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Muudatusettepanek 318
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 319
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon aitab edendada ettevõtlust, 
parandades selle arengut mõjutavaid 
raamtingimusi. Komisjon toetab 
ettevõtjate, eelkõige väikeste ja 
mikroettevõtjate loomist, arengut, 
üleminekut, kasvu ja üleminekut
soodustavat majanduskeskkonda.

Or. fr

Muudatusettepanek 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 321
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon aitab edendada ettevõtlust, 
parandades selle arengut mõjutavaid 
raamtingimusi, ühtlustades kehtivaid 
õigusakte ja vähendades VKEde 
bürokraatlikke kulusid eri liikmesriikides.
Komisjon toetab ettevõtjate arengut, kasvu
ja konsolideerimist soodustavat 
ettevõtluskeskkonda.

Or. it

Selgitus

Samuti tuleks ettevõtjatele pärast ettevõtte loomist tagada toetus, tugevdades nende 
positsiooni turul (konsolideerimine) konkurentsipõhise reorganiseerimise/ümberkorraldamise 
ning ka seadusandluse harmoniseerimise teel, mis aitab hakkama saada uute väljakutsetega 
majanduses.

Muudatusettepanek 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon aitab edendada ettevõtlust, 
parandades selle arengut mõjutavaid 
raamtingimusi. Komisjon toetab ettevõtjate 
arengut ja kasvu soodustavat 
ettevõtluskeskkonda, kusjuures erilist 
tähelepanu tuleks pöörata VKEsid 
puudutavatele strateegiatele ja VKEde 
vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erilist tähelepanu pööratakse uutele, 
potentsiaalsetele ja noortele ettevõtjatele 
ning naisettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 325
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erilist tähelepanu pööratakse noortele 
ettevõtjatele, uutele ja potentsiaalsetele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga ka 
konkreetsetele sihtrühmadele, nagu 30–60 
aastased ettevõtjad, kes on kriisi tõttu 
kannatada saanud.

Or. it

Selgitus

Majanduskriis on tõsiselt mõjutanud üle 50-aastaseid ettevõtjaid. Seetõttu peaks nad kuuluma 
kategooriatesse, millele komisjon peaks pöörama erilist tähelepanu.

Muudatusettepanek 326
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 327
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erilist tähelepanu pööratakse noortele 
ettevõtjatele, uutele ja potentsiaalsetele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga ka 
konkreetsetele sihtrühmadele, nagu 
sisserändajad, sotsiaalselt tõrjutud või 
haavatavad rühmad, nagu puuetega 
inimesed.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erilist tähelepanu pööratakse noortele 
ettevõtjatele, uutele ja potentsiaalsetele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga ka 
konkreetsetele sihtrühmadele, sealhulgas 
vanemaealised ettevõtjad, kelle 
kogemused ja mitteametlikud võrgustikud 
võivad osutuda hindamatuks.

Or. en

Selgitus

Pensionäride osa ettevõtluses ei tohiks alahinnata. Kuna pensionäridel on rohkesti kogemusi 
ja kontakte, võivad nad anda ettevõtete loomisse märkimisväärse panuse ja jääda seetõttu 
aktiivseks ka vananevas ühiskonnas.

Muudatusettepanek 329
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 330
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Erilist tähelepanu pööratakse noortele 
ettevõtjatele, uutele ja potentsiaalsetele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga
seetõttu ka eriteadmistega varustatud
konkreetsetele organitele, mis neid 
toetavad.

Or. hu

Muudatusettepanek 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võib soodustada 
infrastruktuuri võrgustike loomist, et 
taastada kunsti ja käsitööd, oskusi ja 
traditsioonilisi meetodeid, mis on seotud 
kultuuripärandi ja luksuskaupade 
tööstusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 332
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon võib toetada liikmesriikide ja 
piirkondade meetmeid, mille abil arendada 
ettevõtlusalast haridust, oskusi ja hoiakuid
ka kohalikul tasandil, eriti potentsiaalsete 
ja uute ettevõtjate puhul, sealhulgas 
ettevõtjate koolitamise ja juhendamise 
abil (vt ajutise haldamise joonist).

Or. it

Selgitus

Tuleb viidata edukatele käimasolevatele piirkondlikele algatustele, mis toetavad ettevõtete 
kasvu läbi juhendamise (koolitamine, nõustamine jne) oma ala asjatundjate poolt väljastpoolt 
ettevõtet.

Muudatusettepanek 333
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Komisjon võib toetada liikmesriikide 
meetmeid, mille abil arendada 
ettevõtlusalast haridust, oskusi ja hoiakuid, 
eriti potentsiaalsete ja uute ettevõtjate 
puhul, samuti programme, mis edendavad 
noorte tulevaste ettevõtjate füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemist ja 
ettevõtlusse sisenemist;

Or. hu
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Muudatusettepanek 334
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon võib toetada liikmesriikide 
meetmeid, mille abil arendada 
ettevõtlusalast haridust, oskusi ja hoiakuid, 
eriti potentsiaalsete ja uute ettevõtjate
puhul, samuti programme selliste 
algatuste edendamiseks, mis toetavad 
pankrotis ettevõtjatele uue võimaluse 
andmist;

Or. en

Muudatusettepanek 335
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon toetab ettevõtluse alaseid 
meetmed, mis on suunatud turismisektori 
VKEdele, et toetada kvaliteetset ja 
jätkusuutlikku turismi, eelkõige 
tunnustades parimaid tavasid, mis võiksid 
kasu tuua konkreetsetes sektorites nagu 
ranna- ja rannikuturism.

Or. it

Muudatusettepanek 336
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)



AM\908222ET.doc 11/103 PE492.830v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
noorte töötuse kaotamisele, motiveerida 
töötuid noori hakkama füüsilisest isikust 
ettevõtjateks või ettevõtjateks, ning võtta 
sealjuures arvesse sihtrühmade 
spetsialiseerumist ning kasutada ära 
noorte ettevõtluse arendamise 
organisatsioonide teadmisi sihtrühmade 
kohta;

Or. hu

Muudatusettepanek 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võib tugevdada 
potentsiaalsete ettevõtjate haridust 
programmidega „Elukestev õpe” ja 
„Erasmus kõigile”, et parandada nende 
tehnoloogia ja ettevõtte juhtimise alaseid 
oskusi.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon toetab VKEde 
vahendusorganisatsioonide suutlikkuse 
tõstmist, et parandada ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse (ESV) alaste nõuannete 
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kvaliteeti ja nende kättesaadavust väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon võib toetada liikmesriikide 
meetmeid, et kehtestada 
maksusoodustused VKEde jaoks.

Or. it

Selgitus

Praegusel kriisiajal on teretulnud kõik meetmed, sealhulgas riigi tasandil, mis võiksid aidata 
ettevõtetel kasvada ja kindlust varuda.

Muudatusettepanek 340
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Komisjon toetab liikmesriikides 
ülikoolide kõrvalettevõtete ning 
ärikiirendite ja inkubaatorite loomist.

Or. it

Selgitus

Tuleb arendada ja tugevdada ülikoolide rolli uute ettevõtete loomisel ja nende ideedega 
varustamisel.
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Muudatusettepanek 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille 
eesmärk on parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele nende asutamise, kasvu ja
ülemineku etapis ning mis täiendavad 
VKEdele ette nähtud rahastamisvahendite 
kasutamist liikmesriikides riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
Täiendavuse tagamiseks kooskõlastatakse 
neid meetmeid põhjalikult 
ühtekuuluvuspoliitika ning programmi 
Horisont 2010 raames ja riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil 
võetavate meetmetega. Niisuguste 
meetmete eesmärk on stimuleerida 
rahastamist nii omakapitali kui ka laenu 
abil.

Or. en

Selgitus

Lisa raporti projekti muudatusettepanekule 41: käesoleva programmi rahastamisvahendid
peaksid täiendama olemasolevaid kavasid riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Lisaks 
riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele on ka kohalikel asutustel nagu linnavalitsustel 
tähtis roll VKEde jaoks rahastamisele juurdepääsu hõlbustamisel.

Muudatusettepanek 342
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon toetab meetmeid, mille 
eesmärk on parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele nende asutamise ja kasvu
etapis ning mis täiendavad VKEdele ette 

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

täiendavad VKEdele ette nähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil. Täiendavuse tagamiseks 
kooskõlastatakse neid meetmeid 
põhjalikult ühtekuuluvuspoliitika raames ja 
riigi tasandil võetavate meetmetega.
Niisuguste meetmete eesmärk on 
stimuleerida rahastamist nii omakapitali 
kui ka laenu abil.

Or. it

Muudatusettepanek 343
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille 
eesmärk on parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele nende asutamise ja kasvu 
etapis ning mis täiendavad VKEdele ette 
nähtud rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil. Täiendavuse tagamiseks 
kooskõlastatakse neid meetmeid 
põhjalikult ühtekuuluvuspoliitika raames ja 
riigi tasandil võetavate meetmetega. 
Niisuguste meetmete eesmärk on 
stimuleerida rahastamist nii omakapitali 
kui ka laenu abil. Komisjon pöörab erilist 
tähelepanu ELi poolt VKEdele antava 
rahastuse nähtavusele tagamaks, et ELi 
toetus oleks teada ja tuntud.

Or. fr

Muudatusettepanek 344
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 345
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 346
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille 
eesmärk on parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele nende asutamise ja kasvu 
etapis ning mis täiendavad VKEdele ette 
nähtud rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil. Täiendavuse tagamiseks 
kooskõlastatakse sellised meetmed
põhjalikult ühtekuuluvuspoliitika raames, 
programmi Horisont 2020 alusel ja riigi 
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Niisuguste meetmete eesmärk on 
stimuleerida rahastamist nii omakapitali 
kui ka laenu abil.

tasandil võetavate meetmetega. Niisuguste 
meetmete eesmärk on stimuleerida 
rahastamist nii omakapitali kui ka laenu 
abil.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille 
eesmärk on parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele nende asutamise ja kasvu 
etapis ning mis täiendavad VKEdele ette 
nähtud rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil. Täiendavuse tagamiseks 
kooskõlastatakse neid meetmeid 
põhjalikult programmi Horisont 2020 ja
ühtekuuluvuspoliitika raames ja riigi või 
piirkondlikul tasandil võetavate 
meetmetega. Niisuguste meetmete eesmärk 
on stimuleerida stardiraha, investorite 
kaudu rahastamise ning rohkem 
omakapitalil ja kvaasikapitalil põhineva 
rahastamise ja laenude rahastamise 
vormis toetuse andmist ja võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel, et selleks on olemas 
turunõudlus, töötab komisjon lõikes 1 
osutatud tegevusvaldkondade raames 
töötab välja meetmed, mis parandavad 
piiriülest ja mitut riiki hõlmavat 
rahastamist, aidates seega VKEdel muuta 
oma äritegevust rahvusvahelisemaks, 
järgides seejuures liidu õigust.

2. Tingimusel, et selleks on olemas 
turunõudlus, töötab komisjon lõikes 1 
osutatud tegevusvaldkondade raames 
töötab välja meetmed, mis parandavad 
piiriülest ja mitut riiki hõlmavat 
rahastamist, aidates seega VKEdel muuta 
oma äritegevust rahvusvahelisemaks, luua 
teiste VKEdega liite ja omavahel ühineda,
järgides seejuures liidu õigust.

Or. it

Selgitus

VKEde omavahelist liitumist tuleks toetada juhul, kui suurenemine võib tuua lisaväärtust.

Muudatusettepanek 350
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a Selleks, et täita rahastamise 
puudujääke ettevõtte elutsüklis, on vaja 
toetada uusi, tegevust alustavaid 
innovaatilisi ettevõtteid, et need saaksid 
võimalikult kiiresti siseneda kasvufaasi, 
ning edendada tegevust alustavate 
ettevõtete arenemist etappi, kus nad 
võivad hakata kapitali ligi tõmbama. Seda 
aitavad saavutada uued projektid, mis on 
võimalikult kiiresti valmis vastu võtma 
seemne- ja riskikapitali eesmärgiga 
edendada riskikapitalituru ja seega äri (ja 
ELi majanduse) kasvu.

Or. hu
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Muudatusettepanek 351
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rahastamisele juurdepääsu 
parandamise algatuste raames tagavad 
meetmed, et rahastamisvahenditele 
juurdepääsuga käiksid kaasas 
asjakohased soovitused juhendamise 
saamise, juhendamise võimaluste, 
koolituskavade ja teadmistepõhiste 
äriteenuste kohta, mis võivad osutuda 
vahenditele juurdepääsuks ülioluliseks.

Or. en

Selgitus

Rahastamisvahendite VKEdele kättesaadavaks tegemisest ei piisa, kui puudub juurdepääs 
korralikule juhendamisele ja nõustamisele. Oskused ja juhiomadused (näiteks korraliku 
äriplaani koostamine) võib olla sama oluline kui rahaliste vahendite olemasolu. Lisaks 
rahastamisele rahastamisvahendite kaudu, peab vajadusel olema võimalus saada 
juhendamis- või nõustamisteenust.

Muudatusettepanek 352
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Pärast konsulteerimist asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas VKEde 
esindusorganisatsioonidega, uurib 
komisjon lõikes 1 nimetatud meetmete 
raames võimalust toetada, arendada või 
reguleerida uuenduslikke 
rahastamisvahendeid, nagu 
ühisrahastamisprojektid, mis võiksid 
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VKEdele kasu tuua.

Or. en

Selgitus

Ühisrahastamisprojektid (nn crowd funding) võimaldavad – tavaliselt internetiportaalide 
kaudu – rohkematel väikeinvestoritel investeerida projektidesse ja väikeettevõtetesse.
Ameerika Ühendriikides võeti vastu seadus Jumpstart Our Business Startups Act ehk JOBS 
Act (uutele ettevõtetele kiirstardi andmise seadus) eesmärgiga julgustada väikeettevõtete 
rahastamist, milles nähakse ette õigusraamistik ühisrahastamisprojektide jaoks, mis loob 
tasakaalu investorite kaitse ning majanduskasvu edendamise vahel.

Muudatusettepanek 353
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
tegevusvaldkondade üksikasjad on 
sätestatud II lisas.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
tegevusvaldkondade üksikasjad on 
sätestatud artiklis 14 punktis a.

Or. sl

Muudatusettepanek 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turulepääsu lihtsustavad meetmed Turulepääsu lihtsustavad meetmed ja 
tugiteenused

Or. fr

Muudatusettepanek 355
Josefa Andrés Barea
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tuleks teha vahet meetmete vahel, mis parandavad turulepääsu ja meetmete vahel seoses 
ettevõtete teavitamise, nõustamise ja järelevalvega. Seepärast tehakse ettepanek jagada 
artikkel 9 kaheks eraldi artikliks.

Muudatusettepanek 356
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Et parandada jätkuvalt liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ja turulepääsu, jätkab 
komisjon ettevõtlusvõrgustiku Enterprise 
Europe toetamist. Ettevõtlusvõrgustik 
Enterprise Europe (EEN) ei asenda ega 
dubleeri, vaid täiendab olemasolevate 
VKEde ja mikroorganisatsioonide 
tegevust ning põhineb soovitavalt VKEsid 
esindavatel organisatsioonidel. EENi 
territoriaalse rakendamise viis peaks 
kajastama VKEde mitmekesisust ning 
looma koostoimet ja kooskõla VKEde 
esindusorganisatsioonide praeguse 
rolliga.

Or. en



PE492.830v01-00 22/103 AM\908222ET.doc

ET

Selgitus

EEN peaks olema ettevõtete võrk, kuid paljudes piirkondades ei ole VKEsid esindavad 
organisatsioonid sellega seotud ning seega ei ole võimalik luua ettevõtete ja 
ettevõtlusorganisatsioonide vahelist võrku.

Muudatusettepanek 357
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Et parandada jätkuvalt liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ja turulepääsu, jätkab 
komisjon ettevõtlusvõrgustiku Enterprise 
Europe toetamist. Võrgustikul tuleks 
jätkata praegust tegevust, seda edasi 
arendada ja tugevdada. Võrgustik pakub 
integreeritud ärialaseid tugiteenuseid 
Euroopa VKEdele, kes soovivad uurida 
ühtse turu ja kolmandate riikide 
ärivõimalusi.

Or. en

Selgitus

Võrgustiku kogemusi ja teadmisi tuleks kasutada selleks, et tulevikus suurendada veelgi 
toetust VKEdele. Lisaks oleks kasulik täpsem kirjeldus selle kohta, mis on kavas.

Muudatusettepanek 358
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Et parandada jätkuvalt liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ja turulepääsu, jätkab 
komisjon ettevõtlusvõrgustiku Enterprise 
Europe toetamist. Sellegipoolest hindab 
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Europe toetamist. komisjon selle tõhusust, juhtimist ja 
geograafilist jaotumist, et parandada 
pakutud teenuste kasutuselevõttu VKEde 
poolt, suurendada asjaomaste 
sidusrühmade kaasatust võrgustiku 
juhtimisse ning tagada võrgu 
tasakaalustatud geograafiline jaotus.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Et parandada jätkuvalt liidu ettevõtete ja 
liiduga seotud ülemereriikide ja -
territooriumide konkurentsivõimet ja 
turulepääsu, jätkab komisjon 
ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe 
toetamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 360
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Et parandada jätkuvalt liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ja turulepääsu,
suurendab komisjon ettevõtlusvõrgustiku 
Enterprise Europe toetamist, ilma 
sealjuures ebavajalikku dubleerimist 
loomata.

Or. de
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Muudatusettepanek 361
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Et parandada jätkuvalt liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ja turulepääsu, jätkab 
komisjon ettevõtlusvõrgustiku Enterprise 
Europe toetamist ning kontrollib, kui 
tõhusalt tegutsevad võrgustiku 
sidusrühmad kohalikul tasandil.

Or. it

Muudatusettepanek 362
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Võrgustiku raames võetavad meetmed 
sisaldavad järgmist, kuid ei piirdu sellega:
a) informatsioon ja nõustamisteenused 
ELi algatuste ja õigusaktide kohta;
b) toetus haldussuutlikkuse tõstmiseks, et 
suurendada VKEde konkurentsivõimet;
c) toetus VKEde majandusalaste 
teadmiste parandamiseks;
d) meetmed VKEde juurdepääsu 
parandamiseks energiatõhususe, 
kliimamuutuse ja keskkonna-alastele 
teadmistele;
e) ELi muude rahastamisallikate 
soovitamine;
f) piiriülese äritegevuse, teadus- ja 
arendustegevuse, tehnoloogia ja 



AM\908222ET.doc 25/103 PE492.830v01-00

ET

innovatsiooni partnerluste hõlbustamine;
g) VKEde ja komisjoni vahelise 
suhtluskanali pakkumine.

Or. en

Selgitus

Oleks kasulik lisada võrgustiku võimalike ülesannete kirjeldus, kuid samas ei peaks see olema 
mitte liiga normatiivne ja jätma ruumi tulevaste arengutega kohanemiseks.

Muudatusettepanek 363
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võib toetada meetmeid, mille 
abil lihtsustatakse VKEde pääsu ühtsele 
turule, sealhulgas teabe levitamist ja 
teadlikkuse suurendamist. Muu hulgas 
abistab ta VKEsid nende 
esindusorganisatsioonide kaudu Euroopa 
või riiklikul tasandil, eelkõige 
meetmetega, mille eesmärgiks on:
– programmi rakendamine;
– VKEde vastavusse viimine ELi 
õigusaktide nõuetega;
– VKEde juurdepääsu hõlbustamine 
Euroopa programmidele ja rahastusele;
– heade tavade ja koostöö esiletoomine 
selliste organisatsioonide vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 364
Josefa Andrés Barea

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

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

2. Komisjon võib toetada meetmeid, mille 
abil lihtsustatakse VKEde pääsu ühtsele 
turule, sealhulgas teabe levitamist ja 
teadlikkuse suurendamist, ning meetmeid 
VKEde ja mikroettevõtete osalemise 
soodustamiseks Euroopa nõuete ja 
standardite koostamise ja kohandamise 
protsessis, ning samuti nende nõuete 
täitmiseks ettevõtete poolt.

Or. es

Muudatusettepanek 365
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
lihtsustatakse VKEde pääsu ühtsele turule, 
sealhulgas teabe levitamist ja teadlikkuse 
suurendamist. Samuti toetab komisjon 
VKEde esindusorganisatsioonide 
laialdasemat osalemist ühtse turu poliitika 
algatuste (nagu riigihanked, 
standardimise protsessid ja 
intellektuaalomandiga seotud kord) 
väljatöötamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Gaston Franco

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

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 367
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 368
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 369
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selle artikli rakendamisel peab 
komisjon pöörama erilist tähelepanu 
väikestele ja mikroettevõtetele ning lõigete 
1 ja 2 kohaselt toimuva tegevuse 
sidususele.

Or. fr

Muudatusettepanek 370
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Konkreetsete meetmetega püütakse 
lihtsustada VKEde pääsu väljaspool liitu 
asuvatele turgudele ning edendada nende 
turgude praegusi tugiteenuseid. Selleks, et 
vältida dubleerimist, hindab Euroopa 
Komisjon enne uute 
nõuandmisvõimaluste väljaarendamist 
kõigepealt olemasolevaid 
nõustamisteenuseid selles valdkonnas. 
Järgmise sammuna tuleb konsulteerida 
VKEde organisatsioonidega ja teha 
kindlaks ettevõtete vajadused. VKEd 
võivad programmi kaudu saada toetust
prioriteetsete kolmandate riikide 
standardite ja intellektuaalomandi õiguste 
küsimustes.

Or. de
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Muudatusettepanek 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Konkreetsete meetmetega võidakse 
püüda lihtsustada VKEde pääsu väljaspool 
liitu asuvatele turgudele, andes eelkõige 
teavet turulepääsutõkete ja ärivõimaluste 
kohta ning parandades tugiteenuste 
osutamist seoses teabega, mis puudutab
prioriteetsete kolmandate riikide
standardeid, riigihankeid ja 
intellektuaalomandi õigusi. Need meetmed 
täiendavad, kuid ei dubleeri põhilisi 
kaubanduse edendamise meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Konkreetsete meetmetega püütakse 
lihtsustada VKEde pääsu väljaspool liitu 
asuvatele turgudele ning edendada nende 
turgude praegusi tugiteenuseid, nagu 
diagnostikavahendite andmist, teabe 
levitamist ja toe pakkumist, et võimaldada 
neil ettevõtetel jätkata oma rahvusvahelist 
tegevust. VKEd võivad programmi kaudu 
saada toetust prioriteetsete kolmandate 
riikide standardite ja intellektuaalomandi 
õiguste küsimustes. Sellise toetusega 
püütakse katta kõigi VKEdele vajadused 
sõltumata sellest, kas nad on esmakordsed 
eksportijad, ekspordivad ainult vahel või 
tegelevad sellega juba ammu. 
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Or. fr

Muudatusettepanek 373
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oleks kasulik lisada põhjalikum kirjeldus VKEde rahvusvaheliseks muutmise meetmete kohta, 
kuid samas ei peaks see olema mitte liiga normatiivne ja jätma ruumi tulevaste arengutega 
kohanemiseks.

Muudatusettepanek 374
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\908222ET.doc 31/103 PE492.830v01-00

ET

küsimustes. õiguste ja tolliprotseduuride küsimustes.

Or. it

Selgitus

Ettevõtteid tuleks toetada, kui nad soovivad alustada tegevust ühtsel turul või väljaspool ELi.
Teadmised tolliprotseduuride kohta koos headel tavadel põhinevate ümberkorraldustega 
aitavad leevendada ohtu, et kaupade ja teenustega kauplemisel võiksid tekkida moonutused.

Muudatusettepanek 375
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi meetmete eesmärk võib olla 
soodustada rahvusvahelist tööstuskoostööd, 
sealhulgas tööstusküsimusi ja õiguslikku 
reguleerimist puudutavaid dialooge 
kolmandate riikidega. Konkreetsete 
meetmetega võidakse püüda vähendada 
erinevusi Euroopa Liidu ja muude riikide 
tööstustooteid, tööstuspoliitikat ja 
ettevõtluskeskkonna parandamist 
käsitlevate õigusraamistike vahel.

4. Programmi meetmete eesmärk võib olla 
soodustada rahvusvahelist tööstuskoostööd,
koostööd ettevõttega seotud kolmandas 
sektoris, sealhulgas tööstusküsimusi ja 
õiguslikku reguleerimist puudutavaid 
dialooge kolmandate riikidega.
Konkreetsete meetmetega võidakse püüda 
vähendada erinevusi Euroopa Liidu ja 
muude riikide tööstustooteid, teenuseid,
tööstuspoliitikat ja ettevõtluskeskkonna 
parandamist käsitlevate õigusraamistike 
vahel.

Or. it

Selgitus

Eesmärk on kohandada meetmeid ja näitajaid mõjuhinnangu tulemustega, mis on saadud 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi 
kaudu, mille eesmärk on toetada teenuste- ja turismiettevõtteid ning samuti tööstusettevõtteid.

Muudatusettepanek 376
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi meetmete eesmärk võib olla 
soodustada rahvusvahelist tööstuskoostööd, 
sealhulgas tööstusküsimusi ja õiguslikku 
reguleerimist puudutavaid dialooge 
kolmandate riikidega. Konkreetsete 
meetmetega võidakse püüda vähendada 
erinevusi Euroopa Liidu ja muude riikide 
tööstustooteid, tööstuspoliitikat ja 
ettevõtluskeskkonna parandamist 
käsitlevate õigusraamistike vahel.

4. Programmi meetmete eesmärk võib olla 
soodustada rahvusvahelist tööstuskoostööd
ja vastastikusi meetmeid, sealhulgas 
tööstusküsimusi ja õiguslikku reguleerimist 
puudutavaid dialooge kolmandate 
riikidega. Konkreetsete meetmetega 
võidakse püüda vähendada erinevusi 
Euroopa Liidu ja muude riikide 
tööstustooteid, tööstuspoliitikat ja 
ettevõtluskeskkonna parandamist 
käsitlevate õigusraamistike vahel.

Or. fr

Selgitus

ELi meetmetes tuleks püüda rakendada rangelt vastastikkuse põhimõttest, et tagada võrdsed 
võimalused juurdepääsuks Euroopa turule.

Muudatusettepanek 377
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi meetmete eesmärk võib olla 
soodustada rahvusvahelist
tööstuskoostööd, sealhulgas 
tööstusküsimusi ja õiguslikku reguleerimist 
puudutavaid dialooge kolmandate 
riikidega. Konkreetsete meetmetega 
võidakse püüda vähendada erinevusi 
Euroopa Liidu ja muude riikide
tööstustooteid, tööstuspoliitikat ja 
ettevõtluskeskkonna parandamist 
käsitlevate õigusraamistike vahel.

4. Programmi meetmete eesmärk võib olla 
soodustada rahvusvahelist koostööd, 
sealhulgas tööstusküsimusi ja õiguslikku 
reguleerimist puudutavaid dialooge 
kolmandate riikidega. Konkreetsete 
meetmetega võidakse püüda vähendada 
erinevusi Euroopa Liidu ja muude riikide
tooteid, ettevõtluspoliitikat ja 
ettevõtluskeskkonna parandamist 
käsitlevate õigusraamistike vahel.

Or. en
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Selgitus

Sõna „tööstus” tuleks ära jätta. Ei ole põhjust, et need meetmed peaksid piirduma ainult 
tööstuskoostöö, tööstustoodete ja tööstuspoliitikaga.

Muudatusettepanek 378
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon toetab meetmeid, et tagada 
VKEde osalemine Euroopa ja 
rahvusvaheliste standardite 
väljatöötamise protsessis, eesmärgiga 
kohandada Euroopa ja rahvusvahelisi 
standardeid ja nõudeid VKEde vajaduste 
ja eripäraga ning hõlbustada nende 
standardite rakendamist VKEdes.

Or. en

(Standardimist peetakse üldiselt oluliseks vahendiks, mis aitab tagada juurdepääsu turgudele, 
muutes standardid lihtsamini kättesaadavaks ja odavamaks.)

Muudatusettepanek 379
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Erimeetmed peavad tagama õigluse 
riigihankelepingute andmisel VKEdele, 
kes tegelevad tootmisega Euroopas. 
Selliste ettevõtete jaoks tuleks eraldada 
20% riigihankelepingutest.

Or. fr



PE492.830v01-00 34/103 AM\908222ET.doc

ET

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 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe

1. Komisjon jätkab ettevõtlusvõrgustiku 
Enterprise Europe toetamist, et tagada 
integreeritud äritegevust toetavad 
teenused eelkõige VKEdele.
Võttes arvesse olemasolevate Euroopa 
äritegevuse toetamise võrgustike 
kogemusi ja oskusi, võib rahalist toetust 
anda võrgustikku kuuluvatele partneritele 
järgmiste teenuste pakkumisel:
a) teabe-, nõustamis-, tagasiside-, 
ettevõtluskoostöö- ja 
rahvusvahelistamisteenused ühtsel turul 
ja kolmandates riikides:
b) uuendusalased teenused ning 
tehnoloogia- ja teadmiste edasiandmise 
teenused;
c) teenused, mille kaudu innustatakse 
VKEsid osalema programmis Horisont 
2020 ja struktuurifondides.
2. Selliste teenuste üksikasjad on 
sätestatud II a lisas.
3. Liidu teiste programmide nimel 
võrgustiku kaudu edastatavad teenused 
rahastatakse nende programmide 
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vahenditest.
4. Komisjon saab ettevõtlusvõrgustiku 
toimimise täiustamise eesmärgil meetmete 
vastuvõtmiseks ülevaate liikmesriikide 
mitmesugustest valitsemisstruktuuridest 
ning kasutab liikmesriikide mudeleid 
koostöös VKEde organisatsioonide ja 
innovaatikaasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Meetmed seoses ettevõtete teavitamise, 

nõustamise ja järelevalvega
1. Komisjon hõlbustab VKEde 
organisatsioonide juurdepääsu liidu 
programmidele ja pakub tehnilist abi 
VKEde teavitamiseks ja nõustamiseks. 
2. Et parandada jätkuvalt liidu ettevõtete 
konkurentsivõimet ja turulepääsu, annab 
komisjon jätkuvalt toetust 
ettevõtlusvõrgustikule Enterprise Europe, 
kelle tegevus määratakse kindlaks 
koostöös Euroopa VKEde 
esindusorganisatsioonidega.

Or. es

Selgitus

Üheks prioriteediks peaks olema selle tagamine, et kõikidel VKEdel on juurdepääs teabele, 
nõustamisele ja järelevalvele.



PE492.830v01-00 36/103 AM\908222ET.doc

ET

Muudatusettepanek 382
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
VKEde turulepääsu lihtsustavad meetmed 

ja tugiteenused
1. Et tagada algatuse jätkamist, mille 
eesmärgiks on hõlbustada teabe ja 
nõuannete jagamist VKEdele, säilitab 
komisjon oma toetuse 
ettevõtlusvõrgustikule Enterprise Europe. 
Et see võrgustik oleks VKEde jaoks 
kergemini mõistetav ning et tema antav 
abi oleks järjekindel, teeb võrgustik 
tihedat koostööd erinevate olemasolevate 
võrkudega kohalikul, piirkondlikul ja 
riiklikul tasandil.
2. Muu hulgas abistab komisjon VKEsid 
nende esindusorganisatsioonide kaudu 
Euroopa või riiklikul tasandil, eelkõige 
meetmetega, mille eesmärgiks on:
– programmi rakendamine;
– VKEde vastavusse viimine ELi 
õigusaktide nõuetega;
– VKEde juurdepääsu hõlbustamine 
Euroopa programmidele ja rahastusele;
– heade tavade ja koostöö esiletoomine 
selliste organisatsioonide vahel.
3. Selle artikli rakendamisel peab 
komisjon pöörama erilist tähelepanu 
väikestele ja mikroettevõtetele ning lõigete 
1 ja 2 kohaselt toimuva tegevuse 
sidususele.

Or. fr

Selgitus

Tuleks soodustada VKEde abiks ja toetuseks võetavate meetmete vahelist koostoimet ja nende 



AM\908222ET.doc 37/103 PE492.830v01-00

ET

ratsionaliseerimist, et ideaaljuhul koondada kogu tegevus ühte kontaktpunkti.

Muudatusettepanek 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võtab programmi 
rakendamiseks vastu iga-aastase 
tööprogrammi eraldi rahaliste ja 
mitterahaliste vahendite jaoks kooskõlas 
määruse artikli 16 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Iga-aastases
tööprogrammis sätestatakse taotletavad 
eesmärgid, oodatavad tulemused, 
rakendamismeetodid ja nendele ette nähtud 
kogusumma. Samuti sisaldavad need 
rahastatavate tegevuste kirjeldust, märget 
igale tegevusele eraldatava summa kohta ja 
orienteeruvat rakendamise ajakava, 
makseprofiili, olulist teavet 
rahastamisvahendite kohta, nagu tagatise 
tase, seotus programmiga Horisont 2020 
ning asjakohaseid näitajaid väljundite ning 
eesmärkide saavutamise tulemuslikkuse 
seireks. Toetuste kohta on neisse märgitud 
prioriteedid, peamised 
hindamiskriteeriumid ja maksimaalne 
kaasfinantseerimismäär.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada sidusus ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programmi (COSME) ja 
Horisont 2020 programmide rahastamisvahendite vahel.

Muudatusettepanek 384
Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon peaks soodustama ühtse ja 
kasutajasõbraliku e-süsteemi loomist 
liikmesriikides, mis muudaks 
kättesaadavaks kogu VKEdele olulise 
teabe ja programmid, sh taotluste 
esitamise kord, ajaline raamistik, 
tähtajad, pooleliolevate ja lõppenud 
projektide kokkuvõtted ning aruanded.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tööprogramm koostatakse koostöös 
sidusrühmade organisatsioonidega, 
sealhulgas VKEde esindajate 
organisatsioonidega, kuid ka teiste 
sidusrühmadega, nagu standardiasutused, 
töötajate organisatsioonid ja 
keskkonnaorganisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Aastaprogrammi väljatöötamise, 
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elluviimise ja hindamise üle peetakse nõu 
Euroopa ettevõtluse ja VKEde 
organisatsioonidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 387
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Aastaprogrammi väljatöötamise, 
elluviimise ja hindamise üle peetakse nõu 
Euroopa ettevõtluse ja VKEde 
organisatsioonidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 388
Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) heade tavade ja käsitlusviiside 
kindlakstegemine ja nende 
edasiarendamine;

b) heade tavade ja käsitlusviiside 
kindlakstegemine ja nende 
edasiarendamine ja levitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) heade tavade ja käsitlusviiside 
kindlakstegemine ja nende 
edasiarendamine;

b) heade tavade ja käsitlusviiside 
kindlakstegemine ja nende 
edasiarendamine ja levitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 390
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) kehtivate õigusaktide sobilikkuse 
kontrolle ja ettevõtete konkurentsivõime 
seisukohalt eriti oluliste uute liidu 
meetmete mõju hindamine, et teha kindlaks 
kehtivate õigusaktide lihtsustamist vajavad 
valdkonnad ja tagada, et VKEde koormust 
minimeeritakse valdkondades, kus 
kavandatakse uusi seadusandlikke 
meetmeid;
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Or. en

Muudatusettepanek 392
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 393
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) ettevõtjate konkurentsivõime seisukohalt 
eriti oluliste liidu meetmete mõju 
hindamine, et teha kindlaks kehtivate 
õigusnormide lihtsustamist vajavad 
valdkonnad või valdkonnad, milles on vaja 
esitada uued õiguslikud meetmed, mida 
tehakse VKE-testi abil, mis järgib 
põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ja 
sisaldab põhjalikku analüüsi kõikide 
lihtsustamisvõimaluste kohta 
mikroettevõtetele;

Or. de
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Muudatusettepanek 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) kehtivate õigusaktide sobilikkuse 
kontrolle ja ettevõtete konkurentsivõime 
seisukohalt eriti oluliste uute liidu 
meetmete mõju hindamine, et teha kindlaks 
kehtivate õigusaktide lihtsustamist vajavad 
valdkonnad ja valdkonnad, kus saab 
kohaldada spetsiaalselt VKEdele mõeldud 
erandeid, ja tagada, et VKEde koormust 
minimeeritakse valdkondades, kus on vaja
kavandada uusi seadusandlikke 
meetmeid;

Or. en

Selgitus

Kehtivate õigusaktide sobilikkuse kontroll on samuti oluline, et kontrollida olemasolevaid ELi 
õigusakte ja püüda vähendada halduskoormust ELi ettevõtetele, eriti VKEdele.

Muudatusettepanek 395
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) ettevõtteid, ja eelkõige VKEsid, erilise 
rõhuga väikestele ja mikroettevõtjatele,
konkreetset tööstuspoliitikat ja 
konkurentsivõimet käsitlevaid meetmeid 
mõjutavate õigusaktide hindamine.

Or. en

Selgitus

Vastavalt punktile d, milles käsitletakse ettevõtteid mõjutavate õigusaktide hindamist „tuleks 
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täpsustada, et nimetatud kaks meedet viiakse läbi pöörates erilist tähelepanu VKEdele, eriti 
mikro- ja väikeettevõtetele”. Seekaudu rakendatakse praktiliselt ka põhimõtet „kõigepealt 
mõtle väikestele”.

Muudatusettepanek 396
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 397
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 398
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” ja lähenemisviisi 
„kõigepealt mõtle väikestele” 
rakendamise järelmeetmed ja hindamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 400
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud toetusmeetmed ei 
pruugi kuuluda artiklis 10 osutatud iga-
aastasesse tööprogrammi.

2. Lõikes 1 osutatud toetusmeetmed
kuuluvad artiklis 10 osutatud iga-
aastastesse tööprogrammidesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud toetusmeetmed ei 
pruugi kuuluda artiklis 10 osutatud iga-
aastasesse tööprogrammi.

2. Lõikes 1 osutatud toetusmeetmed ei 
pruugi kuuluda artiklis 10 osutatud iga-
aastasesse tööprogrammi ning need ei tohi 
maksma minna rohkem, kui 12,5% kogu 
programmi rahastamispaketist.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon koostab igal aastal 
järelevalvearuande, milles uurib toetatud 
meetmete tõhusust ja tulemuslikkust 
rahalise rakendamise, tulemuste ja 
võimaluse korral ka mõju seisukohast. 
Aruandes esitatakse teave kliimakulutuste 
summa ja kliimamuutusealastele 
eesmärkidele antud toetuse mõju kohta, 
niivõrd kui sellise teabe kogumine ei tekita 
VKEdele põhjendamatut halduskoormust.

2. Komisjon koostab igal aastal 
järelevalvearuande, milles uurib toetatud 
meetmete tõhusust ja tulemuslikkust 
rahalise rakendamise, tulemuste ja 
võimaluse korral ka mõju seisukohast. 
Aruandes esitatakse teave kliimakulutuste 
summa ja kliimamuutusealastele 
eesmärkidele antud toetuse mõju kohta, 
niivõrd kui sellise teabe kogumine ei tekita 
VKEdele põhjendamatut halduskoormust.
Aastaaruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendi pädevale komisjonile ja 
tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 404
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Töötatakse välja peamised 
tulemuslikkuse näitajad, mille põhjal 
hinnatakse, mil määral on programmi 
alusel toetatud meetmete eesmärgid 
saavutatud. Neid võrreldakse eelnevalt 
kindlaksmääratud lähteolukorraga, mis 
kajastab enne meetmete rakendamist 
valitsenud olukorda.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kuna indikaatoreid määratlevad käesolevas määruses kaasseadusandjad, ei ole vajadust 
täiendavate näitajate väljatöötamiseks.

Muudatusettepanek 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Töötatakse välja peamised 
tulemuslikkuse näitajad, mille põhjal 
hinnatakse, mil määral on programmi 
alusel toetatud meetmete eesmärgid 
saavutatud. Neid võrreldakse eelnevalt 
kindlaksmääratud lähteolukorraga, mis 
kajastab enne meetmete rakendamist 
valitsenud olukorda.

5. Koostöös asjatundjate ja asjaomaste 
sidusrühmadega (sh VKEde 
esindusorganisatsioonid, piirkondlikud 
ametivõimud ja finantsvahendajad)
töötatakse välja peamised tulemuslikkuse 
näitajad, mille põhjal hinnatakse, mil 
määral on programmi alusel toetatud 
meetmete eesmärgid saavutatud. Neid
võrreldakse eelnevalt kindlaksmääratud 
lähteolukorraga, mis kajastab enne 
meetmete rakendamist valitsenud olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse eesmärgiga lihtsustada kasvule 
suunatud VKEde juurdepääsu 
rahastamisele, keskendudes samuti nende 
käivitamise- ja üleminekuetapile.
Rahastamisvahendite hulka kuuluvad 
omakapitalirahastu ja laenutagamisrahastu.
Rahaliste vahendite eraldamisel eri 
vahenditele lähtutakse turul valitsevast 
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nõudlusest ja võetakse arvesse VKEde 
esindusorganisatsioonide, piirkondlike
ametivõimude ja finantsvahendajate 
arvamust.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse eesmärgiga lihtsustada kasvule 
suunatud VKEde juurdepääsu 
rahastamisele. Rahastamisvahendite hulka 
kuuluvad omakapitalirahastu ja 
laenutagamisrahastu.
Rahastamisvahendeid peaks olema 
võimalik kasutada VKE elutsükli igas 
etapis.

Or. de

Muudatusettepanek 408
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse eesmärgiga lihtsustada kasvule 
suunatud VKEde juurdepääsu 
rahastamisele. Rahastamisvahendite hulka 
kuuluvad omakapitalirahastu ja 
laenutagamisrahastu. Laenuinstrumendid 
seatakse vahendite eraldamisel esikohale.

Or. en
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Muudatusettepanek 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse eesmärgiga lihtsustada kasvule 
suunatud VKEde ja/või igas elutsüklis 
olevate VKEde juurdepääsu rahastamisele.
Rahastamisvahendite hulka kuuluvad 
omakapitalirahastu ja laenutagamisrahastu.

Or. fr

Muudatusettepanek 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 411
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse eesmärgiga lihtsustada selliste
VKEde juurdepääsu rahastamisele, mis on 
käivitamise etapis või on suunatud 
kasvule ja konsolideerumisele.
Rahastamisvahendite hulka kuuluvad 
omakapitalirahastu ja laenutagamisrahastu.

Or. it

Selgitus

Kohandamine artikli 8 kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 412
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Konkurentsivõime ja VKEde 
programmi omakapitalirahastut 
(„Omakapitalirahastu kasvu eesmärgil” 
(EFG)) rakendatakse ELi ühtse 
omakapitali rahastamisvahendina, mis 
toetab ELi ettevõtete kasvu ning teadus-, 
arendus- ja uuendustegevust alates 
varasest etapist (sh stardikapital) kuni 
kasvufaasini ning rahaliselt toetatakse 
seda programmist Horisont 2020 ja 
käesolevast programmist.
EFG kasutab sama rakendusmehhanismi, 
nagu ka programmi Horisont 2020 alusel 
moodustatav teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuse omakapitalirahastu, 
vastavalt alljärgnevatele tingimustele.
Laenutagamisrahastu rakendatakse 
osana ELi ühtsest laenupõhisest 
rahastamisvahendist ELi ettevõtete 
kasvuks ning teadus-, arendus- ja 
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uuendustegevuseks, kasutades sama 
rakendusmehhanismi ning sama Horisont 
2020 laenurahastu VKEdele ette nähtud 
nõudluspõhist osa (RSI II), vastavalt 
alljärgnevatele tingimustele. 
Omakapitali- ja laenutagamisrahastu 
vastavad finantsmääruses ja delegeeritud 
õigusaktis, mis asendab selle 
rakenduseeskirjad, rahastamisvahendite 
kohta käivatele sätetele ja 
üksikasjalikumatele tegevusnõuetele, mis 
sätestatakse komisjoni juhistes.
Omakapitali- ja laenutagamisrahastu 
täiendavad VKEdele ette nähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikide poolt ühtekuuluvuspoliitika 
raames. Omakapitali- ja 
laenutagamisrahastu võivad vajaduse 
korral ühendada rahalised vahendid 
liikmesriikidega, kes soovivad panna 
nendesse osa vahenditest, mis on neile 
riikidele eraldatud [struktuurifondide 
määruse artikli 33 lõike 1 punktiga a]. 
Tulud ja tagasimaksed, mis on seotud 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi alusel toimiva rahastuga 
GIF2, eraldatakse konkurentsivõime ja 
VKEde programmile. 
Kasvule suunatud VKEdele mõeldud 
rahastamisvahendeid rakendatakse 
kooskõlas vastavate ELi riigiabi-
eeskirjadega.

Or. sl

Muudatusettepanek 413
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Omakapitalirahastuga toetatakse 
fonde, mis pakuvad riskikapitali ja 
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vaherahastamist, nagu näiteks allutatud 
ja osaluslaene, laienevatele ja kasvufaasis 
ettevõtetele, eelkõige sellistele, mis 
tegutsevad piiriüleselt; samas on koos 
programmi Horisont 2020 alusel toimiva 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse 
omakapitalirahastuga võimalik teha 
investeeringuid ka varases staadiumis 
ettevõtetesse. Viimasel juhul ei ületa EFG
investeering 20 % ELi 
koguinvesteeringust, välja arvatud 
mitmeetapiliste fondide puhul, kus EFG 
ning teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuse omakapitalirahastu 
vahendeid antakse proportsionaalselt, 
lähtudes nende fondide 
investeerimispoliitikast. EFG väldib 
omandatud ettevõtte lõpetamiseks ette 
nähtud väljaostu või asenduskapitali 
kasutamist. Komisjon võib muutuvatest 
turuoludest lähtuvalt otsustada muuta 
20 % künnist. 
Toetust antakse investeeringuna ühes 
alljärgnevalt nimetatud vormis:
a) investeeringud otse Euroopa 
Investeerimisfondilt või muudelt 
üksustelt, kellele rakendamine komisjoni 
nimel usaldatakse, või
b) fondifondide või investeerimisvahendite 
kaudu, mis investeerivad piiriüleselt ja 
mille on loonud Euroopa 
Investeerimisfond või muud üksused, 
kellele rakendamine on komisjoni nimel 
usaldatud, koos erainvestorite ja/või 
riiklike avalik-õiguslike 
finantseerimisasutustega.

Or. sl

Muudatusettepanek 414
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Laenutagamisrahastut juhib 
komisjoni nimel Euroopa 
Investeerimisfond või muud üksused, 
kellele rakendamine komisjoni nimel 
usaldatakse. Rahastu annab
a) edasigarantiisid ja muid 
tagatisskeemide riskijagamise 
kokkuleppeid;
b) otsetagatisi ja muid riskijagamise 
kokkuleppeid teiste finantsvahendajatega, 
kes täidavad abikõlblikkuse kriteeriume.
Laenutagamisrahastu koosneb kahest 
järgmisest meetmest:
esimene meede, mis hõlmab 
finantseerimist laenuvahendite varal 
laenude (sh allutatud ja osaluslaenude) 
või liisingu kaudu, vähendab VKEde 
eriraskusi rahastamisele juurdepääsul, 
mille põhjustab kas arvatav kõrge 
riskitase või piisava tagatise puudumine; 
teine meede hõlmab VKEde 
laenurahaportfellide väärtpaberistamist, 
mille kaudu kaasatakse VKEdele 
täiendavat krediiti laenude rahastamiseks, 
kasutades sobivaid riskijagamise 
kokkuleppeid väljavalitud asutustega. 
Nende tehingute toetamise eeldusena 
kohustub kreeditor andma suure osa 
niimoodi tekkivast likviidsusest mõistliku 
aja jooksul laenudena VKEdele. 
Kõnealuse laenuvahendi varal 
rahastamise suurus arvutatakse tagatud 
portfelliriski suurusest lähtuvalt ning 
kehtestatakse koos ajavahemikuga pärast 
iga institutsiooniga eraldi peetud 
läbirääkimisi.
Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene, mille 
tagasimakse miinimumtähtajaks on 12 
kuud. Laenutagamisrahastu ehitatakse 
üles selliselt, et oleks võimalik esitada 
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aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

Or. sl

Muudatusettepanek 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Omakapitali- ja laenutagamisrahastu 
võivad täiendada VKEdele ette nähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikide poolt ühtekuuluvuspoliitika 
raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Omakapitali- ja laenutagamisrahastu 
võivad vajaduse korral ühendada 
rahalised vahendid liikmesriikidega ja/või 
piirkondadega, kes soovivad panna 
nendesse osa vahenditest, mis on neile 
riikidele eraldatud [struktuurifondide 
määruse artikli 33 lõike 1 punkti a 
kohaselt].

Or. en

Muudatusettepanek 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse tihedas koostöös programmi 
Horisont 2020 alusel toimiva laenu- ja 
omakapitalirahastuga, et luua 
vahendajate jaoks ühtne instrument ja 
võimaldada VKEdel leida ühise 
teabeallika kaudu programm, mis kõige 
paremini vastab nende vajadustele.

Or. en

Selgitus

Sellega muudatusega soovitakse selgitada, et kuigi ei saa nõuda, et finantsvahendajad 
ühineksid COSME ja Horisont 2020 programmide rahastamisvahenditega, peaksid mõlemad 
programmid olema tihedalt kooskõlastatud, et pakkuda vahendajatele ühtne instrument ja 
juhatada VKEd üheainsa ühise teabeallika, nt selleks otstarbeks loodud ELi veebilehe kaudu 
nende vajadustele kõige paremini vastava toetusprogrammi juurde.
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Muudatusettepanek 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon ja liikmesriigid võtavad 
vajalikke meetmeid, et levitada VKEde ja 
vahendajate seas teavet saadaolevate 
rahastamisvahendite kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. VKEdele mõeldud 
rahastamisvahendeid rakendatakse 
kooskõlas liidu riigiabi vastava 
õigusaktiga. Programmi suunistes ja 
juhendites peab olema selgelt märgitud 
tingimused igasuguse 
rahastamisvahendite väljaarvamise kohta 
riigiabi eeskirjadest.

Or. en

Selgitus

Selleks, et lihtsustada ja hõlbustada juurdepääsu COSME programmile, peab programmi 
suunistes ja juhendites olema selgelt märgitud tingimused igasuguse rahastamisvahendite 
väljaarvamise kohta riigiabi eeskirjadest (näiteks miinimumlävi või lepingulised tingimused). 

Muudatusettepanek 423
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. On vaja tagada, et teave 
rahastamisvahendite kättesaadavuse 
kohta sisaldaks kohaliku tasandi 
informatsiooni. Rahastamisvahendite 
kasutamise kord peab olema kõikides 
liikmesriikides sama, ning seda tuleb 
lihtsustada ja tutvustada.

Or. it

Muudatusettepanek 424
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon koostab 
finantsvahendajatega kohustuslikud 
lepingud, mis muudab avalikkuse 
teavitamise nende vahendite olemasolust 
kohustuslikuks.

Or. it

Selgitus

Komisjoni rahastamist tuleb sobival viisil reklaamida ja inimesed peavad sellest teadlikud 
olema.

Muudatusettepanek 425
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Tuleb ette näha võimalus ELi tagatud 
rahastamisvahendite kombineerimiseks 
riikliku ja piirkondliku rahastamisega ja 
struktuurifondide kasutamiseks 
finantstagatisena.

Or. it

Selgitus

Pidades silmas VKEde vajadust krediidi järele, tuleks neile tagada võimalus kasutada kõiki 
olemasolevaid rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 426
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Peab olema võimalik kasutada 
rahastamisvahendeid koos teiste ELi 
fondide, ja eelkõige struktuurifondidega.

Or. it

Muudatusettepanek 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Omakapitalirahastu kasvu eesmärgil

1. Konkurentsivõime ja VKEde 
programmi omakapitalirahastut 
(„Omakapitalirahastu kasvu eesmärgil” 
(EFG)) rakendatakse ELi ühtse 
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omakapitali rahastamisvahendina, mis 
toetab ELi ettevõtete kasvu ning teadus-, 
arendus- ja uuendustegevust alates 
varasest etapist (sh stardikapital) kuni 
kasvufaasini ning rahaliselt toetatakse 
seda programmist Horisont 2020 ja 
käesolevast programmist, kasutades 
vastastikkuses sõltuvuses arendatud 
instrumente.
2. Omakapitalirahastuga toetatakse fonde, 
mis pakuvad riskikapitali ja 
vaherahastamist, nagu näiteks allutatud 
ja osaluslaene, laienevatele ja kasvufaasis 
ettevõtetele, eelkõige sellistele, mis 
tegutsevad piiriüleselt; samas on koos 
programmi Horisont 2020 alusel toimiva 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse 
omakapitalirahastuga võimalik teha 
investeeringuid ka varases staadiumis 
ettevõtetesse. Viimasel juhul ei ületa EFG 
investeering 20 % ELi 
koguinvesteeringust, välja arvatud 
mitmeetapiliste fondide puhul, kus EFG 
ning teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuse omakapitalirahastu 
vahendeid antakse proportsionaalselt, 
lähtudes nende fondide 
investeerimispoliitikast. EFG väldib
omandatud ettevõtte lõpetamiseks ette 
nähtud väljaostu või asenduskapitali 
kasutamist. Komisjon võib muutuvatest 
turuoludest lähtuvalt otsustada muuta 
20 % künnist.
3. Toetust antakse investeeringuna ühes 
alljärgnevalt nimetatud vormis:
a) investeeringud otse Euroopa 
Investeerimisfondilt või muudelt 
üksustelt, kellele rakendamine komisjoni 
nimel usaldatakse, või
b) fondifondide või investeerimisvahendite 
kaudu, mis investeerivad piiriüleselt ja 
mille on loonud Euroopa 
Investeerimisfond või muud üksused, 
kellele rakendamine on komisjoni nimel 
usaldatud, koos erainvestorite ja/või 
riiklike avalik-õiguslike 
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finantseerimisasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Laenutagamisrahastu

1. Laenutagamisrahastu (LGF) annab
a) edasigarantiisid ja muid 
tagatisskeemide riskijagamise 
kokkuleppeid;
b) otsetagatisi ja muid riskijagamise 
kokkuleppeid teiste finantsvahendajatega, 
kes täidavad abikõlblikkuse kriteeriume.
2. LGF kasutab sama mehhanismi kui 
Horisont 2020 programmi alla kuuluv 
VKEde nõudlusel põhinev laenurahastu. 
See sisaldab järgnevat:
a) finantseerimine laenude varal laenude 
(sh allutatud ja osaluslaenude või 
liisingu) kaudu, mis vähendab VKEde 
eriraskusi rahastamisele juurdepääsul, 
mille põhjustab kas arvatav kõrge 
riskitase või piisava tagatise puudumine;
b) VKEde laenurahaportfellide 
väärtpaberistamine, mille kaudu 
kaasatakse VKEdele täiendavat krediiti 
laenude rahastamiseks, kasutades 
sobivaid riskijagamise kokkuleppeid 
väljavalitud finantseerimisasutustega. 
Nende tehingute toetamise eeldusena 
kohustub kreeditor andma suure osa 
niimoodi tekkivast likviidsusest mõistliku 
aja jooksul laenudena VKEdele. 
Kõnealuse laenuvahendi varal 
rahastamise suurus arvutatakse tagatud 
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portfelliriski suurusest lähtuvalt ning 
kehtestatakse koos ajavahemikuga pärast 
iga institutsiooniga eraldi peetud 
läbirääkimisi.
(c) Välja arvatud väärtpaberistatud 
portfellis sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 
1 000 000 euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud. 
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Omakapitalirahastu kasvu eesmärgil 

(EFG)
1. Omakapitalirahastuga kasvu eesmärgil 
(EFG) toetatakse fonde, mis pakuvad 
riskikapitali ja vaherahastamist, nagu 
näiteks allutatud ja osaluslaene, 
laienevatele ja kasvufaasis ettevõtetele, 
eelkõige sellistele, mis tegutsevad 
piiriüleselt; samas on koos programmi 
Horisont 2020 alusel toimiva teadus- ja 
uuendustegevuse omakapitalirahastuga 
võimalik teha investeeringuid ka 
esmaetapi fondidesse ja anda 
ühisinvesteerimise võimalusi investorite 
võrgustikule. Esmaetapi investeeringute 
puhul ei ületa EFG investeering 20 % 
liidu koguinvesteeringust, välja arvatud 
mitmeetapiliste fondide ja fondifondide 
puhul, kus EFG ning teadus- ja 
uuendustegevuse omakapitalirahastu 
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vahendeid antakse proportsionaalselt, 
lähtudes nende fondide 
investeerimispoliitikast. Komisjon väldib 
omandatud ettevõtte lõpetamiseks ette 
nähtud väljaostu või asenduskapitali 
kasutamist. Komisjon võib muutuvatest 
turuoludest lähtuvalt otsustada muuta 
20 % künnist.
2. Programmi omakapitalirahastut 
(„Omakapitalirahastu kasvu eesmärgil” 
(EFG)) rakendatakse liidu ühtse 
omakapitali rahastamisvahendina, mis 
toetab liidu ettevõtete kasvu ning teadus-
ja uuendustegevust alates varasest etapist 
(sh stardikapital) kuni kasvufaasini ning 
rahaliselt toetatakse seda programmist 
Horisont 2020 ja käesolevast 
programmist.
EFG kasutab sama rakendusmehhanismi, 
nagu ka programmi Horisont 2020 alusel 
moodustatav teadus- ja uuendustegevuse 
omakapitalirahastu.
3. EFG toetust antakse investeeringuna 
ühes järgmises nimetatud vormis:
a) investeeringud otse Euroopa 
Investeerimisfondilt või muudelt 
üksustelt, kellele rakendamine komisjoni 
nimel usaldatakse, või
b) avalike või erasektori fondifondide või 
investeerimisvahendite kaudu, mis 
investeerivad piiriüleselt ja mille on 
loonud Euroopa Investeerimisfond või 
muud üksused, kellele rakendamine on 
komisjoni nimel usaldatud, koos 
erainvestorite ja/või avalik-õiguslike 
finantseerimisasutustega.
4. EGF investeerib vahendavatesse 
riskikapitalifondidesse, mis investeerivad 
VKEdesse, mis on tavaliselt laienemis- ja 
kasvufaasis. EFG kaudu tehtavad 
investeeringud on pikaajalised, võttes 
riskikapitalifondides tavaliselt 5–15-
aastase positsiooni. Igal juhul ei ületa 
EFG kaudu tehtud investeeringud 20 
aastat kuupäevast, mil komisjon ja üksus, 
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kellele rakendamine usaldati, 
allkirjastasid omavahelise kokkuleppe.

Or. fr

Muudatusettepanek 430
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 b
Riskikapitali fondide fond

Pidades silmas Euroopa riskikapitalituru 
väga rasket olukorda, ning arvesse võttes 
olukorra kiireloomulisust, peaks olema 
võimalik käivitada pilootprojekt 
järgmiseks eelarveperioodiks (2014–2020) 
riskikapitalifondide fondi loomiseks, mida 
teiste investorite kõrval osaliselt rahastab 
ühendus oma kasutamata jäänud 
vahenditest.

Or. fr

Selgitus

Riskikapital on oluline rahastamise allikas uute, asutamisjärgus olevate uuenduslike 
ettevõtete ja jõudsalt kasvavate Euroopa VKEde jaoks, kellel on väga raske saada rahastust 
pankadelt. Riskikapitali fondi asutamine pilootprojekti kujul võimaldaks maksimaalselt 
suurendada ühenduse eelarve mõju, mis aitaks võidelda kriisiga. See annaks ELile 
rahastamisvahendi, mida saaks hakata kasutama alates järgmise finantsplaneerimise 
perioodi (2014–2020) algusest.

Muudatusettepanek 431
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjoni abistab komitee, kes peab 
nõu sidusrühmadega. Kõnealune komitee 
on komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses.

Or. fr

Muudatusettepanek 432
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse 
(EL) nr 182/2011 tähenduses. Komitee 
koosseisus võetakse arvesse soolist 
tasakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5. Kui komitee ei esita arvamust, ei 
võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu 
ja kohaldatakse määruse (EL) nr 
182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat 
lõiku.

Or. en
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Selgitus

Pakutud muudatus tähendaks, et kavandatud aastast tööprogrammi ei saa vastu võtta, kui 
tekib olukord, kus „arvamus puudub” (st kui blokeeriv vähemus on vastu). Sellisel juhul peab 
komisjon oma ettepanekut muutma või suunama selle apellatsioonikomiteele.

Muudatusettepanek 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
18 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte
käesoleva määruse II lisas sätestatud 
erimeetmete üksikasjade muutmiseks, kui 
majandusolud turul seda nõuavad, või 
lähtudes konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi 
laenutagamisrahastu ja 7. 
raamprogrammi riskijagamisrahastu 
riskijagamisvahendi saavutatud 
tulemustest.

2. Rahastamisvahendite suhtes antakse
komisjonile volitus võtta artikli 18 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, et muuta 
omakapitalirahastu investeeringute osa 
ELi kogu investeeringus esmaetapi 
riskikapitali fondides, ja väärtpaberistatud 
laenu portfellide koosseisu.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui seda nõuavad eriti kiireloomulised 
asjaolud, nagu näiteks kiirelt muutuvad 
majanduslikud tingimused, kohaldatakse 
käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 19 
sätestatud korda.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Kiirmenetlus
1. Käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad 
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, 
kuni nende suhtes ei esitata lõike 2 
kohaselt vastuväiteid. Kui delegeeritud 
õigusakt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tehakse, tuleb ühtlasi 
põhjendada kiirmenetluse rakendamist.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes esitada 
vastuväiteid kooskõlas artikli 18 lõikes 5 
viidatud menetlusega. Sellisel juhul 
tunnistab komisjon õigusakti kehtetuks 
kohe, kui talle on teatatud Euroopa 
Parlamendi või nõukogu otsusest esitada 
vastuväiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Kiirmenetlus
1. Käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad 
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, 
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kuni nende suhtes ei esitata lõike 2 
kohaselt vastuväiteid. Kui delegeeritud 
õigusakt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tehakse, tuleb ühtlasi 
põhjendada kiirmenetluse rakendamist.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes esitada 
vastuväiteid kooskõlas artikli 18 lõikes 5 
viidatud menetlusega. Sellisel juhul 
tunnistab komisjon õigusakti kehtetuks 
kohe, kui talle on teatatud Euroopa 
Parlamendi või nõukogu otsusest esitada 
vastuväiteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 438
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Põhieesmärk – punkt 1 – Suurendada liidu ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust

Komisjoni ettepanek

Üldeesmärk 1. Suurendada liidu ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust
Mõjunäitaja Praegune olukord Pikaajaline eesmärk ja vahe-eesmärk (2020)

Tööstuse konkurentsivõime kasv 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Iga-aastane kasv 1 % ja 2015. aastal 5 %
2009: -3.1%

VKEde halduskoormuse muutumine 
(uue ettevõtte asutamiseks kuluv 
päevade arv)

Uue VKE asutamiseks kuluv päevade arv: 7
tööpäevani

Uue VKE asutamiseks kuluva päevade arvu 
vähenemine: 2020. aastal 3 tööpäeva 

ELi ökotööstuse toodangu kasv 
(protsentuaalne muutus võrreldes 
eelneva aastaga)

Viimaste aastate kasv on olnud 6–7 % aastas Järgmisel kümnendil on kasv keskmiselt 8 % 
aastas; eesmärgiks seatakse toodangu 50 % 
tõus 2015. aastaks

Parlamendi muudatusettepanek

Üldeesmärk 1. Suurendada liidu ettevõtete, eelkõige VKEde jätkusuutlikku konkurentsivõimet 
Mõjunäitaja Praegune olukord Pikaajaline eesmärk ja vahe-eesmärk (2020)
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Euroopa Liidu VKEde 
konkurentsivõime suurenemine 
võrreldes peamiste konkurentide VKEde 
konkurentsivõimega (ELi tööstuse 
konkurentsivõime suurenemine 
võrreldes peamiste konkurentidega)

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Iga-aastane kasv 1 %

VKEde halduskoormuse ja 
regulatiivkoormuse muutmine (uue 
ettevõtte asutamiseks kuluv päevade arv 
ja asutamise kulu, aeg, mis kulub 
litsentside ja lubade jõustumiseks ning 
ettevõtte konkreetse tegevuse 
alustamiseks)

Uue VKE asutamiseks kuluv päevade arv 2011. 
aastal: 6,5 tööpäeva. 

Uue VKE asutamiseks kuluva päevade arvu 
vähenemine: 3 tööpäeva. 

Asutamise kulu: € 379. Ettevõtte asutamise kulude vähenemine: 100 
euroni.1

Liikmesriikide arv, kes on saavutanud SBA 
sihteesmärgi vähendada ettevõtte teatava 
tegevuse käivitamiseks või sellega 
tegelemiseks vajaminevate litsentside ja 
lubade (sh keskkonnalubade) saamiseks 
kuluvat aega ühe kuuni: 2

Liikmesriikide arv, kes on saavutanud SBA 
sihteesmärgi vähendada ettevõtte teatava 
tegevuse käivitamiseks või sellega 
tegelemiseks vajaminevate litsentside ja 
lubade (sh keskkonnalubade) saamiseks 
kuluvat aega ühe kuuni: 242

Liikmesriikide arv, kes on 2009. aastal 
rajanud ühtsed kontaktpunktid ettevõtluse 
alustamiseks, et ettevõtjad saaksid teha kõik 
nõutud menetlused (näit registreerimine, 
maksud, käibemaks ja sotsiaalkindlustus) ühe 
ainsa halduskontakti punkti kaudu, mis 
eksisteerib kas füüsiliselt (kontor) või 

Ettevõtluse alustamiseks mõeldud ühtset 
kontaktpunkti rakendavate liikmesriikide arvu 
kasv kuni 28ni3
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virtuaalselt (internetis), või mõlemal kujul: 18
ELi tööstuse energiamahukus (energia 
lõpptarbimine / kogulisandväärtus) (EL-
23 puhul) 

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020: andmed lisatakse hiljem

Materjalitootlikkus (kogulisandväärtus 
/otsene materjali tarbimine tonnides) 
(EL-27 puhul)

2000: 0.29, 2003: 0.30, 2005: 0.29, 2006: 0.30, 
2007: 0.30

2020: andmed lisatakse hiljem

Keskkonnahoidlikke tooteid või 
teenuseid pakkuvate liidu VKEde arvu 
osakaal 

2011: 26% 2020: 38%

________________

1 Konkurentsivõime nõukogu 31. mai 2011. 
aasta järeldustes kutsutakse muu hulgas 
liikmesriike üles vähendama 2012. aastaks 
uue ettevõtte asutamiseks kuluvat päevade 
arvu 3 päevani ja kulu 100 euroni.
2 SBA ülevaade kutsus liikmesriike üles 
vähendama ettevõtte teatava tegevuse 
käivitamiseks või sellega tegelemiseks 
vajaminevate litsentside ja lubade (sh 
keskkonnalubade) saamiseks kuluvat aega 
2013. aasta lõpuks ühe kuuni. 24 liikmesriiki 
on juba selle ajavahemiku lühendanud 3 
kuuni.
3 2006. aasta kevadel toimunud nõukogu 
kohtumise järelduste kohaselt peab kõikides 
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liikmesriikides olema ühtne kontaktpunkt või
sellele võrdväärne korraldus, et kõik ettevõtte 
asutamiseks vajalikud formaalsused saaks 
läbida ühes kohas.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Põhieesmärk – punkt 1 – Suurendada liidu ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust

Komisjoni ettepanek

Üldeesmärk 1. Suurendada liidu ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust
Mõjunäitaja Praegune olukord Pikaajaline eesmärk ja vahe-eesmärk (2020)
Tööstuse konkurentsivõime kasv 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Iga-aastane kasv 1 % ja 2015. aastal 5 %
VKEde halduskoormuse muutumine 
(uue ettevõtte asutamiseks kuluv 
päevade arv)

Uue VKE asutamiseks kuluv päevade arv: 7 
tööpäevani

Uue VKE asutamiseks kuluva päevade arvu 
vähenemine: aastal 3 tööpäeva 

ELi ökotööstuse toodangu kasv 
(protsentuaalne muutus võrreldes 
eelneva aastaga)

Viimaste aastate kasv on olnud 6–7 % aastas Järgmisel kümnendil on kasv keskmiselt 8 % 
aastas; eesmärgiks seatakse toodangu 50 % 
tõus 2015. aastaks
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Parlamendi muudatusettepanek

Üldeesmärk 1. Suurendada liidu ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust
Mõjunäitaja Praegune olukord Pikaajaline eesmärk ja vahe-eesmärk (2020)
Tööstuse konkurentsivõime kasv 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Iga-aastane kasv 1 % ja 2015. aastal 5 %
VKEde halduskoormuse muutmine (uue 
ettevõtte asutamiseks kuluv päevade arv 
ja asutamise kulu)

Uue VKE asutamiseks kuluv päevade arv: 7 
tööpäevani

Uue VKE asutamiseks kuluva päevade arvu 
vähenemine: aastal 3 tööpäeva Kulud alla 
OECD kõrge sissetulekuga keskmise.

ELi ökotööstuse toodangu kasv 
(protsentuaalne muutus võrreldes eelneva 
aastaga)

Viimaste aastate kasv on olnud 6–7 % aastas Järgmisel kümnendil on kasv keskmiselt 8 % 
aastas; eesmärgiks seatakse toodangu 50 % 
tõus 2015. aastaks

Or. en

Muudatusettepanek 440
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse raamtingimusi − 
Konkurentsivõime suurendamise meetmed

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Konkurentsivõime suurendamise 
meetmed 
Vastu võetud lihtsustamismeetmete arv Komisjoni lihtsustamisprogrammi ajakohastati 

2010. aastal ning see edeneb kavakohaselt, et 
vähendada 2012. aastaks bürokraatiat 25 %. 
Kuni 2010. aastani võeti viis 
lihtsustamismeedet aastas.

Ligikaudu 7 lihtsustamismeedet aastas.

Meetmete kvaliteedi ja lisandväärtuse 
sobilikkuse kontrollide arv

2012. aastal alustati koostöös sidusrühmadega 
sobilikkuse kontrolli neljas valdkonnas: 
keskkond, transport, tööhõive ja 
tööstuspoliitika. Tagasisides käsitleti muu 
hulgas õigusakte ja meetmete lisandväärtust.

Sobilikkuse kontrolli hõlmavat tagasiside 
käsitlusviisi laiendatakse ka teistele 
meetmetele, millel on tööstussektorile 
positiivne lihtsustav mõju. Parema 
reguleerimise eesmärgil on ette nähtud kuni 12 
sobilikkuse kontrolli.

Euroopa jätkusuutliku tootmise ja 
toodangu vahendite (sh EMAS, 
ökomärgis, ökodisain) kasutuselevõtu 
määr äriühingutes

Ligikaudu 35 000 ISO 14001 EMS-sertifikaati 
ja 4500 EMAS-registreeringut, 18 000 ELi 
ökomärgise litsentsi

Märkimisväärne hulk äriühinguid jälgib oma 
tulemuslikkust, kohaldab 
keskkonnajuhtimissüsteeme ja on suurendanud 
oma ressursside tootlikkust ja parandanud 
keskkonnamõju. Oluline osa toodangust on 
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ressursitõhusad ja keskkonnasõbralikud tooted.

Parlamendi muudatusettepanek

Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Konkurentsivõime suurendamise 
meetmed 
Vastu võetud lihtsustamismeetmete arv Komisjoni lihtsustamisprogrammi ajakohastati 

2010. aastal ning see edeneb kavakohaselt, et 
vähendada 2012. aastaks bürokraatiat 25 %. 
Kuni 2010. aastani võeti 5 lihtsustamismeedet 
aastas.

Ligikaudu 7 lihtsustamismeedet aastas.

Meetmete kvaliteedi ja lisandväärtuse 
sobilikkuse kontrollide arv

2012. aastal alustati koostöös sidusrühmadega 
sobilikkuse kontrolli neljas valdkonnas: 
keskkond, transport, tööhõive ja 
tööstuspoliitika. Tagasisides käsitleti muu 
hulgas õigusakte ja meetmete lisandväärtust.

Sobilikkuse kontrolli hõlmavat tagasiside 
käsitlusviisi laiendatakse ka teistele 
meetmetele, millel on tööstussektorile 
positiivne lihtsustav mõju. Parema 
reguleerimise eesmärgil on ette nähtud kuni 12 
sobilikkuse kontrolli.

Euroopa jätkusuutliku tootmise ja 
toodangu vahendite (sh EMAS, 
ökomärgis, ökodisain) kasutuselevõtu 
määr äriühingutes

Ligikaudu 35 000 ISO 14001 EMS-sertifikaati 
ja 4500 EMAS-registreeringut, 18 000 ELi 
ökomärgise litsentsi

Märkimisväärne hulk äriühinguid jälgib oma 
tulemuslikkust, kohaldab keskkonnajuhtimise 
ja IT süsteeme ning on suurendanud oma 
ressursside tootlikkust ja parandanud 
keskkonnamõju. Olulise osa toodangust 
moodustavad ressursitõhusad ja 
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keskkonnasõbralikud tooted.

Ettevõtete poolt uue tehnoloogia 
kasutuselevõtmise tase

Or. ro

Muudatusettepanek 441
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse raamtingimusi − VKE-
poliitika arendamine

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
VKE-poliitika arendamine
VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 15 

liikmesriiki
VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 21 
liikmesriiki

Järjest sagedasem Euroopa 
ettevõtlusauhinna üleeuroopaline 

Meediakajastuste arv kõikides liikmesriikides: 
2010. aastal 60

Meediakajastuste arv kõikides liikmesriikides:
80
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kajastamine kõikide liikmesriikide 
meedias
Uute ettevõtete asutamise ajakulu ja 
keerukuse vähenemine

Asutamiseks kuluva aja vähenemine: 7 
tööpäevani

Asutamiseks kuluva aja vähenemine: 5
tööpäevani

Parlamendi muudatusettepanek

Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
VKE-poliitika arendamine
VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 15 MS VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 21 MS
Järjest sagedasem Euroopa 
ettevõtlusauhinna üleeuroopaline 
kajastamine kõikide liikmesriikide 
meedias

Meediakajastuste arv kõikides liikmesriikides: 
2010. aastal 60

Meediakajastuste arv kõikides liikmesriikides:
80

Uute ettevõtete asutamise ajakulu ja 
keerukuse vähenemine

Asutamiseks kuluva aja vähenemine: 7 
tööpäevani

Asutamiseks kuluva aja vähenemine: 2020. 
aastaks 3 tööpäeva.

Or. it

Muudatusettepanek 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse raamtingimusi − VKE-
poliitika arendamine

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
VKE-poliitika arendamine
VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 15 

liikmesriiki
VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 21 
liikmesriiki

Järjest sagedasem Euroopa 
ettevõtlusauhinna üleeuroopaline 
kajastamine kõikide liikmesriikide meedias

Meediakajastuste arv kõikides 
liikmesriikides: 2010. aastal 60

Meediakajastuste arv kõikides 
liikmesriikides: 80

Uute ettevõtete asutamise ajakulu ja 
keerukuse vähenemine

Asutamiseks kuluva aja vähenemine: 7 
tööpäevani

Asutamiseks kuluva aja vähenemine: 5 
tööpäevani

Parlamendi muudatusettepanek

Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, eelkõige VKEde jätkusuutliku konkurentsivõime raamtingimusi
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
VKE-poliitika arendamine
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VKE-testi kasutavate liikmesriikide 
arv

VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 15 
MS

VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 23
MS

Järjest sagedasem Euroopa 
ettevõtlusauhinna üleeuroopaline 
kajastamine kõikide liikmesriikide 
meedias

Meediakajastuste arv kõikides 
liikmesriikides: 2010. aastal 60

Meediakajastuste arv kõikides 
liikmesriikides: 80

Uute ettevõtete asutamise ajakulu ja 
keerukuse vähenemine

Asutamiseks kuluva aja vähenemine: 7 
tööpäevani

Asutamiseks kuluva aja vähenemine: 4 
tööpäevani

Or. en

Muudatusettepanek 443
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse raamtingimusi − Turism

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Turism
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Rahastamistaotluste arv Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 
konkursikutsed): ligikaudu 75 taotlust aastas 
(2011. aasta keskmine)

Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 
konkursikutsed): üle 100 taotluse aastas

VKEde osakaal (ja suundumus) 
turismiga seotud rahastamisvõimaluste 
puhul

Seni ei ole ükski konkursikutse suunatud 
otseselt VKEdele

30 % konkursikutsest on suunatud otseselt 
VKEdele

Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
kasutusele võtnud ettevõtjate arv

Seni ei ole ükski ettevõtja võtnud kasutusele 
Euroopa turismi kvaliteedimärgist 
(väljatöötamisel)

50 % hindamissüsteemides osalenutest on 
sobilikud Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
jaoks

Nende sihtkohtade arv, mis on võtnud 
kasutusele Euroopa turismi 
tippsihtkohtade algatuse raames 
väljatöötatud säästliku turismiarenduse 
mudeli

Kokku nimetatud 98 Euroopa turismi 
tippsihtkohta (keskmiselt 20 aastas: 
2007. aastal 10, 2008. aastal 20, 2009. aastal 
22, 2010. aastal 25 ja 2011. aastal 21).

Üle 200 sihtkoha on võtnud kasutusele 
Euroopa turismi tippsihtkohtade algatuse 
raames väljatöötatud säästliku 
turismiarenduse mudeli (kuni 30 aastas)

Parlamendi muudatusettepanek

välja jäetud välja jäetud välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 444
Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\908222ET.doc 81/103 PE492.830v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse raamtingimusi − Turism

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Turism
Rahastamistaotluste arv Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 

konkursikutsed): ligikaudu 75 taotlust aastas 
(2011. aasta keskmine)

Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 
konkursikutsed): üle 100 taotluse aastas 

VKEde osakaal (ja suundumus) turismiga 
seotud rahastamisvõimaluste puhul

Seni ei ole ükski konkursikutse suunatud 
otseselt VKEdele

30 % konkursikutsest on suunatud otseselt 
VKEdele

Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
kasutusele võtnud ettevõtjate arv

Seni ei ole ükski ettevõtja võtnud kasutusele 
Euroopa turismi kvaliteedimärgist 
(väljatöötamisel)

50 % hindamissüsteemides osalenutest on 
sobilikud Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
jaoks

Nende sihtkohtade arv, mis on võtnud 
kasutusele Euroopa turismi 
tippsihtkohtade algatuse raames 
väljatöötatud säästliku turismiarenduse 
mudeli

Kokku nimetatud 98 Euroopa turismi 
tippsihtkohta (keskmiselt 20 aastas: 
2007. aastal 10, 2008. aastal 20, 2009. aastal 
22, 2010. aastal 25 ja 2011. aastal 21). 

Üle 200 sihtkoha on võtnud kasutusele 
Euroopa turismi tippsihtkohtade algatuse 
raames väljatöötatud säästliku turismiarenduse 
mudeli (kuni 30 aastas)

Parlamendi muudatusettepanek
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Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Turism ja kultuuripärand
Rahastamistaotluste arv Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 

konkursikutsed): ligikaudu 75 taotlust aastas 
(2011. aasta keskmine)

Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 
konkursikutsed): üle 100 taotluse aastas 

VKEde osakaal (ja suundumus) turismiga 
seotud rahastamisvõimaluste puhul, 
kaasa arvatud kultuuripärandi 
säilitamise, taastamise ja levitamisega 
seotud projektid.

Seni ei ole ükski konkursikutse suunatud 
otseselt VKEdele

30 % konkursikutsest on suunatud otseselt 
VKEdele

Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
kasutusele võtnud ettevõtjate arv

Seni ei ole ükski ettevõtja võtnud kasutusele 
Euroopa turismi kvaliteedimärgist 
(väljatöötamisel)

50 % hindamissüsteemides osalenutest on 
sobilikud Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
jaoks

Nende sihtkohtade arv, mis on võtnud 
kasutusele Euroopa turismi 
tippsihtkohtade algatuse raames 
väljatöötatud säästliku turismiarenduse 
mudeli

Kokku nimetatud 98 Euroopa turismi 
tippsihtkohta (keskmiselt 20 aastas: 
2007. aastal 10, 2008. aastal 20, 2009. aastal 
22, 2010. aastal 25 ja 2011. aastal 21). 

Üle 200 sihtkoha on võtnud kasutusele 
Euroopa turismi tippsihtkohtade algatuse 
raames väljatöötatud säästliku turismiarenduse 
mudeli (kuni 30 aastas)

Or. en
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Muudatusettepanek 445
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse raamtingimusi − Turism

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Turism
Rahastamistaotluste arv Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 

konkursikutsed): ligikaudu 75 taotlust aastas 
(2011. aasta keskmine)

Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 
konkursikutsed): üle 100 taotluse aastas 

VKEde osakaal (ja suundumus) turismiga 
seotud rahastamisvõimaluste puhul

Seni ei ole ükski konkursikutse suunatud 
otseselt VKEdele

30 % konkursikutsest on suunatud otseselt 
VKEdele

Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
kasutusele võtnud ettevõtjate arv

Seni ei ole ükski ettevõtja võtnud kasutusele 
Euroopa turismi kvaliteedimärgist 
(väljatöötamisel)

50 % hindamissüsteemides osalenutest on 
sobilikud Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
jaoks

Nende sihtkohtade arv, mis on võtnud 
kasutusele Euroopa turismi 
tippsihtkohtade algatuse raames 
väljatöötatud säästliku turismiarenduse 
mudeli

 Kokku nimetatud 98 Euroopa turismi 
tippsihtkohta (keskmiselt 20 aastas: 
2007. aastal 10, 2008. aastal 20, 2009. aastal 
22, 2010. aastal 25 ja 2011. aastal 21). 

Üle 200 sihtkoha on võtnud kasutusele 
Euroopa turismi tippsihtkohtade algatuse 
raames väljatöötatud säästliku turismiarenduse 
mudeli (kuni 30 aastas)
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Parlamendi muudatusettepanek

Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse 
raamtingimusi

Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Turism
Rahastamistaotluste arv Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 

konkursikutsed): ligikaudu 75 taotlust aastas 
(2011. aasta keskmine)

Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 
konkursikutsed): üle 100 taotluse aastas 

VKEde osakaal (ja suundumus) turismiga 
seotud rahastamisvõimaluste puhul

Seni ei ole ükski konkursikutse suunatud 
otseselt VKEdele

30 % konkursikutsest on suunatud otseselt 
VKEdele

Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
kasutusele võtnud ettevõtjate arv

Seni ei ole ükski ettevõtja võtnud kasutusele 
Euroopa turismi kvaliteedimärgist 
(väljatöötamisel)

50 % hindamissüsteemides osalenutest on 
sobilikud Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
jaoks

Nende sihtkohtade arv, mis on võtnud 
kasutusele Euroopa turismi 
tippsihtkohtade ja Euroopa jätkusuutliku 
ja konkurentsivõimelise turismi 
piirkondande võrgustiku algatuse raames 
väljatöötatud säästliku turismiarenduse 
mudeli.

 Kokku nimetatud 98 Euroopa turismi 
tippsihtkohta (keskmiselt 20 aastas: 
2007. aastal 10, 2008. aastal 20, 2009. aastal 
22, 2010. aastal 25 ja 2011. aastal 21). 

Üle 200 sihtkoha on võtnud kasutusele 
Euroopa turismi tippsihtkohtade ja Euroopa 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise turismi 
piirkondande võrgustiku algatuse raames 
väljatöötatud säästliku turismiarenduse mudeli 
(kuni 30 aastas).

Sihtkohtade arv, kes testisid jätkusuutliku 
turismi näitajate kasutuskõlblikkust: 29 
sihtkohta 2011. aastal ja 12 sihtkohta 2012. 
aastal.
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Or. fr

Muudatusettepanek 446
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: suurendada turismisektori ettevõtete atraktiivsust ja jätkusuutlikkust (uus)

Komisjoni ettepanek

Parlamendi muudatusettepanek

Erieesmärk suurendada turismisektori ettevõtete atraktiivsust ja jätkusuutlikkust;
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Meetmed turismisektori ettevõtete 
atraktiivsuse toetamiseks
Rahastamistaotluste arv Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 

konkursikutsed): ligikaudu 75 taotlust 
aastas (2011. aasta keskmine)

Rahastamistaotluste arv kokku (kõik 
konkursikutsed): üle 100 taotluse aastas
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VKEde osakaal (ja suundumus) turismiga 
seotud rahastamisvõimaluste puhul

Seni ei ole ükski konkursikutse 
suunatud otseselt VKEdele

30 % konkursikutsest on suunatud otseselt VKEdele

Edendada jätkusuutliku turismi mudelit
Euroopa turismi kvaliteedimärgise 
kasutusele võtnud ettevõtjate arv

Seni ei ole ükski ettevõtja võtnud 
kasutusele Euroopa turismi 
kvaliteedimärgist (väljatöötamisel)

50 % hindamissüsteemides osalenutest on sobilikud 
Euroopa turismi kvaliteedimärgise jaoks

Nende sihtkohtade arv, mis on võtnud 
kasutusele Euroopa turismi 
tippsihtkohtade algatuse raames 
väljatöötatud säästliku turismiarenduse 
mudeli

Kokku nimetatud 98 Euroopa turismi 
tippsihtkohta (keskmiselt 20 aastas: 
2007. aastal 10, 2008. aastal 20, 
2009. aastal 22, 2010. aastal 25 ja 
2011. aastal 21).

Üle 200 sihtkoha on võtnud kasutusele Euroopa 
turismi tippsihtkohtade algatuse raames 
väljatöötatud säästliku turismiarenduse mudeli 
(kuni 30 aastas)

Or. it

Muudatusettepanek 447
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele omakapitali ja laenude vormis

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk Parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele omakapitali ja laenude vormis
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
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Kasvule suunatud rahastamisvahendid
Laenu-/krediiditagatisi saavate 
ettevõtjate arv ja laenude väärtus

Kavandatavate vahendite kasutamisega ei ole 
veel alustatud ja need ei ole samad, mis 
praegu kasutatavad vahendid, ning seega ei 
saa praeguste vahendite andmeid 
võrdlusaluseks võtta.

Laenu-/krediiditagatisi saavate firmade arv (+/-
95 000) ja laenude väärtus (+/- 10,7 miljardit 
eurot)

Riskikapitaliga tagatud firmade arv ja 
investeeringute väärtus (piiriüleste 
tehingute osakaal)

Riskikapitaliga tagatud firmade arv: (+/- 180) 
ja investeeringute väärtus (+/- 220 miljonit
eurot)

Parlamendi muudatusettepanek

Erieesmärk Parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele 
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (2017)
Kasvule suunatud rahastamisvahendid
Programmi tagatisega kaetud laenu 
(krediiti) saavate ettevõtjate arv ja 
laenude väärtus

31. detsembri 2011. aasta seisuga oli antud 
10,2 miljardi euro ulatuses laene, mida said 
kokku 171 000 VKEd (VKEde 
tagatissüsteem).

Tagatisega kaetud laenu (krediiti) saavate 
firmade arv (+/- 145 000) ja laenude väärtus 
(+/- 9,6 miljardit eurot)

Programmist 
riskikapitaliinvesteeringuid saavate
firmade arv ja investeeringute 
koguväärtus

31. detsembri 2011. aasta seisuga oli 
kasutusele võetud 1,9 miljardit eurot 
riskikapitali, mis jõudis 194 VKEni 
(uuenduslike VKEde süsteem).

Programmist riskikapitaliinvesteeringuid 
saavate firmade arv ja investeeringute 
koguväärtus: (+/- 240) ja investeeringute 
koguväärtus (+/- 2,0 miljardit eurot)
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Or. en

Muudatusettepanek 448
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele omakapitali ja laenude vormis − Kasvule suunatud 
rahastamisvahendid

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk Parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele omakapitali ja laenude vormis
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Kasvule suunatud rahastamisvahendid
Laenu-/krediiditagatisi saavate ettevõtjate 
arv ja laenude väärtus

Kavandatavate vahendite kasutamisega ei ole 
veel alustatud ja need ei ole samad, mis praegu 
kasutatavad vahendid, ning seega ei saa 
praeguste vahendite andmeid võrdlusaluseks 
võtta.

Laenu-/krediiditagatisi saavate firmade arv (+/-
95 000) ja laenude väärtus (+/- 10,7 miljardit 
eurot)

Riskikapitaliga tagatud firmade arv ja 
investeeringute väärtus (piiriüleste 
tehingute osakaal)

Riskikapitaliga tagatud firmade arv: (+/- 180) 
ja investeeringute väärtus (+/- 220 miljonit 
eurot)
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Parlamendi muudatusettepanek

Erieesmärk Parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele omakapitali ja laenude vormis
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Kasvule suunatud rahastamisvahendid
Laenu-/krediiditagatisi saavate ettevõtjate 
arv ja laenude väärtus

Kavandatavate vahendite kasutamisega ei ole 
veel alustatud ja need ei ole samad, mis praegu 
kasutatavad vahendid, ning seega ei saa 
praeguste vahendite andmeid võrdlusaluseks 
võtta.

Laenu-/krediiditagatisi saavate firmade arv (+/-
95 000) ja laenude väärtus (+/- 10,7 miljardit 
eurot)

Riskikapitaliga tagatud firmade arv ja 
investeeringute väärtus (piiriüleste 
tehingute osakaal)

Riskikapitaliga tagatud firmade arv: (+/- 180) 
ja investeeringute väärtus (+/- 220 miljonit 
eurot)

(uus) Liikmesriikide arv, kes osalevad 
kapitali- ja laenuprogrammides

Programmist peaksid osa võtma vähemalt 20 
(või kõik) liikmesriigid)

Or. hu

Selgitus

Kuna finantsasutused 11st liikmesriigist on saanud kasu konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi / ettevõtluse ja innovatsiooni 
programmi (CIP-EIP) garantiiprogrammist, tuleb teha COSME programmi rahastamisvahendi konstruktsioonid kättesaadavaks erisätete abil 
asutustele nendes liikmesriikides, kes ei veel ole osalema hakanud.
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Muudatusettepanek 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule − Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe 
Allkirjastatud partnerluslepingute arv Allkirjastatud partnerluslepinguid: 1.950 

(2010)
Allkirjastatud partnerluslepinguid: 3 000 aastas

Võrgustiku kaubamärgi suurem tuntus ja 
kaubamärgi teatuse levik (nt VKEde 
teadlikkus kaubamärgist)

Võrgustiku kaubamärgi suurem tuntus ja 
kaubamärgi teatuse levik: ei ole veel mõõdetud

Võrgustiku kaubamärgi suurem tuntus ja 
kaubamärgi teatuse levik: saavutatud on 30 % 
VKEdest

Klientide rahulolu määr (rahulolevate 
VKEde protsentuaalne osakaal, 
konkreetsete teenuste lisandväärtus)

Klientide rahulolu määr (rahulolevate VKEde 
protsentuaalne osakaal, konkreetsete teenuste 
lisandväärtus): 78%

Klientide rahulolu määr (rahulolevate VKEde 
protsentuaalne osakaal, konkreetsete teenuste 
lisandväärtus): >80%

Tugiteenuseid saavate VKEde arv Tugiteenuseid saavate VKEde arv: 435.000 
(2010)

Tugiteenuseid saavate VKEde arv: 500 000 
aastas

Vahendusüritustel ja ettevõtte ülesannete 
täitmises osalevate VKEde arv

Vahendusüritustel ja ettevõtte ülesannete 
täitmises osalevate VKEde arv: 45.000 (2010)

Vahendusüritustel ja ettevõtte ülesannete 
täitmises osalevate VKEde arv: 60 000 aastas
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Parlamendi muudatusettepanek

Erieesmärk Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe 
Allkirjastatud partnerluslepingute arv Allkirjastatud partnerluslepinguid: 1.950 

(2010)
Allkirjastatud partnerluslepinguid: 3 000 aastas

Võrgustiku kaubamärgi suurem tuntus ja 
kaubamärgi teatuse levik (nt VKEde 
teadlikkus kaubamärgist)

Võrgustiku kaubamärgi suurem tuntus ja 
kaubamärgi teatuse levik: ei ole veel mõõdetud

Võrgustiku kaubamärgi suurem tuntus ja 
kaubamärgi teatuse levik: saavutatud on 30 % 
VKEdest

Klientide rahulolu määr (rahulolevate 
VKEde protsentuaalne osakaal, 
konkreetsete teenuste lisandväärtus)

Klientide rahulolu määr (rahulolevate VKEde 
protsentuaalne osakaal, konkreetsete teenuste 
lisandväärtus): 78%

Klientide rahulolu määr (rahulolevate VKEde 
protsentuaalne osakaal, konkreetsete teenuste 
lisandväärtus): ≥85%

Tugiteenuseid saavate VKEde arv Tugiteenuseid saavate VKEde arv: 435.000 
(2010)

Tugiteenuseid saavate VKEde arv: 500 000 
aastas

Vahendusüritustel ja ettevõtte ülesannete 
täitmises osalevate VKEde arv

Vahendusüritustel ja ettevõtte ülesannete 
täitmises osalevate VKEde arv: 45.000 (2010)

Vahendusüritustel ja ettevõtte ülesannete 
täitmises osalevate VKEde arv: 60 000 aastas

Or. en

Muudatusettepanek 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule − Äritegevuse toetus VKEdele väljaspool ELi asuvatel turgudel

Komisjoni ettepanek

Erieesmärk Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Äritegevuse toetus VKEdele väljaspool 
ELi asuvatel turgudel
Väljaspool ELi rahvusvahelises 
äritegevuses (eksport, import, otsesed 
välisinvesteeringud jms) osalevate 
VKEde protsentuaalne osakaal

13 % (2009) 17 % (2017)

Parlamendi muudatusettepanek

Erieesmärk Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Äritegevuse toetus VKEdele väljaspool 
ELi asuvatel turgudel
Väljaspool ELi rahvusvahelises 
äritegevuses (eksport, import, otsesed 
välisinvesteeringud jms) osalevate 
VKEde protsentuaalne osakaal

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Muudatusettepanek 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA 
Artiklis 9 a osutatud ettevõtlusvõrgustiku 
Enterprise Europe osutatavate teenuste 
üksikasjad
1. Teabe-, tagasiside-, ettevõtluskoostöö-
ja rahvusvahelistamisteenused ühtsel 
turul ja kolmandates riikides:
a) kaupade ja teenuste siseturu toimimise 
ja võimaluste kohta teabe, sh liidu 
asjaomaste liidu õigusaktide, standardite 
ja avalike hangete alase ning 
rahastamisvõimalusi ning VKEde 
jätkusuutlikkuse suurendamist puudutava 
teabe levitamine;
b) vastava piirkonna VKEsid puudutavate 
liidu algatuste, meetmete ja programmide 
edendamine ning VKEdele kõnealuste 
programmide taotluse esitamise korra 
kohta teabe edastamine;
c) vahendid VKEsid käsitlevate kehtivate 
õigusaktide mõju hindamiseks;
d) komisjoni abistamine mõjuhinnangute 
koostamisel;
e) muude vahendite kasutamine VKEde 
kaasamiseks liidu poliitika kujundamisse;
f) VKEde abistamine piiriülese tegevuse 
arendamisel ning rahvusvaheliste 
võrgustike loomisel;
g) VKEde abistamine avalikust või 
erasektorist sobivate äripartnerite 
leidmisel asjakohaste vahendite kaudu.
2. Uuendusteenused ning tehno- ja 
oskusteabesiirde teenused:
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a) teabe levitamine ja teavitustöö tegemine 
uuendusalaste meetmete, õigusaktide ja 
toetusprogrammide kohta;
b) osalemine teadustöö tulemuste 
levitamises ja kasutamises;
c) tehno- ja oskusteabesiirdega seotud 
vahendusteenuste osutamine ning 
kõikvõimalike uuendusega tegelevate 
osapoolte vahel partnerluse loomine;
d) ettevõtete, eelkõige VKEde 
uuendusvõime parandamine;
e) sidemete arendamine muude 
uuendusalaste teenustega, sealhulgas 
intellektuaalomandiga seotud teenustega.
3. Teenused, mille kaudu innustatakse 
VKEsid osalema programmis Horisont 
2020:
a) VKEde hulgas programmi Horisont 
2020 kohta teavitustöö tegemine;
b) VKEde abistamine teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse vajaduste 
kindlakstegemisel ja sobivate partnerite 
leidmisel;
c) VKEde abistamine programmis 
Horisont 2020 osalemiseks 
projektitaotluste koostamisel ja 
koordineerimisel.

Or. en

Selgitus

Lisa raporti projekti muudatusettepanekule 77 lõike 1 punktis b: „vastava piirkonna”.

Muudatusettepanek 452
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa jäetakse välja.

Or. sl

Muudatusettepanek 454
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jagu jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Laenutagamisrahastu rakendatakse 
osana ELi ühtsest laenupõhisest 
rahastamisvahendist ELi ettevõtete kasvuks 

3. Laenutagamisrahastu rakendatakse 
osana ELi ühtsest laenupõhisest 
rahastamisvahendist ELi ettevõtete kasvuks 
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ning teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuseks, kasutades sama 
rakendusmehhanismi ning sama Horisont 
2020 laenurahastu VKEdele ette nähtud 
nõudluspõhist osa (RSI II), vastavalt 
alljärgnevatele tingimustele.

ning teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuseks, kasutades sama 
rakendusmehhanismi ning sama Horisont 
2020 laenurahastu VKEdele ette nähtud 
nõudluspõhist osa (RSI II), vastavalt 
alljärgnevatele tingimustele. See võimalus 
kehtib ettevõtte elutsükli kõigis etappides: 
loomise, arendamise ja üleandmise faasis, 
sõltumata tegevusest või turu suurusest. 
See võimalus kehtib ka mis tahes liiki 
investeeringute, sh immateriaalsesse 
varasse investeerimise kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 456
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – 2. osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalirahastu kasvu eesmärgil 
(EFG)

välja jäetud

1. Omakapitalirahastuga toetatakse fonde, 
mis pakuvad riskikapitali ja 
vaherahastamist, nagu näiteks allutatud 
ja osaluslaene, laienevatele ja kasvufaasis 
ettevõtetele, eelkõige sellistele, mis 
tegutsevad piiriüleselt; samas on koos 
programmi Horisont 2020 alusel toimiva 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse 
omakapitalirahastuga võimalik teha 
investeeringuid ka varases staadiumis 
ettevõtetesse. Viimasel juhul ei ületa EFG 
investeering 20 % ELi 
koguinvesteeringust, välja arvatud 
mitmeetapiliste fondide puhul, kus EFG 
ning teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuse omakapitalirahastu 
vahendeid antakse proportsionaalselt, 
lähtudes nende fondide 
investeerimispoliitikast. EFG väldib 
omandatud ettevõtte lõpetamiseks ette 
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nähtud väljaostu või asenduskapitali 
kasutamist. Komisjon võib muutuvatest 
turuoludest lähtuvalt otsustada muuta 
20 % künnist.
2. Toetust antakse investeeringuna ühes 
alljärgnevalt nimetatud vormis:
(a) investeeringud otse Euroopa 
Investeerimisfondilt või muudelt 
üksustelt, kellele rakendamine komisjoni 
nimel usaldatakse, või
(b) fondifondide või 
investeerimisvahendite kaudu, mis 
investeerivad piiriüleselt ja mille on 
loonud Euroopa Investeerimisfond või 
muud üksused, kellele rakendamine on 
komisjoni nimel usaldatud, koos 
erainvestorite ja/või riiklike avalik-
õiguslike finantseerimisasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Omakapitalirahastuga toetatakse fonde, 
mis pakuvad riskikapitali ja 
vaherahastamist, nagu näiteks allutatud ja 
osaluslaene, laienevatele ja kasvufaasis 
ettevõtetele, eelkõige sellistele, mis 
tegutsevad piiriüleselt; samas on koos 
programmi Horisont 2020 alusel toimiva 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse 
omakapitalirahastuga võimalik teha 
investeeringuid ka varases staadiumis 
ettevõtetesse. Viimasel juhul ei ületa EFG 
investeering 20 % ELi 
koguinvesteeringust, välja arvatud 
mitmeetapiliste fondide puhul, kus EFG 
ning teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuse omakapitalirahastu 

1. Omakapitalirahastuga toetatakse fonde, 
mis pakuvad riskikapitali ja 
vaherahastamist, nagu näiteks allutatud ja 
osaluslaene, laienevatele ja kasvufaasis 
ettevõtetele, eelkõige sellistele, mis 
tegutsevad piiriüleselt; samas on koos 
programmi Horisont 2020 alusel toimiva 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse 
omakapitalirahastuga võimalik teha 
investeeringuid ka varases staadiumis 
ettevõtetesse. EFG väldib omandatud 
ettevõtte lõpetamiseks ette nähtud väljaostu 
või asenduskapitali kasutamist.
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vahendeid antakse proportsionaalselt, 
lähtudes nende fondide 
investeerimispoliitikast. EFG väldib 
omandatud ettevõtte lõpetamiseks ette 
nähtud väljaostu või asenduskapitali 
kasutamist. Komisjon võib muutuvatest 
turuoludest lähtuvalt otsustada muuta 20 % 
künnist.

Or. en

Selgitus

20 protsendi lävi vähendab paindlikkust ja piirab võimalust kasutada COSME ja Horisont 
2020 programmide omakapitali soodustusi ühtse instrumendina.

Muudatusettepanek 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) fondifondide või 
investeerimisvahendite kaudu, mis 
investeerivad piiriüleselt ja mille on loonud 
Euroopa Investeerimisfond või muud 
üksused, kellele rakendamine on 
komisjoni nimel usaldatud, koos
erainvestorite ja/või riiklike avalik-
õiguslike finantseerimisasutustega.

b) fondifondide või investeerimisvahendite 
kaudu, mis investeerivad piiriüleselt ja 
mille on loonud Euroopa Investeerimisfond 
või muud üksused (sealhulgas erasektori 
juhid ja riiklikud ettevõtjad), kellele on 
komisjoni nimel usaldatud rakendamine, 
koos erasektori ja/või riikliku avaliku 
sektori finantseerimisasutuste 
investoritega.

Or. en

Selgitus

Määrus peaks tegema selgeks, et rakendamise võib jätta erasektori juhtide ning riigi 
ettevõtjate hoolde ja nende roll ei piirdu ainult kaasinvesteerimise pakkumisega.

Muudatusettepanek 459
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) fondifondide või 
investeerimisvahendite kaudu, mis 
investeerivad piiriüleselt ja mille on loonud 
Euroopa Investeerimisfond või muud 
üksused, kellele rakendamine on komisjoni 
nimel usaldatud, koos erainvestorite ja/või 
riiklike avalik-õiguslike 
finantseerimisasutustega.

b) fondifondide või investeerimisvahendite 
kaudu, mis investeerivad piiriüleselt ja 
mille on loonud Euroopa Investeerimisfond 
või muud üksused, kellele rakendamine on 
komisjoni nimel usaldatud, koos 
erainvestorite ja/või riiklike avalik-
õiguslike finantseerimisasutustega ning 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
tegutsevate riskikapitali ettevõtjatega;

Or. it

Selgitus

Kuna VKEd on väikesed, vajavad nad oma olemasolu alguses kohalikke investoreid, 
sealhulgas selleks, et viia miinimumini turutõrked, mis võivad tekkida tasakaalustamatust 
informatsioonist.

Muudatusettepanek 460
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laenutagamisrahastu välja jäetud
1. Laenutagamisrahastut juhib komisjoni 
nimel Euroopa Investeerimisfond või 
muud üksused, kellele rakendamine 
komisjoni nimel usaldatakse. Rahastu 
annab
· edasigarantiisid ja muid tagatisskeemide 
riskijagamise kokkuleppeid;
· otsetagatisi ja muid riskijagamise 
kokkuleppeid teiste finantsvahendajatega, 
kes täidavad abikõlblikkuse kriteeriume.
2. Laenutagamisrahastu koosneb kahest 
järgmisest meetmest:
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· esimene meede, mis hõlmab 
finantseerimist laenuvahendite varal 
laenude (sh allutatud ja osaluslaenude) 
või liisingu kaudu, vähendab VKEde 
eriraskusi rahastamisele juurdepääsul, 
mille põhjustab kas arvatav kõrge 
riskitase või piisava tagatise puudumine;
· teine meede hõlmab VKEde 
laenurahaportfellide väärtpaberistamist, 
mille kaudu kaasatakse VKEdele 
täiendavat krediiti laenude rahastamiseks, 
kasutades sobivaid riskijagamise 
kokkuleppeid väljavalitud asutustega. 
Nende tehingute toetamise eeldusena 
kohustub kreeditor andma suure osa 
niimoodi tekkivast likviidsusest mõistliku 
aja jooksul laenudena VKEdele. 
Kõnealuse laenuvahendi varal 
rahastamise suurus arvutatakse tagatud 
portfelliriski suurusest lähtuvalt ning 
kehtestatakse koos ajavahemikuga pärast 
iga institutsiooniga eraldi peetud 
läbirääkimisi.
3. Välja arvatud väärtpaberistatud 
portfellis sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 150 000 
euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud. 
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
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laenutagamisrahastu laene kuni 150 000 
euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud.
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

laenutagamisrahastu laene, mille
tagasimakse miinimumtähtajaks on 12 
kuud.

Igasse finantsvahendajaga sõlmitud 
rakenduslepingusse peab olema lisatud 
suurim lubatud laenusumma LGFst laenu 
saamiseks. Sel viisil määratletud summas 
võetakse arvesse kõnealuses lepingus 
seatud eesmärke, ettevõtjate tüüpi ja 
tegevuse laadi. See summa ei tohi ületada 
300 000 eurot.
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik koostada 
aruandeid sõltuvalt ettevõtete liigist (nii 
arvu kui ka laenude mahu järgi), nagu 
neid määratletakse soovituses nr 
2003/361/EÜ VKEde määratluse kohta.

Or. fr

Selgitus

EUR 150 000 lävi karistab väikeettevõtjaid. See välistab toetuse meetmetele, mis praegu 
saavad abi VKEde tagatissüsteemi kaudu. Samuti jätab see need ettevõtted ilma muust 
rahastamisest, kuna oma omaduste tõttu ei ole nad kõlblikud abi saamiseks 
„Omakapitalirahastust kasvu eesmärgil” (EFG) (riskikapitalirahastust) ega programmi 
Horisont 2020 instrumentidest, kuna need vahendid on seotud erinevate eesmärkide ja 
sihtettevõtetega. Samuti ei saa nad mingit toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi 
rahastamisvahenditest.

Muudatusettepanek 462
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 150 000 

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 150 000 
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euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud.
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud. LGF 
katab ka üle 150 000 euro suurusi laene,
kui COSME kohaselt abikõlblikud VKEd 
ei täida programmi Horisont 2020 
laenurahastu VKEdele ette nähtud osa 
abikõlblikkuse kriteeriume, minimaalse 
lõpptähtajaga 12 kuud. 
Finantsvahendajad vastutavad selle eest,
et näidata, kas VKE on programmi 
Horisont 2020 laenurahastu VKEdele 
ettenähtud osa jaoks abikõlblik. Komisjon 
võib anda eeskujulikele osalejatele 
soovitusi juhul, kui laenutagatisfond 
katab üle 150 000 euro suuruse laenu.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 150 000
euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud. 
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 500 000
euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud. 
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

Or. it

Selgitus

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
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sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Muudatusettepanek 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 150 000
euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud. 
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

3. Välja arvatud väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvate laenude osas, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 1 000 000
euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud. 
Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud innovaatiliste 
VKE-de arvu ja laenude mahu kohta.

Or. en


