettevõtete
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkurentsivõime programm
(2014–2020) (EMPs kohaldatav tekst)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse
ettevõtluskeskkonna majandusliku 
tasakaalustamise ning mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programm
(2014–2020) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. pt

Muudatusettepanek 79
Inês Cristina Zuber

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 

(1) Komisjon võttis 2010. aasta märtsis
teatisega „Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” vastu Euroopa 
2020. aasta strateegia, mida peamised
Euroopa tööandjate keskliidud sõnaselgelt 
toetasid ning mis on kujunenud 
peamiseks vahendiks, mille abil Euroopa
Liit edendab avalike teenuste 
liberaliseerimist ja erastamist, tööturgude
paindlikumaks ja
kohanemisvõimelisemaks muutmist, 
palgakärpeid ning enamike 
sotsiaalkindlustussüsteemide (sh 
pensionisüsteemid ja riiklikud 
tervishoiusüsteemid) avamist erasektorile. 
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rõhutatakse ka vajadust edendada 
Euroopa majanduse kasvu ja samas 
saavutada kõrge tööhõive määr, vähese 
CO2-heitega, ressursi- ja energiatõhus 
majandus ning sotsiaalne sidusus.

Or. pt

Muudatusettepanek 80
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Majanduse äärmiselt erinevates 
sektorites, muu hulgas näiteks 
energeetika-, transpordi ja 
kommunikatsioonisektoris kohaldatud 
liberaliseerimis- ja erastamispoliitika on 
viinud monopolide tekkeni ning 
tootmistegurite hinnatõusuni, mis on 
omakorda põhjustanud tõsiseid tagajärgi 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (MVKEde) tegevusele. 

Or. pt

Muudatusettepanek 81
Inês Cristina Zuber

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

(6) Selleks et luua liidu eri suurusega
ettevõtete vahel majanduslik ja sotsiaalne 
tasakaal ning edendada eeskätt mikro-,
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
(MVKEde) loomist, jõulist kasvu ja 
kestvat arengut, samuti teadmistepõhise 
ühiskonna arendamist ja tasakaalustatud 
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programm (edaspidi „programm”). majanduskasvul põhinevat arengut, tuleks 
kehtestada ettevõtluskeskkonna 
majandusliku tasakaalustamise ning 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete programm (edaspidi
„programm”).

Or. pt

Muudatusettepanek 82
Amalia Sartori

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 jätkusuutliku
konkurentsivõime tugevdamisele, toetada 
olemasolevaid VKEsid, soodustada 
ettevõtluskultuuri ning edendada VKEde 
asutamist ja kasvu, tuleks kehtestada 
ettevõtete konkurentsivõime ja VKEde 
programm (edaspidi „programm”).

Or. en

Selgitus

COSME raames tuleks tähtsustada eelkõige olemasolevate VKEde toetamist.

Muudatusettepanek 83
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et aidata kaasa liidu ettevõtete, 
eriti VKEde konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse tugevdamisele, 

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

teadmistepõhise ühiskonna arendamisele ja 
tasakaalustatud majanduskasvul põhinevale 
arengule, tuleks kehtestada ettevõtete 
konkurentsivõime ja VKEde programm
(edaspidi „programm”).

Or. en

Muudatusettepanek 84
Konrad Szymański

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 jätkusuutliku
konkurentsivõime tugevdamisele,
soodustada ettevõtluskultuuri ning 
edendada VKEde asutamist ja kasvu, 
tuleks kehtestada ettevõtete 
konkurentsivõime ja VKEde programm
(edaspidi „programm”).

Or. en

Muudatusettepanek 85
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” eesmärkide 
täitmiseks ja rakendamise toetamiseks 
tuleks vähemalt 0,5% mitmeaastase 
finantsraamistiku (2014–2020) 
kogueelarvest eraldada nimetatud 
programmi täitmiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 86
Inês Cristina Zuber

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 
jätkusuutlikuks kasvuks. Seda eesmärki ei 
ole siiani saavutatud, vastupidi –
majanduskasvu, autonoomiat ja 
jätkusuutlikku arengut on tõkestatud, 
eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (MVKEde) jaoks. 
Suurem tootlikkus on tulude 
jätkusuutlikkuse kasvu peamine allikas, 
mis omakorda aitab parandada elatustaset.
Konkurentsivõime sõltub ka ettevõtjate 
võimest kasutada täielikult ära võimalusi, 
mida pakub Euroopa tööstusmaastiku 
majanduslikult tasakaalustatud raamistik.
See on eriti oluline MVKEde jaoks, kes 
moodustavad liidu ettevõtetest enam kui 
99%, tagavad kaks kolmandikku erasektori 
praegustest töökohtadest ja enam kui 80%
uutest töökohtadest ning loovad rohkem 
kui poole liidu ettevõtete loodavast 
kogulisandväärtusest. MVKEd on 
majanduskasvu, tööhõive ja ühiskonna 
integreerumise peamised eestvedajad.

Or. pt

Muudatusettepanek 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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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 
jätkusuutlikuks kasvuks. Jätkusuutlik 
konkurentsivõime tähendab suutlikkust 
saavutada ja hoida ettevõtete 
majanduslikku konkurentsivõimet 
kooskõlas säästva arengu eesmärkidega. 
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

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepanekut 3 on muudetud: sõna „tööstus” on asendatud sõnaga 
„ettevõtted”, kuna see hõlmab kõikide majandussektorite ettevõtteid.

Muudatusettepanek 88
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

jätkusuutlikuks kasvuks. Suurem ressursi-
ja energiatootlikkus on 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 89
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Komisjoni teatises 
„Töövõimalusterohke majanduse 
taastumine”1 jõutakse järeldusele, et 
nendes poliitikavaldkondades, millega 
edendatakse üleminekut 
keskkonnasäästlikule majandusele 
(näiteks ressursi- ja energiatõhusust ning 
kliimamuutusi käsitlevad 
poliitikavaldkonnad), on võimalik luua 
2020. aastaks rohkem kui 9 miljonit 
töökohta ning seda eelkõige VKEde 
sektoris; komisjoni uuringus on 
rõhutatud, et töökohtade arvu 
suurenemine keskkonnasäästliku tööstuse 
sektoris on olnud paljude teiste 
sektoritega võrreldes kogu 
majanduslanguse ajal positiivne ja jääb 
prognooside kohaselt ka järgnevatel 
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aastatel üsna märgatavaks; üleliidulised 
algatused, mis võimaldavad realiseerida 
keskkonnasäästliku majanduskasvu 
tööhõivealast potentsiaali, eeskätt seoses 
VKEdega, peaksid kuuluma kõnealusesse 
programmi;
_______________
1 COM(2012)0173 final

Or. en

Muudatusettepanek 90
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Viimastel aastatel on liidu 
poliitikakujundamises pööratud 
konkurentsivõimele suurt tähelepanu
turutõrgete ning poliitiliste ja 
institutsiooniliste probleemide pärast, mis 
kahjustavad ELi ettevõtjate, eriti VKEde 
konkurentsivõimet.

(9) Viimastel aastatel on liidu 
poliitikakujundamises pööratud 
konkurentsivõimele suurt tähelepanu, 
eelkõige seoses turu- ning
institutsionaalse poliitika probleemidega, 
mis kahjustavad ELi ettevõtjate
konkurentsivõimet ning eriti mikro-,
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(MVKEd), kes peavad igapäevaselt 
konkureerima turul domineerivate 
suurettevõtete ja kontsernidega.

Or. pt

Muudatusettepanek 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Viimastel aastatel on liidu 
poliitikakujundamises pööratud 

(9) Viimastel aastatel on liidu 
poliitikakujundamises pööratud 
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konkurentsivõimele suurt tähelepanu 
turutõrgete ning poliitiliste ja 
institutsiooniliste probleemide pärast, mis 
kahjustavad ELi ettevõtjate, eriti VKEde 
konkurentsivõimet.

konkurentsivõimele suurt tähelepanu 
turutõrgete ning poliitiliste ja 
institutsiooniliste probleemide pärast, mis 
kahjustavad ELi ettevõtjate
konkurentsivõimet ja eriti VKEsid, mille 
asutamisega kaasneb siiani ülemäärane 
halduskoormus.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Josefa Andrés Barea

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 
konkureerida maailma muude piirkondade 
partneritega.

(10) Programmis tuleks seega käsitleda 
turutõrkeid, mis mõjutavad ELi majanduse 
konkurentsivõimet üleilmsel tasandil ja 
kahjustavad ettevõtjate võimet 
konkureerida maailma muude piirkondade 
partneritega, samuti tuleks edendada 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
prioriteetide, näiteks innovatsiooni, 
keskkonnasäästliku majanduse ja noorte 
tööhõive alaste prioriteetide rakendamist, 
kohaldada Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business 
Act” põhimõtteid, tagada kooskõlastamine 
muude Euroopa programmidega, võtta 
arvesse VKEde vajadusi ning lihtsustada 
ja vähendada nende halduskoormust.

Or. es

Muudatusettepanek 93
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Programmis tuleks seega käsitleda 
turutõrkeid, mis mõjutavad ELi majanduse 
konkurentsivõimet üleilmsel tasandil ja 
kahjustavad ettevõtjate võimet 
konkureerida maailma muude piirkondade 
partneritega.

(10) Programmis tuleks seega käsitleda 
turutõrkeid, mis mõjutavad ELi majanduse 
konkurentsivõimet üleilmsel tasandil ja 
kahjustavad ettevõtjate võimet 
konkureerida maailma muude piirkondade 
partneritega. Need tõrked hõlmavad ka 
probleeme seoses asjaoluga, et EL ja selle 
konkurendid ei võimalda üksteisele 
võrdseid turulepääsutingimusi.

Or. fr

Selgitus

ELi meetmete eesmärk peaks olema tagada vastastikkuse põhimõtte range kohaldamine, et 
kindlustada seeläbi tõeliselt õiglased Euroopa turulepääsu tingimused.

Muudatusettepanek 94
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
konkureerida maailma muude piirkondade 
partneritega.

(10) Programmis tuleks seega käsitleda 
turutõrkeid, mis mõjutavad ELi majanduse 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust
üleilmsel tasandil ja kahjustavad ettevõtjate
uuendusvõimet ja võimet konkureerida 
maailma muude piirkondade partneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Programmiga tuleks samuti toetada 
haldamise lihtsustamist, VKEde 
kohanemist Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkidega ning VKEde 
juurdepääsu kõikidele asjaomastele ELi 
programmidele;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Inês Cristina Zuber

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 kohta.
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.

(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 kohta
(just sellel põhjusel soovitatakse asendada 
lühend VKE lühendiga MVKE). 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.

Or. pt
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Muudatusettepanek 97
Patrizia Toia

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 kohta.
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.

(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 kohta.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele ja 
sotsiaalsetele ettevõtetele ning kõikidele 
asjaomastele tegevusvaldkondadele.
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.

Or. it

Muudatusettepanek 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 kohta.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

(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 kohta.
Komisjon peaks kaasama programmi 
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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.

rakendamisse tihedalt kõik asjaomased 
sidusrühmad, eeskätt VKEde 
esindusorganisatsioonid, kasutades 
selleks võimalikult suurel määral ära 
olemasolevaid struktuure. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele
ettevõtetele, füüsilisest isikust ettevõtetele, 
vabakutselistele ja sotsiaalsetele
ettevõtjatele. Tähelepanu tuleks pöörata ka 
noorte, uute ja potentsiaalsete ettevõtjate 
ning naisettevõtjate eripärale ja 
vajadustele.

Or. en

Selgitus

COSME on mõeldud konkreetselt VKEdele. Eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline, 
et VKEde esindusorganisatsioonid oleksid rohkem kaasatud. Näiteks VKE-poliitika 
väljatöötamisel peaks komisjon toetama koostööd VKEde organisatsioonidega ning iga-
aastase töökava eesmärkide ettevalmistamisel peaks komisjon võtma arvesse nende 
seisukohti. Oluline on veel täpsustada, et COSME peaks VKEde määratluse raames 
keskenduma ka füüsilisest isikust ettevõtjatele ja vabakutselistele.

Muudatusettepanek 99
Henri Weber

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 kohta.
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 

(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 kohta.
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 
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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.

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.
Erilist tähelepanu tuleks muu hulgas 
pöörata ka sellele, kuidas toetada 
ettevõtete üleminekut, hargettevõtteid 
(spin-offs), kõrvalettevõtteid (spin-outs) ja 
ettevõtjate õigust saada teine võimalus.

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Hermann Winkler

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 kohta. 
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.

(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 kohta. 
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.
Julgustada tuleks ka ettevõtete 
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üleminekut ja ülevõtmist.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Josefa Andrés Barea

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 kohta.
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.

(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 kohta.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele ja 
sotsiaalsetele ettevõtetele. Tähelepanu 
tuleks pöörata ka noorte, uute ja 
potentsiaalsete ettevõtjate ning 
naisettevõtjate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja konkreetsete sihtrühmade, 
näiteks sisserändajate ning sotsiaalselt 
ebasoodsamas olukorras olevate ja 
kaitsetumatesse rühmadesse kuuluvate 
ettevõtjate (näiteks puuetega inimeste) 
eripärale ja vajadustele, samuti noorte 
tööalasele konkurentsivõimele ning nii 
ettevõtjate kui ka nende töötajate 
koolitamisele. Programm peaks julgustama 
ka eakamaid kodanikke ettevõtjaks 
hakkama ja ettevõtjaks jääma ning soosima 
ettevõtjatele teise võimaluse andmist.

Or. es

Muudatusettepanek 102
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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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 kohta.
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.

(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 kohta.
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 ettevõtjaks 
hakkama ja ettevõtjaks jääma ka eakamaid 
kodanikke, kelle kogemus ja 
mitteametlikud võrgustikud võivad 
osutuda hindamatult kasulikuks, ning 
soosima ettevõtjatele teise võimaluse 
andmist.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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 kohta.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele 
ja sotsiaalsetele ettevõtetele. Tähelepanu 
tuleks pöörata ka noorte, uute ja 

(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 kohta.
Kõikides tegevusvaldkondades tuleks 
pöörata erilist tähelepanu 
mikroettevõtetele ja 
käsitööndusettevõtetele. Tähelepanu tuleks 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 kohta.
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.

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

Or. ro
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Muudatusettepanek 105
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) VKEde klastrite loomine on 
peamine vahend, mille abil suurendada 
nende innovatsioonisuutlikkust ja 
võimaldada neil alustada tegevust 
ülemereturgudel; ettevõtetevahelise 
koostöö eri liike (näiteks klastrid, 
ettevõtete võrgustikud ja 
ekspordikonsortsiumid) tuleks asjakohase 
poliitika ja vahendite abil piisavalt 
toetada. 

Or. it

Muudatusettepanek 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Programmist tuleks rahastada 
meetmeid, mis aitavad minimeerida 
VKEde mis tahes koormust (nii 
regulatiivset kui ka halduskoormust); 
kuna sageli on õigusaktidest tulenevate 
nõuete täitmise kulud ning õigusaktide 
kaudsed mõjud suured ja takistavad 
innovatsiooni ning VKEde ja eelkõige 
mikroettevõtjate arengut, tuleks 
programmi raames uurida konkreetseid 
olukordi, mille puhul oleks nimetatud 
ettevõtjatel kasu lihtsustatud korrast, 
võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse 
mõjuhindamisi;
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Or. en

Muudatusettepanek 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 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.
Lisaks on väikeste ja mikroettevõtete 
juurdepääsu parandamine taskukohase 
hinnaga pangandusteenustele erinevates 
jurisdiktsioonides ja erinevates valuutades 
aluseks ekspordi kasvule;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Uuringutest nähtub, et VKEde 
juurdepääsu tagamiseks olemasolevatele 
rahastamisvahenditele ning VKEde 
innovaatilisuse, konkurentsivõime ja 
kasvu seisukohast ei ole oluline ainult 
juurdepääs rahastamisele, vaid ülioluline 
tegur on ka juurdepääs oskustele, sh 
juhtimisoskustele ja teadmistele. Seega 
peaks rahastamisvahendite loomisega 
kaasnema ka asjakohase juhendamise ja 
koolituskavade arendamine ning 
teadmuspõhiste äriteenuste pakkumine.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Algatusi tuleks võtta ka selleks, et 
hinnata, millist kasu võiksid uued 
ettevõtjad ja VKEd saada uuenduslikest 
rahastamismehhanismidest (nt 
ühisrahastamisprojektid), kas ja kuidas 
tuleks neid mehhanisme ELi tasandil 
edendada ning kas selliste tavade 
reguleerimiseks on vaja 
õigusraamistikku;

Or. en

Selgitus

Ühisrahastamisprojektid (nn crowdfunding) võimaldavad – tavaliselt internetiportaalide 
kaudu – rohkematel väikeinvestoritel investeerida projektidesse ja väikeettevõtetesse. USAs 
võeti vastu nn JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act), mille eesmärk on ergutada 
väikeettevõtete rahastamist ning luua ühisrahastamisprojektide jaoks õigusraamistik, et leida 
tasakaal investorite kaitse ning majanduskasvu suurendamise vajaduste vahel.
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Muudatusettepanek 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 
(edaspidi „ettevõtlusvõrgustik”) 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.
Sellegipoolest tuleks ettevõtlusvõrgustiku 
toimimist optimeerida, edendades selleks 
eelkõige tihedamat koostööd 
ettevõtlusvõrgustiku ja programmi 
Horisont 2020 riiklike kontaktpunktide 
vahel, integreerides rahvusvahelistumist 
ja innovatsioonialaseid teenuseid, 
tihendades ettevõtlusvõrgustiku koostööd 
muude sidusrühmade ja olemasolevate 
tugistruktuuridega, konsulteerides 
rohkem vastuvõtvate organisatsioonidega, 
vähendades bürokraatiat, tõhustades IT-
tuge ning suurendades 
ettevõtlusvõrgustiku nähtavust. Komisjon 
peaks ettevõtlusvõrgustiku toimimise 
täiustamiseks hindama koostöös VKEde 
organisatsioonide ja 
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innovatsiooniasutustega ELis 
kasutatavaid eri juhtimisstruktuure. 
Programmis tuleks kindlaks määrata 
ettevõtlusvõrgustiku ülesanded, milleks on 
muu hulgas pakkuda teabe-, tagasiside-, 
ettevõtluskoostöö ja rahvusvahelistumise 
teenuseid ühtsel turul ja kolmandates 
riikides, samuti innovatsioonialaseid 
teenuseid ja selliseid teenuseid, mille 
eesmärk on innustada VKEsid osalema 
raamprogrammis Horisont 2020.

Or. en

(vt artiklit 9a ja I a lisa (uus))

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepanekut 7 on muudetud seoses programmi Horisont 2020 
riiklike kontaktpunktidega, samuti on lisatud valdkonnad, milles on võimalik teha täiustusi 
(ettevõtlusvõrgustiku koostöö muude sidusrühmade ja olemasolevate tugistruktuuridega, 
rahvusvahelistumise ja innovatsioonialaste teenuste integreerimine), ning täpsustus, et 
ettevõtlusvõrgustiku ülesanded tuleks käesolevas määruses kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 111
Bendt Bendtsen

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. 

(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. 
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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.

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. Euroopa 
ettevõtlusvõrgustiku struktuur ei võimalda 
pakkuda kogu liidus võrdselt kvaliteetseid 
teenuseid. Seega tuleks juhtimisstruktuuri 
tugevdada, et suurendada 
ettevõtlusvõrgustiku tulemuslikkust ning 
vähendada bürokraatiat, tõhustada IT-
tuge ja suurendada ettevõtlusvõrgustiku 
nähtavust; komisjon peaks hindama 
liikmesriikide eri juhtimisstruktuure ja 
kasutama liikmesriikide mudeleid, samuti 
tuleks tugevdada koostööd 
raamprogrammi Horisont 2020 riiklike 
kontaktpunktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

(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. Siiski 
on ettevõtlusvõrgustiku tulemuslikkuse 
suurendamiseks veel palju teha – eeskätt 
peaksid VKEd pakutavat teenust rohkem 
kasutama ning tegeleda tuleb ka 
võrgustiku ebaühtlase geograafilise leviku 
probleemiga. Meetodite ja tööviiside 
ühtlustamise ning äritegevuse tugiteenuste 
Euroopa mõõtme saab tagada ainult liidu 
tasandil. Just ettevõtlusvõrgustik on 
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tagasisidet liidu õigusaktide ja standardite 
kohta. Võrgustikule ainuomased teadmised 
on eriti olulised teabe erinevuste 
kaotamisel ning piiriüleste tehingutega 
seotud kulude vähendamisel.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 113
András Gyürk

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, 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. Selleks et 
tagada võimalikult tulemuslik 
teabelevitamine, peaks ettevõtlusvõrgustik 
seadma eesmärgiks saata uutele 
registreeritud ettevõtetele teabepakett.
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Or. en

Muudatusettepanek 114
Hermann Winkler

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, 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. Juba 
saavutatud selgest edust hoolimata tuleb 
ettevõtteid jätkuvalt Euroopa 
ettevõtlusvõrgustiku tegevusest teavitada, 
et nad saaksid selle potentsiaali täielikult 
ära kasutada, sest ebapiisav nõustamine 
on suurema kasvu ja konkurentsivõime 
poole püüdlevate VKEde jaoks tõsiseks 
takistuseks.

Or. de

Muudatusettepanek 115
Patrizia Toia
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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, 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. VKEde 
esindusorganisatsioonid peaksid olema 
võrgustiku väljatöötamisse ja toimimisse 
tihedalt kaasatud, kuna nemad puutuvad 
sihtrühmaga lähedalt kokku.

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 9b.

Muudatusettepanek 116
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe 
on tõestanud oma väärtust ning on Euroopa 

(13) Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe 
on tõestanud oma väärtust ning on Euroopa 
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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.

VKEde jaoks äritegevust toetavate 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 välisriikides 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 
edukalt innustanud VKEsid osalema ELi 
rahastamisprogrammides, näiteks 
seitsmendas raamprogrammis.

Or. en

Selgitus

Selleks et ettevõtlusvõrgustiku praeguseid ülesandeid ja saavutusi täielikult kirjeldada, tuleks 
ära märkida ka see oluline asjaolu, et ettevõtlusvõrgustik ergutab VKEsid osalema ELi 
rahastamisprogrammides.

Muudatusettepanek 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(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 
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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.

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. Euroopa 
VKEde rahvusvahelistumisele kaasa 
aitamiseks on äärmiselt oluline teha 
koostööd muude turulepääsu algatustega 
nii ELi kui ka riiklikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 
julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani 
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 
julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani 
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 
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ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil.

ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil. Kui need tugi- ja abimeetmed 
nurjuvad – eelkõige välisettevõtetele 
valimatult kehtestatud liigsete tõkete tõttu 
–, teavitab võrgustik probleemist 
asjaomaseid riiklikke ja Euroopa tasandi 
ametiasutusi, et oleks võimalik võtta 
sobivaid meetmeid.

Or. fr

Selgitus

Võrgustikud, millega toetatakse VKEde rahvusvahelist arengut, on ka võimsaks vahendiks, 
mille abil edastada ametiasutustele usaldusväärset teavet. Neid võrgustikke tuleks julgustada 
teavitama pädevaid riiklikke ja Euroopa tasandi asutusi kõikidest raskustest, millega VKEd 
välisturgudel kokku puutuvad, et need asutused saaksid hinnata, kas asjaomased 
kaubanduspartnerid ikka austavad vastastikkuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 
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julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani 
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 
ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil.

julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani 
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 
ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil. Sellised teenused võiksid hõlmata 
muu hulgas teavet intellektuaalomandi 
õiguste, standardite ja riigihanke 
võimaluste kohta.

Or. en

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepaneku 8 viimane lause on kustutatud. Kuna komisjon viib 
olemasolevate tugiteenuste kaardistamise kolmandates riikides läbi juba konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi raames, ei ole seda vajalik nõuda ka käesolevas määruses. 
Selgitamaks, et välja pakutud tugiteenuste nimekiri on suunav, kasutatakse sõnade „peaksid 
hõlmama” asemel sõnu „võiksid hõlmata”.

Muudatusettepanek 120
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
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kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 
julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani 
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 
ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil.

kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Eurobaromeetri 2012. aasta 
uuringus kajastub ka ELi VKEde kasvu 
kasutamata potentsiaal rohelistel turgudel 
nii Euroopas kui ka sellest väljaspool, 
täpsemalt seoses rahvusvahelistumise 
ning riigihangetes osalemisega.
Kooskõlas SBAga, milles kutsuti ELi ja 
liikmesriike üles toetama ja julgustama 
VKEsid kasutama ära väljaspool ELi 
asuvate turgude kasvu, toetab Euroopa 
äriorganisatsioonide võrgustikku rohkem 
kui 20 välisturul. See toetab rahaliselt ELi 
ja Jaapani tööstuskoostöö keskust, 
Hongkongis, Malaisias ja Singapuris 
asuvaid äriorganisatsioone, Indias asuvat 
Euroopa ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, 
Hiinas ja Tais asuvat ELi VKEde keskust 
ning kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Eurobaromeetri kiiruuring nr 342 „SMEs towards resource efficiency & green markets” 
(VKEde areng seoses ressursitõhususe ja roheliste turgudega) viidi läbi 2012. aasta jaanuaris 
ja veebruaris ning selle tulemused avaldati 2012. aasta märtsis.

Muudatusettepanek 121
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 
julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani 
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 
ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil.

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 
julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani 
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 
ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil. Sellised teenused peaksid 
hõlmama teavet intellektuaalomandi 
õiguste, normide ning 
riigihankevõimaluste ja eeskirjade kohta. 
Enne uute süsteemide kehtestamist tuleks 
olemasolevate kohaliku, piirkondliku, 
riikliku ja ELi tasandi toetuskavade 
kaardistamise põhjal hinnata ELi 
toetuskavade tulemuslikkust. 

Or. en

Muudatusettepanek 122
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 
julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani 
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 
ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil.

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 
julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 
ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil. Seetõttu tuleks kõigepealt – enne 
kui Euroopa Komisjon rohkem asjasse 
sekkub – saada ülevaade kõikidest 
olemasolevatest nõustamisteenustest. 
Seejärel tuleks konsulteerida VKEde 
ühendustega.

Or. de

Muudatusettepanek 123
Josefa Andrés Barea
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Kooskõlas SBAga, milles 
kutsuti ELi ja liikmesriike üles toetama ja 
julgustama VKEsid kasutama ära 
väljaspool ELi asuvate turgude kasvu, 
toetab Euroopa äriorganisatsioonide 
võrgustikku rohkem kui 20 välisturul. See 
toetab rahaliselt ELi ja Jaapani 
tööstuskoostöö keskust, Hongkongis, 
Malaisias ja Singapuris asuvaid 
äriorganisatsioone, Indias asuvat Euroopa 
ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, Hiinas ja 
Tais asuvat ELi VKEde keskust ning 
kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil.

(14) VKEde vähene rahvusvahelistumine 
nii Euroopas kui ka väljaspool mõjutab 
konkurentsivõimet. Mõningate hinnangute 
kohaselt ekspordib praegu või on viimase 
kolme aasta jooksul eksportinud vaid 25 % 
ELi VKEdest; üksnes 13 % neist ekspordib 
liidust väljapoole korrapäraselt ja vaid 2 % 
on investeerinud väljapoole oma 
asukohariiki. Tulevikus pärineb 90% 
kasvust väljastpoolt ELi. Kooskõlas 
SBAga, milles kutsuti ELi ja liikmesriike 
üles toetama ja julgustama VKEsid 
kasutama ära väljaspool ELi asuvate 
turgude kasvu, toetab Euroopa 
äriorganisatsioonide võrgustikku rohkem 
kui 20 välisturul. See toetab rahaliselt ELi 
ja Jaapani tööstuskoostöö keskust, 
Hongkongis, Malaisias ja Singapuris 
asuvaid äriorganisatsioone, Indias asuvat 
Euroopa ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskust, 
Hiinas ja Tais asuvat ELi VKEde keskust 
ning kasutajatuge, mis nõustab Hiinas 
tegutsevaid VKEsid intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Euroopa lisandväärtus 
luuakse kõnealuse valdkonna riiklike 
jõupingutuste ühendamisega, vältides 
dubleerimist, edendades koostööd ja 
pakkudes teenuseid, millel puuduks 
kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada, et ELi tulevase majanduskasvu seisukohast on olulised ka kolmandate 
riikide turud.

Muudatusettepanek 124
Amalia Sartori
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Selles valdkonnas võetud meetmed 
võivad luua VKEdele väljaspool oma 
päritoluriiki tegutsema asumiseks võrdsed 
tingimused. Need meetmed peaksid 
hõlmama muu hulgas teavet 
intellektuaalomandi õiguste ja tehniliste 
standardite kohta.

Or. en

Selgitus

Tegevuse rahvusvahelisele tasandile viimist takistavad sageli intellektuaalomandi õigused ja 
tehnilised standardid. Seetõttu tuleks need olulised aspektid selgelt välja tuua.

Muudatusettepanek 125
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Selles valdkonnas võetud meetmed 
võivad luua VKEdele väljaspool oma 
päritoluriiki tegutsema asumiseks võrdsed 
tingimused. Need meetmed peaksid 
hõlmama muu hulgas teavet 
intellektuaalomandi õiguste ja tehniliste 
standardite kohta.

Or. en

Selgitus

Tegevuse rahvusvahelisele tasandile viimist takistavad sageli intellektuaalomandi õigused ja 
tehnilised standardid. Seetõttu tuleks need olulised aspektid selgelt välja tuua.

Muudatusettepanek 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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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 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.
Oluline on töötada välja alustehnoloogia, 
mis annaks arvukates majanduslikult 
olulistes sektorites juhtimis- ja 
konkurentsieelise.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 ja sektorid, milles 
nad enim tegutsevad. Komisjon peaks 
tagama VKEde esindusorganisatsioonide 
ja muude osaliste (näiteks 
standardiorganisatsioonid, 
tööorganisatsioonid ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonid) 
nõuetekohase kaasamise ELi algatuste 
väljatöötamisse ja rakendamisse. Liidu 
tasandil algatusi on vaja selleks, et luua 
VKEdele võrdsed tingimused ning 
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vahetada kogu Euroopa ulatuses teavet ja 
teadmisi.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Hermann Winkler

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, eeskätt seoses 
halduskoormuse vähendamisega, ja 
sektorid, milles nad enim tegutsevad. Liidu 
tasandil võetud kõrgete eesmärkidega
algatusi on vaja selleks, et luua VKEdele 
võrdsed tingimused ning vahetada kogu 
Euroopa ulatuses teavet ja teadmisi.

Or. de

Muudatusettepanek 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Programmist peaks samuti toetama 
VKE-poliitika väljatöötamist ning 
koostööd poliitikakujundajate ja VKEde 
esindusorganisatsioonide vahel, 
rahastades näiteks koosolekuid, 
aruandeid ja andmebaase. Selline tegevus 
peaks keskenduma sellele, et lihtsustada 
VKEde jaoks juurdepääsu programmidele 
ja vähendada nende üldist regulatiivset 
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koormust, eriti halduskoormust. Liit 
peaks eelkõige kehtestama uue 
ambitsioonika eesmärgi vähendada kõigi 
asjaomaste liidu õigusaktide 
koguhalduskoormust 2020. aastaks 25% 
võrra. Seda kvantitatiivset eesmärki peaks 
täiendama kvalitatiivsed eesmärgid, mis 
põhinevad ettevõtete ja eelkõige VKEde 
vajadustel.

Or. en

Selgitus

Raportööri meelest oleks kasulik seada lisaks halduskoormuse vähendamise kvantitatiivsetele 
eesmärkidele ka neid täiendavad kvalitatiivsed eesmärgid, võttes kasutusele alt üles 
lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 130
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Selleks et Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet veelgi tõsta, peaks 
Euroopa riigihangete turg olema 
VKEdele lihtsasti juurdepääsetav. Et 
saavutada kulude kokkuhoid ja VKEde 
suurem osalemine, tuleks ergutada e-
hangete süsteemi kasutuselevõttu 
kooskõlas komisjoni teatisega „E-hangete 
strateegia”1 ning riigihankeid käsitlevale 
direktiiviga2.

_______________
1 COM(2012)0179
2 COM(2011)0896

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime väljaspool ELi sõltub 
ka nende suutlikkusest luua endale 
Euroopas kindel põhi ning konkureerida 
ülemaailmsel turul konkurentidega 
võrdsetel tingimustel. Pädevad riiklikud ja 
Euroopa tasandi asutused peaksid 
Euroopas tootvaid VKEsid toetama 
sellega, et eraldavad neile 20% 
riigihankelepingutest.

Or. fr

Selgitus

Mõned ELi konkurendid eelistavad riigihankelepingute andmisel oma ettevõtteid. Liidu 
töökohtade ning ettevõtete konkurentsivõime kaitsmiseks peaks Euroopa Liit reserveerima 
teatava osa oma riigihankelepingutest Euroopas tootvatele ettevõtetele. See võimaldaks 
VKEdel kasvada ja areneda ning suurendaks seeläbi nende suutlikkust tulla hiljem toime ka 
rahvusvahelises konkurentsis.

Muudatusettepanek 132
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Programmist peaks samuti toetama 
VKE-poliitika väljatöötamist, rahastades 
näiteks koosolekuid, aruandeid ja 
andmebaase. Selline tegevus peaks 
keskenduma sellele, et lihtsustada VKEde 
jaoks juurdepääsu programmidele ja 
vähendada nende üldist regulatiivset 
koormust, eriti halduskoormust. Selleks et 
tagada, et regulatiivse koormuse, sh 
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halduskoormuse vähendamine on 
kooskõlas ettevõtete ja eelkõige VKEde 
määratletud praktiliste vajadustega, tuleks 
kohaldada julget ettevõttekeskset 
lähenemisviisi.

Or. en

Selgitus

Programmi eesmärk peaks olema SBA rakendamine ning seega peaks see aitama kaasa ka 
VKE- poliitika edasiarendamisele. Halduskoormuse vähendamine on aga selle oluline osa 
ning komisjon peaks kuulama selles suhtes ära ettevõtjate seisukohad ja pakkuma neile 
praegu kasvuks kõige paremaid võimalikke tingimusi.

Muudatusettepanek 133
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liidu ettevõtetele soodus 
ettevõtluskeskkond tuleks saavutada 
meetmetega, mille abil parandatakse 
poliitika kavandamist, rakendamist ja 
hindamist ning ergutatakse koostööd 
poliitika kujundamise ja heade tavade 
vahetamise valdkonnas, sh 
halduskoormuse vähendamisel. Nende 
meetmete sekka võivad kuuluda uuringud, 
mõjuhindamised, hinnangud ja 
konverentsid, aga ka ELi tasandi 
nõuanderühmade loomine (näiteks 
halduskoormust käsitlev sõltumatute 
huvirühmade kõrgetasemeline töörühm). 
Liit peaks eelkõige kehtestama uue kõrge 
eesmärgi vähendada kõigi asjaomaste 
liidu õigusaktide koguhalduskoormust 
2020. aastaks 25% võrra.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Programmiga tuleks samuti toetada 
VKE-poliitika väljatöötamist ning 
koostööd poliitikakujundajate, VKEde 
esindusorganisatsioonide, piirkondlike 
asutuste ja finantsvahendajate vahel, 
rahastades koosolekuid, aruandeid ja 
andmebaase. Sellise tegevuse siht peaks 
olema lihtsustada VKEde jaoks 
juurdepääsu programmidele ja vähendada 
üldist regulatiivset koormust, eriti 
halduskoormust. Selleks et tagada, et 
regulatiivse koormuse, sh 
halduskoormuse vähendamine on 
kooskõlas ettevõtete ja eelkõige VKEde 
määratletud praktiliste vajadustega, tuleks 
kohaldada julget ettevõttekeskset
lähenemisviisi.

Or. en

Selgitus

Poliitikakujundajate, VKEde esindusorganisatsioonide, piirkondlike asutuste ja 
finantsvahendajate vaheline koostöö on äärmiselt oluline ka VKEdele suunatud 
rahastamisvahendite seisukohast.

Muudatusettepanek 135
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Sageli on õigusaktidest tulenevate 
nõuete täitmise kulud väikeste ettevõtete 
jaoks suuremad, mistõttu tuleks VKEde 
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raamtingimuste ja ettevõtluskeskkonna 
parandamisel võtta meetmeid ka selleks, 
et hinnata VKEde ebaproportsionaalselt 
suurt halduskoormust ja seda vähendada. 
Selle protsessi käigus tuleks konsulteerida 
arvukate sidusrühmade ja asjaomaste 
ekspertrühmadega, eelkõige 
halduskoormust käsitleva sõltumatute 
huvirühmade kõrgetasemelise 
töörühmaga, et soodustada lihtsustamist 
ja paremat õigusloomet, tagades samal 
ajal ka kõrged sotsiaal-, keskkonna- ja 
tarbijakaitse standardid ning võrdsed 
tingimused siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 136
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) E-identimine on Euroopa 
kaubanduse jaoks äärmiselt oluline 
vahend, mistõttu tuleks nende vahendite 
tõhusa kasutamise tagamiseks edendada 
elektroonilise identimise, elektroonilise 
autentimise, e-allkirjade ning isikliku 
võtme infrastruktuuri (PKI) süsteemide 
vastastikust tunnustamist ja 
koostalitlusvõimet.

Or. en

Selgitus

Nendest e-valitsuse meetmetest on eelkõige kasu VKEdele, kes seisavad piiriülese kaubanduse 
puhul silmitsi tõsiste raskustega.

Muudatusettepanek 137
Amalia Sartori
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) VKE-poliitika ja uute meetmete 
väljatöötamisel tuleks arvesse võtta 
asjaomaste sidusrühmade, sh VKEde 
esindusorganisatsioonide seisukohti. 
Selleks tuleks võimalikult suurel määral 
ära kasutada olemasolevaid struktuure 
(näiteks VKEde saadikute võrgustikku), et 
vältida mitmekordset tööd ning täiendava 
bürokraatia loomist.

Or. en

Selgitus

VKE-poliitika kujundamisel on oluline võtta arvesse ka VKEde esindusorganisatsioonide 
ekspertiisi ja kogemusi. Seda tuleks siiski teha nii, et seejuures ei loodaks täiendavat 
halduskoormust ega dubleeritaks olemasolevate struktuuride tööd.

Muudatusettepanek 138
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) VKE-poliitika ja uute meetmete 
väljatöötamisel tuleks arvesse võtta 
asjaomaste sidusrühmade, sh VKEde 
esindusorganisatsioonide seisukohti. 
Selleks tuleks võimalikult suurel määral 
ära kasutada olemasolevaid struktuure 
(näiteks VKEde saadikute võrgustikku), et 
vältida mitmekordset tööd ning täiendava 
bürokraatia loomist.

Or. en
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Selgitus

VKE-poliitika kujundamisel on oluline võtta arvesse ka VKEde esindusorganisatsioonide 
ekspertiisi ja kogemusi. Seda tuleks siiski teha nii, et seejuures ei loodaks täiendavat 
halduskoormust ega dubleeritaks olemasolevate struktuuride tööd.

Muudatusettepanek 139
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 c) Komisjoni teatise „Elektrooniliste 
arvete eeliste ärakasutamine Euroopa 
hüvanguks”1 kohaselt on elektroonilised 
arved Euroopa ettevõtete jaoks ülioluline 
vahend, mille abil vähendada arvete 
esitamisega seotud kulusid ja suurendada 
tõhusust. Elektroonilised arved on muulgi 
viisil kasulikud, näiteks toovad need 
endaga kaasa suurema tõhususe, 
lühemad makseajad, vähem eksimusi, 
käibemaksu parema kogumise ning 
väiksemad kulud.
_______________
1 COM(2010)0712

Or. en

Muudatusettepanek 140
Amalia Sartori

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 

(17) Üleilmne konkurents, demograafilised 
muutused, ressursside piiratus ja 
esilekerkivad ühiskondlikud suundumused 
loovad uusi väljakutseid ja võimalusi
paljude sektorite jaoks, mis on vastamisi 
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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.

üleilmsete probleemidega ja milles on suur
VKEde osakaal. Näiteks disainipõhistel 
sektoritel tuleb kohaneda, et kasutada ära 
võimalusi, mida pakub seni kasutamata
suur nõudlus individualiseeritud, kaasavate 
toodete järele. Disainipõhised 
tarbekaubad on liidu jaoks tähtis 
valdkond ning selle sektori ettevõtjad 
aitavad märkimisväärselt kaasa nii 
majanduskasvule kui ka töökohtade 
loomisele. Kuna need probleemid 
mõjutavad kõiki asjaomaste sektorite 
VKEsid liidus, on täiendava kasvu 
loomiseks vaja liidu tasandil 
kooskõlastatud tegevust.

Or. en

Selgitus

Disainipõhised tarbekaubad on liidu jaoks tähtis valdkond ning selle sektori ettevõtjad 
aitavad märkimisväärselt kaasa nii majanduskasvule kui ka töökohtade loomisele. Seetõttu 
tuleks programmist toetada ka kõnealuse valdkonna ettevõtteid, sest nimetatud sektorit 
iseloomustab ka suur VKEde osakaal.

Muudatusettepanek 141
Josefa Andrés Barea

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 

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

Or. en

Selgitus

Disainipõhised tarbekaubad on liidu jaoks tähtis valdkond ning selle sektori ettevõtjad 
aitavad märkimisväärselt kaasa nii majanduskasvule kui ka töökohtade loomisele. Seetõttu 
tuleks programmist toetada ka kõnealuse valdkonna ettevõtteid, sest nimetatud sektorit 
iseloomustab ka suur VKEde osakaal.

Muudatusettepanek 142
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Programmiga tuleks toetada ka 
konkreetseid meetmeid, et aidata 
rakendada SBA algatust, mille eesmärk 
on tõsta VKEde teadlikkust keskkonna- ja 
energiaalaste probleemide kohta, aidata 
neil rakendada õigusakte, hinnata oma 
keskkonna- ja energiatõhusust ning 
suurendada oma oskusi ja pädevusi.

Or. en

Selgitus

Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” (SBA) üheksanda põhimõtte kohaselt 
tuleb võimaldada VKEdel muuta keskkonnaalased väljakutsed võimalusteks.

Muudatusettepanek 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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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”, 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 oluline osa (10%) liidu 
sisemajanduse koguproduktis (SKP) ja
kogu liidu tööhõives (12%), mis tähendab, 
et see on ELi tähtsuselt kolmas 
sotsiaalmajanduslik tegevusvaldkond ning
et neil ettevõtetel on väga hea potentsiaal 
arendada ettevõtlust, sest sektori ettevõtjad 
on peamiselt VKEd.

Or. en

Selgitus

Turism on liidus tähtis majandusharu ning selle ettevõtjad aitavad olulisel määral kaasa nii 
majanduskasvule kui ka töökohtade loomisele. Andmete väljatoomine aitab sektori tähtsust 
rõhutada.

Muudatusettepanek 144
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Nagu on toodud esile komisjoni 
30. juuni 2010. aasta teatises „Euroopa kui 

(18) Nagu on toodud esile komisjoni 30. 
juuni 2010. aasta teatises „Euroopa kui 
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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 
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.

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 
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. Sel 
sektoril on tähtis roll liidu 
majandusarengus ja Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamises. 
Seetõttu peaks turismisektor kuuluma 
programmi üld- ja erieesmärkide hulka. 
Liidu algatus looks turismi valdkonnas 
selget lisandväärtust, eriti andmete ja 
analüüsi, liikmesriikideüleste 
arendusstrateegiate arendamise ja parimate 
tavade vahetamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Ioan Enciu

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”, 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 

(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 
potentsiaal arendada ettevõtlust, sest 
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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.

sektori ettevõtjad on peamiselt VKEd. 
Turismi olulisust tunnistatakse ka 
Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu 
asjaomase valdkonna eripädevusi, mis 
täiendavad liikmesriikide tegevust. Sel 
sektoril on tähtis roll liidu 
majandusarengus ja Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamises. 
Seetõttu peaks turismisektor kuuluma 
programmi üld- ja erieesmärkide hulka.
Liidu algatus looks turismi valdkonnas 
selget lisandväärtust, eriti andmete ja 
analüüsi, liikmesriikideüleste 
arendusstrateegiate arendamise ja parimate 
tavade vahetamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Gaston Franco

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”, 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 

(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 
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. Sellele 
vaatamata ei ole kõnealuse sektori jaoks 
koostatud konkreetset ELi kava ning seda 
ei peeta prioriteediks ka muudes, näiteks 
ühtekuuluvuspoliitika raames 
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kaudu. rakendatavates programmides. Liidu 
algatus looks turismi valdkonnas selget 
lisandväärtust, eriti andmete ja analüüsi, 
liikmesriikideüleste arendusstrateegiate 
arendamise ja parimate tavade vahetamise 
kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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”, 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 oluline osa liidu 
sisemajanduse koguproduktis (SKP) ja 
töökohtade loomises ning väga hea 
potentsiaal arendada ettevõtlust, sest 
sektori ettevõtjad on peamiselt VKEd.
Turismi ja kultuuripärandi olulisust 
tunnistatakse ka Lissaboni lepingus, kus 
kirjeldatakse liidu asjaomase valdkonna 
eripädevusi, mis täiendavad liikmesriikide 
tegevust. Kultuuripärand aitab turismi 
vahendusel majanduse edendamisele 
oluliselt kaasa. Liidu algatus looks turismi 
valdkonnas selget lisandväärtust, eriti 
andmete ja analüüsi, riikideüleste
arendusstrateegiate arendamise ja parimate 
tavade vahetamise kaudu, aidates samuti 
kaasa kohalike ressursside ja tööhõive 
jätkusuutlikkusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 148
Mario Pirillo

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”, 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 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
pakkumise abil, aga ka selliste 
riikideüleste arendusstrateegiate 
arendamise abil, mis aitavad suurendada 
Euroopa turismisihtkohtade 
jätkusuutlikkust ja kvaliteeti, ja selliste
parimate tavade määratlemise abil, millest 
oleks kasu konkreetsetele sektoritele, 
näiteks mere- või rannikuturismile.

Or. it

Muudatusettepanek 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Nagu on toodud esile komisjoni (18) Nagu on toodud esile komisjoni 30. 
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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 
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.

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 
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, 
riikideüleste arendusstrateegiate 
arendamise ja parimate tavade vahetamise 
kaudu, mistõttu on lisameetmete võtmine 
selles valdkonnas õigustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Bendt Bendtsen

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”, 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 

(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 
potentsiaal arendada ettevõtlust, sest 
sektori ettevõtjad on peamiselt VKEd.
Turismi olulisust tunnistatakse ka 
Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu 
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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.

asjaomase valdkonna eripädevusi, mis 
täiendavad liikmesriikide tegevust.
Programmist peaks toetama 
turismivaldkonna algatusi, mis looksid
selget ELi lisandväärtust, eriti andmete ja 
analüüsi, riikideüleste arendusstrateegiate 
arendamise ja parimate tavade vahetamise 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Josefa Andrés Barea

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”, 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 oluline osa (10%)
liidu sisemajanduse koguproduktis (SKP) 
ja kogu liidu tööhõives (12%), mis 
tähendab, et see on ELi tähtsuselt kolmas 
sotsiaalmajanduslik tegevusvaldkond ning
et neil ettevõtetel on väga hea potentsiaal 
arendada ettevõtlust, sest sektori ettevõtjad 
on peamiselt VKEd.

Or. en

Selgitus

Turism on liidus tähtis majandusharu ning selle ettevõtjad aitavad olulisel määral kaasa nii 
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majanduskasvule kui ka töökohtade loomisele. Andmete väljatoomine aitab sektori tähtsust 
rõhutada.

Muudatusettepanek 152
Josefa Andrés Barea

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 
sektoril on tähtis roll liidu 
majandusarengus ja Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamises. 
Seetõttu kuulub turismisektor programmi 
üld- ja erieesmärkide hulka. Liidu 
tasandil võetud turismialane algatus looks 
selles valdkonnas selget lisandväärtust, 
eelkõige seoses turismi teadmusbaasi 
rikastamisega andmete ja analüüsi 
pakkumise, riikideüleste 
arendusstrateegiate edendamise ja 
parimate tavade vahetamise kaudu.

Or. en

Selgitus

Turismi olulisust tunnistatakse ka Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu asjaomase 
valdkonna eripädevusi. Kõnealuse programmiga rakendatakse neid pädevusi ning seetõttu 
tuleks seda teemat käsitleda üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Turismi olulisust tunnistatakse ka 
Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu 
asjaomase valdkonna eripädevusi, mis 
täiendavad liikmesriikide tegevust. Sel 
sektoril on tähtis roll liidu 
majandusarengus ja Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamises. 
Seetõttu kuulub turismisektor programmi 
üld- ja erieesmärkide hulka. Liidu 
tasandil võetud turismialane algatus looks 
selles valdkonnas selget lisandväärtust, 
eelkõige seoses turismi teadmusbaasi 
rikastamisega andmete ja analüüsi 
pakkumise, riikideüleste 
arendusstrateegiate edendamise ja 
parimate tavade vahetamise kaudu.

Or. en

Selgitus

Turismi olulisust tunnistatakse ka Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu asjaomase 
valdkonna eripädevusi. Kõnealuse programmiga rakendatakse neid pädevusi ning seetõttu 
tuleks seda teemat käsitleda üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 154
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Euroopa Liit on rahvusvaheliste 
reisijate jaoks maailma eelistatuim 
turismisihtkoht ning seda juhtpositsiooni 
on vaja kindlustada, lahendades 
probleemid, mis on tingitud ühelt poolt 
tihedamast ülemaailmsest konkurentsist 
ja pidevalt muutuvast nõudlusest ning 
teiselt poolt vajadusest tagada suurem ja 
kestvam säästvus.
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Or. en

Selgitus

Vt eespool.

Muudatusettepanek 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Euroopa Liit on rahvusvaheliste 
reisijate jaoks maailma eelistatuim 
turismisihtkoht ning seda juhtpositsiooni 
on vaja kindlustada, lahendades 
probleemid, mis on tingitud ühelt poolt 
tihedamast ülemaailmsest konkurentsist 
ja pidevalt muutuvast nõudlusest ning 
teiselt poolt vajadusest tagada suurem ja 
kestvam säästvus.

Or. en

Selgitus

Turismi olulisust tunnistatakse ka Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu asjaomase 
valdkonna eripädevusi. Kõnealuse programmiga rakendatakse neid pädevusi ning seetõttu 
tuleks seda teemat käsitleda üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 156
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 c) Euroopa turismisektor on silmitsi 
paljude probleemidega, nagu 
ülemaailmne majanduskriis, muude, 
väljaspool ELi asuvate sihtkohtade 
konkurents ja pakutavate 
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turismiatraktsioonide mitmekesisus, 
kliimamuutuste ja hooajalisuse mõju 
turismitegevusele, Euroopa 
demograafilised suundumused, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia üha 
suurem osatähtsus ning paljud 
ettenägematud asjaolud, mis 
turismitööstust aeg-ajalt mõjutavad; 
seepärast peaks EL tagama 
turismisektorile juhtpositsiooni.

Or. en

Selgitus

Vt eespool.

Muudatusettepanek 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 c) Euroopa turismisektor on silmitsi 
paljude probleemidega, nagu 
ülemaailmne majanduskriis, muude, 
väljaspool ELi asuvate sihtkohtade 
konkurents ja pakutavate 
turismiatraktsioonide mitmekesisus, 
kliimamuutuste ja hooajalisuse mõju 
turismitegevusele, Euroopa 
demograafilised suundumused, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia üha 
suurem osatähtsus ning paljud 
ettenägematud asjaolud, mis 
turismitööstust aeg-ajalt mõjutavad; 
seepärast peaks EL tagama 
turismisektorile juhtpositsiooni.

Or. en

Selgitus

Turismi olulisust tunnistatakse ka Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu asjaomase 



PE491.338v01-00 60/125 AM\905685ET.doc

ET

valdkonna eripädevusi. Kõnealuse programmiga rakendatakse neid pädevusi ning seetõttu 
tuleks seda teemat käsitleda üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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 järelevalve-, 
hindamis- ja liidu finantshuvide kaitsmise 
kord. Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
rahastamisvahendite järelevalvele. Uued 
tulemuslikkuse näitajad peaksid 
võimaldama selliste rahastamisvahendite 
paindlikku rakendamist.

Or. en

Selgitus

Hea VKEde rahastamise juurdepääsusüsteemi rakendamise põhiline märksõna peaks olema 
paindlikkus.

Muudatusettepanek 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 

(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 
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arendada käesoleva programmi koostoimet 
teiste liidu programmide ja 
struktuurifondidega.

arendada käesoleva programmi koostoimet 
teiste liidu programmidega, eelkõige 
programmiga Horisont 2020 ja 
struktuurifondidega. VKEde innovatsiooni 
ja teadustegevuse toetamisel võivad need 
koostoimed tugineda ka programmidega 
Eureka ja Eurostars seonduvatel alt üles 
riiklikel ja piirkondlikel kogemustel.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Hermann Winkler

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 – eeskätt näiteks 
programmiga Horisont 2020 – ja 
struktuurifondidega.

Or. de

Muudatusettepanek 161
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Otsus anda VKEle rahalist toetust 
peaks põhinema läbipaistval protsessil. 
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Toetuse andmine ja väljamaksmine peaks 
olema läbipaistev, bürokraatiavaba ning 
kooskõlas ühiste eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Programmi tuleks kontrollida ja 
hinnata, et võimaldada teha kohandusi.

(25) Programmi tuleks kontrollida ja 
hinnata, et võimaldada teha kohandusi.
Programmi rakendamise kohta tuleks 
esitada igal aastal aruanne, milles on 
esitatud nii tehtud edusammud kui ka 
kavandatavad tegevused; see tuleks 
esitada Euroopa Parlamendi asjaomasele 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete
konkurentsivõime parandamiseks, milles 
pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) 
(edaspidi „programm”).

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm majandusliku ja 
sotsiaalse tasakaalu loomiseks eri 
suurusega ettevõtete vahel (edaspidi
„programm”), mille raames toetatakse 
eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (MVKEd) asutamist, 
jõulist kasvu ning jätkusuutlikku arengut.
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Or. pt

Muudatusettepanek 164
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks, milles 
pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) 
(edaspidi „programm”).

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks (edaspidi
„programm”), milles pööratakse erilist 
tähelepanu füüsilisest isikust ettevõtjatele, 
mikro-, väikestele ja 
käsitööndusettevõtetele, keskmise 
suurusega ettevõtetele, 
sotsiaalmajandusettevõtetele ja 
vabakutselistele.

Or. en

Selgitus

Programmiga tuleks hõlmata kõik VKEd, võttes arvesse erinevusi, mis on tingitud ettevõtete 
eri suurusest ja liigist.

Muudatusettepanek 165
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks, milles 
pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)
(edaspidi „programm”).

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks (edaspidi 
„programm”), milles pööratakse erilist 
tähelepanu füüsilisest isikust ettevõtjatele, 
mikroettevõtjatele, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd) ja 
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vabakutselistele.

Or. en

Selgitus

Programmiga tuleks hõlmata kõik VKEd, võttes arvesse erinevusi, mis on tingitud ettevõtete 
eri suurusest.

Muudatusettepanek 166
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks, milles 
pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)
(edaspidi „programm”).

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks (edaspidi 
„programm”), milles pööratakse erilist 
tähelepanu väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd) ning 
mikro- ja käsitööndusettevõtjatele.

Or. es

Selgitus

COSME programm peab hõlmama ka just sellistele ettevõtteliikidele kavandatud meetmeid.

Muudatusettepanek 167
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks, milles 
pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja 

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks (edaspidi
„programm”), milles pööratakse erilist 
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keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) 
(edaspidi „programm”).

tähelepanu füüsilisest isikust ettevõtjatele 
ning mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Programmiga tuleks hõlmata kõik VKEd, võttes arvesse erinevusi, mis on tingitud ettevõtete 
eri suurusest.

Muudatusettepanek 168
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks, milles
pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)
(edaspidi „programm”).

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks (edaspidi
„programm”), milles pööratakse erilist 
tähelepanu mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd).

Or. ro

Muudatusettepanek 169
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm ettevõtete 
konkurentsivõime parandamiseks, milles 
pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)
(edaspidi „programm”).

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 kehtestatakse liidu 
meetmete programm mikroettevõtjate ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEd) konkurentsivõime parandamiseks 
(edaspidi „programm”).
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Or. de

Muudatusettepanek 170
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke, milles pööratakse erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele 
Euroopa ja maailma tasandil:

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke:

Or. de

Muudatusettepanek 171
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke, milles pööratakse erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele Euroopa 
ja maailma tasandil:

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke, milles pööratakse erilist 
tähelepanu Euroopa VKEde 
erivajadustele:

Or. en

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepanekut 19 on parandatud.

Muudatusettepanek 172
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke, milles pööratakse erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele Euroopa 
ja maailma tasandil:

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke, milles pööratakse erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele nii ELis 
kui ka kolmandates riikides, kes osalevad 
programmis artikli 5 alusel:

Or. sl

Muudatusettepanek 173
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke, milles pööratakse erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele Euroopa 
ja maailma tasandil:

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke, milles pööratakse erilist 
tähelepanu mikroettevõtete ja VKEde 
erivajadustele kohalikul ja piirkondlikul, 
aga ka Euroopa ja maailma tasandil:

Or. ro

Muudatusettepanek 174
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke, milles pööratakse erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele Euroopa 
ja maailma tasandil:

1. Programm aitab saavutada alljärgnevaid 
üldeesmärke, milles pööratakse erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele liidus:

Or. en
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Muudatusettepanek 175
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) luua majanduslik ja sotsiaalne 
tasakaal eri suurusega ettevõtete vahel;

Or. pt

Muudatusettepanek 176
Ioannis A. Tsoukalas

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, sealhulgas 
turismisektori ettevõtete konkurentsivõimet 
ning jätkusuutlikkust, arvestades 
turismisektori märkimisväärset panust 
liidu SKPsse ja töökohtade loomisesse 
ning kõnealuses sektoris tegutsevate 
VKEde suurt osakaalu;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) ergutada MVKEde asutamist ning 
kaitsta nende jõuliseks kasvuks ja 
kestvaks arenguks vajalikke 
rahastamistingimusi, autonoomiat,
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust, 
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muu hulgas ka turismisektoris;

Or. pt

Muudatusettepanek 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 
konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Silvia-Adriana Ţicău

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, eriti 
mikroettevõtete ja VKEde
konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust, 
sh turismisektoris;

Or. ro

Muudatusettepanek 180
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust, 
sh turismisektoris;

Or. de

Muudatusettepanek 181
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Romana Jordan

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 
konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust;

Or. sl

Muudatusettepanek 183
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) suurendada liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust;

Or. lv

Muudatusettepanek 184
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtluskultuuri ning 
VKEde asutamist ja kasvu.

(b) tagada MVKEdele täielik juurdepääs 
ja rahastamine, et hõlbustada nende
asutamist ja arengut.

Or. pt

Muudatusettepanek 185
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtluskultuuri ning 
VKEde asutamist ja kasvu.

(b) edendada juba keskkoolis 
ettevõtluskultuuri ning VKEde asutamist, 
konsolideerimist ja kasvu.

Or. it

Selgitus

Programmi eesmärk peaks olema toetada ettevõtte kõiki arenguetappe, sh konsolideerimist 
(restruktureerimise või konkurentsivõimelise ümberkorraldamise tähenduses). 
Ettevõtluskultuuri tuleks juurutada juba keskkoolist alates ning pakkuda tuleks ka asjakohast 
koolitust, eelkõige kõrgemates kutseõppeasutustes. 
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Muudatusettepanek 186
Silvia-Adriana Ţicău

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
mikroettevõtete ja VKEde asutamist ja 
kasvu.

Or. ro

Muudatusettepanek 187
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rakendada SBA põhimõtteid ning 
kohaldada selle prioriteete ELi 
poliitikavaldkondades ja programmides.

Or. en

Selgitus

SBA raames on kehtestatud 10 põhimõtet ning visandatud nii poliitilised kui ka 
õigusmeetmed, mille abil edendada VKEde kasvupotentsiaali ja töökohtade loomise 
võimalusi. SBA rakendamine aitab saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke, kuid 
ettepanekus ei ole SBAd rohkem mainitud.

Muudatusettepanek 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) aidata kaasa Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business 
Act” rakendamisele, järelevalvele ning 
hindamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 189
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) suurendada VKEde jätkusuutlikku 
arengut. 

Or. es

Selgitus

Programmi üldeesmärkide seas tuleks konkreetselt ära märkida ka jätkusuutlik areng. 

Muudatusettepanek 190
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kohaldada SBA põhimõtteid ning 
rakendada selle prioriteete ELi 
poliitikavaldkondades ja programmides.

Or. es
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Muudatusettepanek 191
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon ja liikmesriigid peavad 
seoses VKEdele suunatud meetmete ja 
programmi rakendamisega pöörama 
erilist tähelepanu nende ettevõtete eri 
vormidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon ja liikmesriigid peavad 
seoses VKEdele suunatud meetmete ja 
programmi rakendamisega pöörama 
erilist tähelepanu nende ettevõtete eri 
vormidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 193
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) liidu tööstussektori ning tööstusega 
seotud teenindussektori kasvu protsent 
kogu sisemajanduse koguprodukti (SKP) 
kasvu suhtes,

Or. it

Selgitus

Programmi tähelepanuobjektiks ei tohiks olla ainult tööstussektor, vaid ka teenusesektor.

Muudatusettepanek 194
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 195
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) liidu tööstus- ja teenindussektori kasvu 
protsent kogu sisemajanduse koguprodukti
(SKP) kasvu suhtes,

Or. ro
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Muudatusettepanek 196
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tootmistegurite, muu hulgas näiteks 
energia, transpordi ja side maksumuse 
vähenemine;

Or. pt

Muudatusettepanek 197
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu ökotööstuse toodangu kasv, (b) iga liikmesriigi kodumaise toodangu 
kasv ning liidu ökotööstuse toodangu kasv,

Or. pt

Muudatusettepanek 198
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu ökotööstuse toodangu kasv, (b) liidu ökotööstuse toodangu kasv ning 
keskkonnasäästlike toodete ja teenuste 
pakkumise kasv,

Or. it

Selgitus

Ökotööstus on valdkond, mille keskmes on toodete ja teenuste tootmine sellisel moel, mis 
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vähendab, ennetab, piirab, minimeerib või heastab veele, õhule ja maale tehtud 
keskkonnakahju ja on kasulik ka jäätmete, müra ja ökosüsteemide seisukohast. See hõlmab 
selliseid tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid, mis vähendavad keskkonnaalaseid ohtusid ja 
minimeerivad saastust. 

Muudatusettepanek 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu ökotööstuse toodangu kasv, (b) liidu toodangu kasv, eelkõige (aga 
mitte ainult) ökotööstuses,

Or. ro

Muudatusettepanek 200
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) VKEde halduskoormuse muutumine, (c) VKEde haldus- ja regulatiivse 
koormuse vähenemine, samuti VKEde 
asutamise määra muutumine ning üle 
antud või läbi kukkunud ettevõtete arv,

Or. en

Muudatusettepanek 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) VKEde halduskoormuse muutumine, (c) VKEde halduskoormuse ja regulatiivse 
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koormuse muutumine;

Or. en

Muudatusettepanek 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) VKEde halduskoormuse muutumine, (c) nii uute kui ka olemasolevate VKEde 
halduskoormuse muutumine.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) VKEde halduskoormuse muutumine, (c) mikroettevõtete ja VKEde 
halduskoormuse vähenemine,

Or. ro

Muudatusettepanek 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) VKEde halduskoormuse muutumine, (c) VKEde haldus- ja regulatiivse 
koormuse vähenemine; 

Or. en
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Muudatusettepanek 205
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) SBA põhimõtete rakendamine ning 
selle prioriteetide kohaldamine ELi 
poliitikavaldkondades ja programmides.

Or. en

Selgitus

SBA rakendamine aitab saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke, kuid 
ettepanekus ei ole SBAd rohkem mainitud.

Muudatusettepanek 206
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) puhtasse tehnoloogiasse 
investeerimise suurenemine,

Or. it

Selgitus

Kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga.

Muudatusettepanek 207
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) õigusraamistiku lihtsustamine,

Or. it

Muudatusettepanek 208
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) VKEde kasv lisandväärtuse ja töötajate
arvu alusel,

(d) MVKEde kasv lisandväärtuse ning 
töötajate ja tähtajatute töölepingute arvu 
alusel,

Or. pt

Muudatusettepanek 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) VKEde kasv lisandväärtuse ja 
töötajate arvu alusel,

(d) VKEde kasv,

Or. en

Muudatusettepanek 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

(d a) vastasutatud VKEde ning juba 
olemasolevate VKEde arvu vahe,

Or. en

Muudatusettepanek 211
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) toetused SMEde klastrite loomiseks 
ja kasvu toetamiseks,

Or. it

Selgitus

Kui see annab konkurentsialast lisandväärtust, tuleks toetada ka VKEde kasvu ja klastrite 
loomist.

Muudatusettepanek 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 213
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) mikroettevõtete ja VKEde arvu kasv,

Or. ro

Muudatusettepanek 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) liidu VKEde konkurentsivõime kasv 
võrreldes ELi peamiste konkurentide 
VKEde konkurentsivõimega,

Or. en

Muudatusettepanek 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) Euroopa Liidus ja väljaspool liitu 
toimuvas piiriüleses kaubanduses 
tegutsevate VKEde osakaalu 
suurenemine,

Or. en

Muudatusettepanek 216
Inês Cristina Zuber
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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 liikmesriikide 
tööstusvaldkondade tasakaalustatud 
arengut ning aitab kaasa majandusliku ja 
sotsiaalse tasakaalu loomisele eri 
suurusega ettevõtete vahel, ergutades 
MVKEde asutamist ning kaitstes nende 
arukaks ja jõuliseks kasvuks ja kestvaks 
arenguks vajalikke rahastamistingimusi, 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust 
ning tagades MVKEdele täieliku 
juurdepääsu ja rahastamise, et hõlbustada 
nende asutamist ja arengut ning anda 
seeläbi märkimisväärne panus tööhõive 
edendamisse. 

Or. pt

Muudatusettepanek 217
Marian-Jean Marinescu

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 VKEde juurdepääsu 
rahastamisele omakapitali ja laenude 
vormis;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -a (uus)



PE491.338v01-00 84/125 AM\905685ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) vähendada majanduses praegu 
valitsevat tasakaalustamatust eri 
suurusega ettevõtete vahel;

Or. pt

Muudatusettepanek 219
Mario Pirillo

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 
konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi;

Or. it

Muudatusettepanek 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 
konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) parandada liidu ettevõtete, sealhulgas 
turismisektori, kultuuripärandiga 
seonduvate valdkondade, loometööstuse 
ning kunsti- ja käsitöösektori ettevõtete
konkurentsivõime, turulepääsu ning 
jätkusuutlikkuse raamtingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 222
Ioannis A. Tsoukalas

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, sealhulgas 
turismisektori ettevõtete konkurentsivõime 
ning jätkusuutlikkuse raamtingimusi, 
arvestades turismisektori märkimisväärset 
panust liidu SKPsse ja töökohtade 
loomisesse ning kõnealuses sektoris 
tegutsevate VKEde suurt osakaalu;

Or. en

Muudatusettepanek 223
Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) parandada ELi ettevõtete 
konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi sellistes sektorites nagu 
turism, masinatööstus, puidutöötlus, 
toiduainetööstus jne;
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Or. lv

Muudatusettepanek 224
Silvia-Adriana Ţicău

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 
mikroettevõtete ja VKEde ning sealhulgas 
turismisektori konkurentsivõime ning 
jätkusuutlikkuse raamtingimusi;

Or. ro

Muudatusettepanek 225
Hermann Winkler

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 VKEde, sealhulgas 
turismisektori konkurentsivõime ning 
jätkusuutlikkuse raamtingimusi;

Or. de

Muudatusettepanek 226
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edendada ettevõtetes innovatsiooni, 
et kohaneda vähese CO2-heitega, 
kliimamuutusele vastupanuvõimelise ning 
energia- ja ressursitõhusa majandusega 
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ja minna sellele üle;

Or. en

Muudatusettepanek 227
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) suurendada MVKEde osatähtsust 
sotsiaalmõõtmes, ergutades neid eelkõige 
looma rohkem töökohti, mille puhul oleks 
tagatud asjaomased õigused;

Or. pt

Muudatusettepanek 228
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) suurendada turismisektori ettevõtete 
atraktiivsust ja jätkusuutlikkust;

Or. it

Muudatusettepanek 229
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 230
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) parandada juurdepääsu 
nõustamisele;

Or. de

Muudatusettepanek 231
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) edendada ettevõtlust ja 
ettevõtluskultuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Inês Cristina Zuber

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 ja vastavalt 
iga liikmesriigi määratletud vajadustele;
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Or. pt

Muudatusettepanek 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, näiteks noorte 
ja naiste seas;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtlust, sealhulgas 
konkreetsete sihtrühmade seas;

(b) edendada ettevõtlust ja 
ettevõtluskultuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtlust, sealhulgas 
konkreetsete sihtrühmade seas;

(b) edendada ettevõtlust ja 
ettevõtluskultuuri;

Or. en
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Muudatusettepanek 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada ettevõtlust, sealhulgas 
konkreetsete sihtrühmade seas;

(b) edendada ettevõtlust;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Hermann Winkler

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, 
keskendudes ettevõtete ülemineku 
lihtsustamisele;

Or. de

Muudatusettepanek 238
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) parandada turulepääsu, eriti liidu 
piires ja üleilmsel tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 239
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 ja rahastamisvahenditele
omakapitali ja laenude vormis;

Or. en

Muudatusettepanek 241
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada juurdepääsu liidu ja
maailma turule.

(d) parandada liidu kõigi sektorite, 
sealhulgas turismisektori ettevõtete ja 
eelkõige VKEde konkurentsivõime ja
jätkusuutlikkuse raamtingimusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 242
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada juurdepääsu liidu ja 
maailma turule.

(d) parandada turulepääsu, eriti liidu
piires ja üleilmsel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada juurdepääsu liidu ja 
maailma turule.

(d) parandada turulepääsu nii liidu piires 
kui ka üleilmsel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada juurdepääsu liidu ja maailma 
turule.

(d) parandada mikroettevõtete ja VKEde
juurdepääsu liidu ja maailma turule.

Or. ro
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Muudatusettepanek 245
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) parandada turulepääsu, edendades 
Euroopa standardite ja eeskirjade 
kohandamist mikro- ja väikeste ettevõtjate 
vajadustele ja tegelikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) parandada turulepääsu, edendades 
Euroopa standardite ja eeskirjade 
kohandamist mikro- ja väikeste ettevõtjate 
vajadustele ja tegelikkusele.

Or. en

Selgitus

Lisada tuleks kolm muudatusettepanekutes mainitud erieesmärki. Juurdepääs, standarditega 
kohanemine ning ettevõtete üleminek kuuluvad ka SBA kümne põhimõtte sekka.

Muudatusettepanek 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) toetada ja kindlustada kvaliteetse 
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Euroopa tööstuse arengut ning luua 
tippkvaliteeti tähistav Euroopa märgis 
(„European label”).

Or. en

Muudatusettepanek 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tugevdada programme, et 
võimaldada VKEdel ning eelkõige 
mikroettevõtjatel tugiteenuseid 
võimalikult suurel määral ära kasutada 
ning ergutada neid seda tegema.

Or. fr

Muudatusettepanek 249
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) hõlbustada VKEde juurdepääsu 
nõustamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d b (uus)



AM\905685ET.doc 95/125 PE491.338v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) toetada loometööstuse, disainialase 
innovatsiooni, kultuuripärandiga seotud 
tööstuse ning traditsioonilise ja kvaliteetse 
kunsti- ja käsitöövaldkonna turulepääsu, 
et neid tunnustada.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) parandada juurdepääsu 
nõustamisele ning edendada VKEde 
toetamist, pöörates erilist tähelepanu 
mikro- ja väikestele ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) parandada juurdepääsu 
nõustamisele ning edendada VKEde 
toetamist, pöörates erilist tähelepanu 
mikro- ja väikestele ettevõtjatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 253
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) lihtsustada ettevõtete üleminekut.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) lihtsustada ettevõtete üleminekut.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) toetada VKEde 
vahendusorganisatsioonide osatähtsust ja 
tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Amalia Sartori
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programmi erieesmärkide meetmed 
aitavad kaasa Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business 
Act” rakendamisele:
a) parandada turulepääsu, edendades 
Euroopa standardite ja eeskirjade 
kohandamist mikro- ja väikeste ettevõtjate 
vajadustele ja tegelikkusele;
b) parandada juurdepääsu nõustamisele 
ning edendada VKEde toetamist, pöörates 
erilist tähelepanu mikro- ja väikestele 
ettevõtjatele;
c) lihtsustada ettevõtete üleminekut;
d) toetada VKEde 
vahendusorganisatsioonide osatähtsust ja 
tegevust.

Or. en

Selgitus

Juurdepääs, standarditega kohanemine ning ettevõtete üleminek kuuluvad SBA kümne 
põhimõtte sekka, juurdepääs nõustamisele võiks olla lisameede või -eesmärk.

Muudatusettepanek 257
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programmi erieesmärkide 
meetmetega aidatakse kaasa komisjoni 
teatise „Kõigepealt mõtle väikestele. 
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act””1 rakendamisele.
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_______________
1 COM(2008) 394

Or. en

Muudatusettepanek 258
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rakendamisel edendatakse 
ettevõtete vajadust kohaneda vähese CO2-
heitega, kliimamuutusele 
vastupanuvõimelise ning energia- ja 
ressursitõhusa majandusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 259
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rakendamisel edendatakse 
ettevõtete vajadust kohaneda vähese CO2-
heitega, kliimamuutusele 
vastupanuvõimelise ning energia- ja 
ressursitõhusa majandusega.

2. Programmi kavandamisel ja
rakendamisel edendatakse ettevõtete 
vajadust kohaneda vähese CO2-heitega, 
kliimamuutusele vastupanuvõimelise ning 
energia- ja ressursitõhusa majandusega.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rakendamisel edendatakse 
ettevõtete vajadust kohaneda vähese CO2-
heitega, kliimamuutusele 
vastupanuvõimelise ning energia- ja 
ressursitõhusa majandusega.

2. Programmi rakendamisel edendatakse 
ettevõtete vajadust kohaneda
infoühiskonnaga ning vähese CO2-
heitega, kliimamuutusele 
vastupanuvõimelise ning energia- ja 
ressursitõhusa majandusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise eelarve on
2,522 miljardit eurot, millest ligikaudu
1,4 miljardit eurot eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

1. Programmi rakendamise eelarve on 
ligikaudu 0,5% mitmeaastase 
finantsraamistiku vahenditest ning 
vähemalt 60% sellest eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

Or. it

Selgitus

Lõplik summa sõltub mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimiste 
tulemustest. Programmi tõhususe huvides on vaja, et selle eelarve moodustaks vähemalt 0,5% 
mitmeaastase finantsraamistiku vahenditest, kusjuures vähemalt 60% sellest tuleks kasutada 
VKEde rahaliseks toetamiseks.

Muudatusettepanek 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise eelarve on 1. Programmi rakendamise eelarve on
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2,522 miljardit eurot, millest ligikaudu
1,4 miljardit eurot eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

2,522 miljardit eurot, millest vähemalt
1,4 miljardit eurot eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise eelarve on
2,522 miljardit eurot, millest ligikaudu 
1,4 miljardit eurot eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

1. Programmi rakendamise eelarve on
[2,522 miljardit eurot], millest vähemalt 
[1,4 miljardit eurot / 55,5%] eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise eelarve on
2,522 miljardit eurot, millest ligikaudu
1,4 miljardit eurot eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

1. Programmi rakendamise eelarve on
[2,522 miljardit] eurot, millest ligikaudu
65 % eraldatakse rahastamisvahenditele.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise eelarve on
2,522 miljardit eurot, millest ligikaudu 
1,4 miljardit eurot eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

1. Programmi rakendamise eelarve on
2,522 miljardit eurot, millest vähemalt [1,4 
miljardit eurot / 55,5%] eraldatakse 
rahastamisvahenditele.

Or. sl

Muudatusettepanek 266
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega programmi jaoks 
eraldatud eelarvest võib katta ka kulusid, 
mis on seotud programmi juhtimiseks ja 
selle eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistegevusega, ning 
eelkõige uuringuid, ekspertide kohtumisi, 
teavitamist ja teabevahetust, ELi poliitiliste 
prioriteetide tutvustamist ettevõtetele, kui 
need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega, teabe töötlemisele ja -
vahetusele suunatud IT-võrkudega seotud 
kulusid ning kõiki muid kulusid tehnilisele 
ja haldusabile, mida komisjon programmi 
juhtimisel vajab.

2. Käesoleva määrusega programmi jaoks 
eraldatud eelarvest võib katta ka kulusid, 
mis on seotud programmi juhtimiseks ja 
selle eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistegevusega, ning 
eelkõige uuringuid, ekspertide kohtumisi, 
teavitamist ja teabevahetust, ELi poliitiliste 
prioriteetide tutvustamist ettevõtetele, kui 
need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega, teabe töötlemisele ja -
vahetusele suunatud IT-võrkudega seotud 
kulusid ning kõiki muid kulusid tehnilisele 
ja haldusabile, mida komisjon programmi 
juhtimisel vajab. Need kulud ei tohiks 
moodustada rohkem kui 5% programmi 
eelarvest.

Or. ro

Muudatusettepanek 267
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide osalemine Ülemeremaade ja -territooriumide ning
kolmandate riikide osalemine

Or. fr

Muudatusettepanek 268
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Ülemeremaad ja -territooriumid, keda 
käsitletakse nõukogu 27. novembri 2001. 
aasta otsuses 2001/822/EÜ 
(ülemeremaade ja -territooriumide 
assotsieerimise kohta Euroopa 
Ühendusega), mida on muudetud 
nõukogu 19. märtsi 2007. aasta otsusega 
2007/249/EÜ

Or. fr

Muudatusettepanek 269
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed liidu ettevõtete konkurentsivõime 
ja jätkusuutlikkuse raamtingimuste 
parandamiseks

Meetmed liidu ettevõtete, eriti 
mikroettevõtete ja VKEde
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
raamtingimuste parandamiseks

Or. ro
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Muudatusettepanek 270
Patrizia Toia

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
parandatakse ja tugevdatakse liidu 
ettevõtete, eriti VKEde konkurentsivõimet 
ja jätkusuutlikkust, et suurendada selliste
riiklike meetmete tõhusust, sidusust ja 
järjepidevust, millega edendatakse 
Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, 
konsolideerimist, jätkusuutlikkust ja 
kasvu, pöörates erilist tähelepanu 
ettevõtete asutamisele suure 
arengupotentsiaaliga uuenduslikes 
sektorites ning päritolumärgise loomisele 
(„Made in...”).

Or. it

Selgitus

Määrusega tuleks toetada ettevõtte kõiki arenguetappe, sh konsolideerimist 
(restruktureerimise või konkurentsivõimelise ümberkorraldamise tähenduses).

Muudatusettepanek 271
Inês Cristina Zuber

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
parandatakse ja tugevdatakse liidu
MVKEde jõuliseks kasvuks ja kestvaks 
arenguks vajalikke rahastamistingimusi, 
autonoomiat, konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikkust, et suurendada
liikmesriikide ettevõtluskeskkonna 
majanduslikku tasakaalu toetavate ja 
arendavate riiklike meetmete tõhusust, 
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sidusust ja järjepidevust.

Or. pt

Muudatusettepanek 272
Hermann Winkler

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
parandatakse ja tugevdatakse VKEde 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust, et 
suurendada Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja 
kasvu edendavate riiklike meetmete 
tõhusust, sidusust ja järjepidevust.

Or. de

Muudatusettepanek 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
parandatakse ja tugevdatakse liidu 
ettevõtete, eelkõige VKEde 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust, et 
suurendada Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja 
kasvu edendavate riiklike meetmete 
tõhusust, sidusust ja järjepidevust.

Or. en
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Muudatusettepanek 274
Gaston Franco

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
parandatakse ja tugevdatakse liidu 
ettevõtete, eriti VKEde konkurentsivõimet 
ja jätkusuutlikkust, et suurendada Euroopa 
ettevõtete, sh turismisektori ettevõtete
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja 
kasvu edendavate kohaliku ja piirkondliku 
tasandi ning riiklike meetmete tõhusust, 
sidusust ja järjepidevust.

Or. fr

Muudatusettepanek 275
Silvia-Adriana Ţicău

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
parandatakse ja tugevdatakse liidu 
ettevõtete, eriti mikroettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust, et 
suurendada Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja 
kasvu edendavate riiklike meetmete 
tõhusust, sidusust ja järjepidevust.

Or. ro

Muudatusettepanek 276
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa



PE491.338v01-00 106/125 AM\905685ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib toetada meetmeid, mille 
eesmärk on töötada välja uusi
konkurentsivõime strateegiaid. Sellisteks 
meetmeteks võivad olla muu hulgas

2. Komisjon toetab meetmeid, mille 
eesmärk on töötada välja uued strateegiad, 
et tagada ettevõtete konkurentsivõime ja 
pidev areng, aga ka meetmeid, mille abil 
aidata rakendada Euroopa 
väikeettevõtlusalgatust „Small Business 
Act”. Sellisteks meetmeteks võivad olla 
muu hulgas

Or. fr

Muudatusettepanek 277
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib toetada meetmeid, mille 
eesmärk on töötada välja uusi 
konkurentsivõime strateegiaid. Sellisteks 
meetmeteks võivad olla muu hulgas

2. Komisjon võib MVKEde jõuliseks 
kasvuks ja kestvaks arenguks vajalike 
rahastamistingimuste parandamiseks 
võetavate meetmete raames toetada ka
meetmeid, mille eesmärk on töötada välja 
uusi konkurentsivõime strateegiaid.
Sellisteks meetmeteks võivad olla muu 
hulgas

Or. pt

Muudatusettepanek 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib toetada meetmeid, mille 
eesmärk on töötada välja uusi
konkurentsivõime strateegiaid. Sellisteks 

2. Komisjon toetab meetmeid, mille 
eesmärk on töötada välja uued strateegiad, 
et tagada ettevõtete konkurentsivõime ja 
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meetmeteks võivad olla muu hulgas pidev areng, aga ka meetmeid, mille abil
aidata rakendada Euroopa 
väikeettevõtlusalgatust „Small Business 
Act”. Sellisteks meetmeteks võivad olla 
muu hulgas

Or. fr

Muudatusettepanek 279
Inês Cristina Zuber

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 parandada sellise 
poliitika väljatöötamist, elluviimist ja
hindamist, mis on oluline seoses MVKEde 
kasvu ja jätkusuutliku arenguga, aga ka 
nende keerulise turulepääsu, 
konkurentsivõime ning kõlvatu 
konkurentsiga, mis on tingitud suurte 
majanduskontsernide turul laiutamisest 
ning ohustab MVKEde jätkusuutlikkust
(sh katastroofidele vastupanuvõimet) ja 
püsimist; samuti tuleks sellise poliitikaga 
tagada asjakohase infrastruktuuri, 
maailmatasemel klastrite ja ärivõrgustike 
ning raamtingimuste ja jätkusuutlike 
toodete, teenuste ja protsesside 
arendamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 280
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, mille abil parandatakse (a) meetmed, mille abil parandatakse 
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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;

ettevõtete konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikkust (sh katastroofidele 
vastupanuvõimet) mõjutava poliitika 
väljatöötamist, elluviimist ja hindamist 
ning millega tagatakse asjakohase 
infrastruktuuri, maailmatasemel klastrite ja 
ärivõrgustike edendamine, Euroopa
konkurentsivõimeklastrite vaheline 
koostöö ja nende atraktiivsuse 
suurendamine, raamtingimuste
kehtestamine ja jätkusuutlike toodete, 
teenuste ja protsesside arendamine, samuti 
ettevõtte ühiskondliku vastutuse 
toetamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 281
Patrizia Toia

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 asjakohase 
infrastruktuuri ning tõhusa ja 
usaldusväärse logistika, maailmatasemel 
klastrite ja ärivõrgustike ning 
raamtingimuste ja jätkusuutlike toodete, 
teenuste ja protsesside arendamine;

Or. it

Selgitus

Rõhutada tuleb konkurentsivõime ühe tähtsaima teguri – logistika – strateegilist tähtsust 
seoses infrastruktuuri arendamisega.
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Muudatusettepanek 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 mõjutava poliitika 
väljatöötamist, elluviimist ja hindamist, 
vahetades raamtingimuste ning 
maailmatasemel klastrite ja ärivõrgustike
haldamise alaseid parimaid tavasid, 
ergutades klastrite riikideülest koostööd ja
edendades jätkusuutlike toodete, teenuste 
ja protsesside arendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 283
Hermann Winkler

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 asjakohase 
infrastruktuuri, maailmatasemel klastrite ja 
ärivõrgustike ning raamtingimuste
edendamine (näiteks eelkõige 
halduskoormuse vähendamise abil) ja 
jätkusuutlike toodete, teenuste ja 
protsesside arendamine;

Or. de
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Muudatusettepanek 284
Vasilica Viorica Dăncilă

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 asjakohase 
infrastruktuuri, maailmatasemel klastrite ja 
ärivõrgustike ning raamtingimuste ja 
jätkusuutlike toodete, tehnikate, teenuste ja 
protsesside arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 285
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, mille abil toetada igas 
liikmesriigis valdkondi (ja eelkõige nende 
MVKEsid), mis on sattunud 
kriisiolukorda või mida ähvardab 
likvideerimine, korraldades konkreetseid 
sekkumisprogramme ja võttes meetmeid, 
muu hulgas eeskätt kohaliku kaubanduse, 
insenerehituse, tekstiili- ja metallisektoris;

Or. pt

Muudatusettepanek 286
Ioan Enciu



AM\905685ET.doc 111/125 PE491.338v01-00

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed turismisektoris tegutsevate 
liidu VKEde konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse toetamiseks, edendades 
selleks muu hulgas liikmesriikidevahelist 
koostööd heade tavade vahetamise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 287
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed VKEde 
esindusorganisatsioonide osatähtsuse 
toetamiseks ja suurendamiseks VKEde 
suunamisel ja nõustamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 288
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mille abil toetatakse 
koostööd liikmesriikide, teiste programmis 
osalevate riikide ja liidu peamiste 
konkurentide vahel poliitika ja heade 
tavade vahetamise valdkonnas ning mis 
käsitlevad ka konkurentsipoliitika 
rahvusvahelisi aspekte;

(b) meetmed, mille abil toetatakse 
koostööd liikmesriikide, teiste programmis 
osalevate riikide ja liidu peamiste 
konkurentide vahel poliitika ja heade 
tavade vahetamise valdkonnas ning mis 
käsitlevad ka konkurentsipoliitika 
rahvusvahelisi aspekte, keskendudes muu 
hulgas kaitsemehhanismidele Euroopa 
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Ühendusse mittekuuluvatest riikidest 
pärineva dumpinguhinnaga impordi eest;

Or. it

Selgitus

Määrusega tuleks luua mehhanismid, et hoida ja kaitsta Euroopa VKEsid ELi mittekuuluvate 
riikide kõlvatu konkurentsi eest, kuid loomulikult kooskõlas konkurentsi ja vaba kaubandust 
käsitlevate õigusaktidega. 

Muudatusettepanek 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mille abil toetatakse 
koostööd liikmesriikide, teiste programmis 
osalevate riikide ja liidu peamiste
konkurentide vahel poliitika ja heade 
tavade vahetamise valdkonnas ning mis 
käsitlevad ka konkurentsipoliitika 
rahvusvahelisi aspekte;

(b) meetmed, mille abil toetatakse 
koostööd liikmesriikide, teiste programmis 
osalevate riikide ja liidu peamiste
ülemaailmsete kaubanduspartnerite vahel 
poliitika ja heade tavade vahetamise 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 290
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed raamtingimuste 
parandamiseks (eelkõige VKEde jaoks) 
halduskoormuse vähendamise abil; need 
meetmed võivad sisaldada muu hulgas 
järgmist:
– halduskoormuse vähendamise 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete 
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eesmärkide seadmine, mille puhul 
võetakse arvesse nii kehtivaid õigusakte 
kui ka uusi õigusakte, mis jõustuvad alles 
pärast eesmärkide kehtestamist;
– selliste sõltumatute ekspertrühmade 
loomine, kes annaksid komisjonile nõu 
liidu õigusaktidega seonduva 
halduskoormuse vähendamise suhtes;
– ELi õigusaktide siseriiklikku õigusesse 
ülevõtmise alase teabe ja parimate tavade 
vahetamine, sh VKE-testi süsteemne 
kohaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed, mille abil ergutada 
sidusrühmade vahelist koostööd ja heade 
tavade vahetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) VKEde esindusorganisatsioonide 
vahelise parimate tavade vahetamise, 
koostöö ja teabevahetamise toetamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 293
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Muudatusettepanek 294
Inês Cristina Zuber

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) MVKE-poliitika väljatöötamise
toetamine ja poliitikakujundajate koostöö, 
et tagada ühenduse vahendite tõendatav 
MVKEdele ülekandmine ja kasutamine, 
ning eelkõige selleks, et parandada 
programmide ja meetmete MVKE-
sõbralikkust.

Or. pt

Muudatusettepanek 295
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) toetus VKE-poliitika väljatöötamiseks 
tihedas koostöös VKEsid esindavate 
VKEde ühendustega, samuti
poliitikakujundajate koostöö toetamine
eelkõige selleks, et parandada 
programmide ja meetmete VKE-
sõbralikkust.

Or. de

Muudatusettepanek 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

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 vaheline ning 
poliitikakujundajate ja VKEde 
esindusorganisatsioonide vaheline
koostöö eelkõige selleks, et parandada 
programmide ja meetmete VKE-
sõbralikkust.

Or. fr

Muudatusettepanek 297
Kent Johansson

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, 
kodanikuühiskonna ja ettevõtlussektori
koostöö eelkõige selleks, et parandada 
programmide ja meetmete VKE-
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sõbralikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Patrizia Toia

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, järgides SBA 
põhimõtteid ja pöörates erilist tähelepanu 
ülesannetele, mida saaksid täita 
kohalikud ametiasutused.

Or. it

Selgitus

Tähelepanu tuleks pöörata väikestele ettevõtetele ning SBA põhimõtetele, sh eelkõige 
põhimõttele „kõigepealt mõtle väikestele”; kaasata tuleks ka kohalikud ametiasutused, kuna 
nemad on kohalike VKEde ja nende vajadustega tuttavad. 

Muudatusettepanek 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, sh programmi Horisont 2020 ja 
struktuurifondide VKE-sõbralikkust nii 
Euroopa, piirkondlikul kui ka riiklikul 
tasandil.
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Or. en

Muudatusettepanek 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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 
kõnealuses sektoris ettevõtluse 
arendamise jaoks soodsat keskkonda ning 
edendades liikmesriikidevahelist 
koostööd;

Or. en

Selgitus

Turismi olulisust tunnistatakse ka Lissaboni lepingus, kus kirjeldatakse liidu asjaomase 
valdkonna eripädevusi. Kõnealuse programmiga rakendatakse neid pädevusi ning seetõttu 
tuleks seda teemat käsitleda üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 301
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) VKEde toetamine õigusaktide 
rakendamisel, oma keskkonnaalase ja 
energiatõhususe hindamisel ja 
suurendamisel, oskuste ja pädevuste 
tõstmisel ning uute jätkusuutlike 
ärimudelite ja ressursitõhusate 
väärtusahelate arendamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 302
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) andmete koondamise, sh klastrite ja 
riikideüleste võrgustike loomise ning 
VKEde kasvu toetamine;

Or. it

Muudatusettepanek 303
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed turismisektoris tegutsevate 
liidu VKEde konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse toetamiseks, edendades 
muu hulgas liikmesriikidevahelist 
koostööd ja heade tavade vahetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 304
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) VKEde esindusorganisatsioonide 
võrgustike loomise / kogemuste 
vahetamise / heade tavade vahetamise 
toetamine seoses SBA rakendamisega;
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Or. en

Muudatusettepanek 305
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed, mille abil kohaldada SBA 
põhimõtteid „kõigepealt mõtle väikestele” 
ja „ainult üks kord”;

Or. es

Muudatusettepanek 306
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) selliste süsteemide arendamise 
toetamine, mis hõlbustaks Euroopa 
kodanike jaoks ettevõtete asutamist ja 
juurdepääsu nende päritoluliikmesriigist 
väljapool asuvatele turgudele, et 
realiseerida seeläbi paremini Euroopa 
ühtse turu potentsiaali;

Or. hu

Muudatusettepanek 307
Maria Da Graça Carvalho

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

(c a) eraettevõtete ja eelkõige VKEde 
toetamise tähtsustamine seoses 
keskkonnaalaste innovatiivsete ideede 
turuletoomisega;

Or. en

Muudatusettepanek 308
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) Euroopa ettevõtluse teadmusbaasi ja 
e-õppe süsteemi loomine kõigi 27 
liikmesriigi keeltes, samuti nõustajate 
registri ning veebipõhise 
nõustamisplatvormi loomine, mis 
võimaldaks konkreetset liikmesriiki 
käsitlevale teabele kiiret ja lihtsat 
juurdepääsu;

Or. hu

Muudatusettepanek 309
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. meetmed turismisektori VKEde 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks, ergutades looma 
kõnealuses sektoris ettevõtluse 
arendamise jaoks soodsat keskkonda ning 
edendades liikmesriikidevahelist 
koostööd;
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Or. en

Selgitus

Turism on liidus tähtis majandusharu ning selle ettevõtjad aitavad olulisel määral kaasa nii 
majanduskasvule kui ka töökohtade loomisele.

Muudatusettepanek 310
Inês Cristina Zuber

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 MVKEde suur osakaal ja mis 
täidavad olulist osa liikmesriikide ja liidu 
SKPs. Sellised algatused soodustavad
kodumaise toodangu arengut ning
edendavad tootlikkust, ressursitõhusust, 
jätkusuutlikkust ja ettevõtte ühiskondlikku 
vastutust, võimaldades samal ajal 
majandusel kasvada, mis on äärmiselt 
oluline selleks, et lahendada süsteemsest 
kriisist tingitud sotsiaalprobleemid, 
eelkõige nõrgema majandusega riikides.

Or. pt

Muudatusettepanek 311
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib toetada algatusi, mille 
abil kiirendatakse sektoritevahelisel 
tegevusel põhinevate 

3. Komisjon võib toetada algatusi, mille 
abil kiirendatakse sektoritevahelisel 
tegevusel põhinevate 
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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.

konkurentsivõimeliste valdkondade 
tekkimist majandussektorites, mida 
iseloomustab mikroettevõtjate ja VKEde 
suur osakaal ja mis täidavad olulist osa
tööhõive määra suurendamisel ja 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 312
Patrizia Toia

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, samuti 
uuenduslike sektorite, näiteks IKT-alaste 
uuendustega seotud loomemajanduse 
tekkimist. 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.

Or. it
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Selgitus

Euroopa VKEde konkurentsivõime suurendamiseks tuleks keskenduda uuenduslikele 
sektoritele ja loomemajandusele.

Muudatusettepanek 313
Amalia Sartori

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, 
täiustatud toodete ja protsesside, muudetud 
organisatsiooniliste struktuuride või sektori 
muutunud väärtusahela kaudu. Siia hulka 
kuuluvad tootlikkust, jätkusuutlikkust, 
eelkõige ressursi- ja energiatõhusust ning 
ettevõtte ühiskondlikku vastutust 
edendavad algatused. Nende meetmetega 
ergutatakse uute ärimudelite 
kasutuselevõttu ja asjaomaste ideede 
kaubanduslikku kasutamist uute toodete 
ja teenuste tarbeks.

Or. en

Selgitus

Meetmete puhul tuleks keskenduda valdkondadevahelistele algatustele, millest saaksid kasu 
võimalikult paljud VKEd. Lisaks konkurentsivõimelistele ärimudelitele ja muutunud 
väärtusahelatele võivad konkurentsivõimelise tööstuse tärkamisele kasuks tulla paremaks 
muudetud tooted ja protsessid ning organisatsioonistruktuuride muutmine.

Muudatusettepanek 314
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
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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 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.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust piiritleda seda ainult sektoritevahelise tegevusega.

Muudatusettepanek 315
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaks olema võimalik toetada sektoripõhiseid algatusi.
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Muudatusettepanek 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaks olema võimalik toetada sektoripõhiseid algatusi.

Muudatusettepanek 317
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon töötab välja VKEde 
ettevõtlust käsitlevad näitajad ning kogub 
kokku asjaomased andmed. Andmed 
kogutakse kohalikul tasandil ning 
koondatakse kogu Euroopat hõlmavasse 
kogumisse, et tagada nende võrreldavus 
ning määratleda, millised on parimad 
tavad ja millised tavad ei toimi.

Or. it

Selgitus

VKEde jaoks tulemuslike strateegiate väljatöötamiseks oleks soovitatav omada toimivaid 
näitajaid, mille abil oleks võimalik talitlushäirete vältimise eesmärgil andmeid koguda ja 
võrrelda.


