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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) konkurentsivõime ja ärivõimaluste 
kohta

(2012/2042(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa väikeettevõtluse hartat, mis võeti vastu Euroopa Ülemkogu 19. ja 
20. juuni 2000. aasta kohtumisel Feiras,

– võttes arvesse komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitust 2003/361/EÜ, mis käsitleb 
mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust1,

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2011. aasta teatist „Tööstuspoliitika: suurendades 
konkurentsivõimet” (COM(2011)0642),

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2011. aasta teatist „Väike ettevõte, suured ideed –
uus partnerlus, et aidata VKEdel saada osa üleilmsetest võimalustest” (COM(2011)0702),

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2011. aasta aruannet „VKEde regulatiivse 
koormuse vähendamine. ELi õigusaktide kohandamine mikroettevõtjate vajadustele” 
(COM(2011)0803), 

– võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2011. aasta teatist „Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine” (COM(2011)0078),

– võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit 
majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. „Üheskoos uue 
majanduskasvu eest”” (COM(2011)0206),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni 30. novembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu määrus, millega 
kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime 
programm (2014–2020)2,

– võttes arvesse komisjoni Euroopa konkurentsivõime aruannet 2011 (COM(2011)0642),

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2011. aasta resolutsiooni VKEde rahastamist toetavate 
ELi vahendite läbivaatamise praktiliste küsimuste kohta seoses järgmise 
programmiperioodiga3,

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue 

                                               
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.
2 COM(2011)0834.
3 P7_TA(2011)0057.
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tööstuspoliitika kohta4,

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” läbivaatamise kohta5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni ning siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et 25% ELi VKEdest on tegelenud rahvusvahelise äriga ühtse turu piires, kuid 
ainult 13% on tegutsenud rahvusvaheliselt väljaspool ELi; arvestades, et kaupu või 
teenuseid ekspordib vaid 24% mikroettevõtjatest, samas kui väikeettevõtjate puhul on see 
näitaja 38% ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul 53%;

B. arvestades, et peaaegu kolmandik ELi õigusloomega seotud halduskoormusest tuleneb 
õigusaktide ebapiisavast rakendamisest riigi tasandil, mis tähendab, et kui liikmesriigid 
tõhustaksid ELi õigusaktide ülevõtmist, säästaks see kuni 40 miljardit eurot6;

C. arvestades, et aastatel 2002–2010 moodustasid kõigist uutest töökohtadest 85% VKEde, 
eelkõige uute ettevõtjate loodud töökohad; arvestades, et 32,5 miljonit ELi kodanikku on 
füüsilisest isikust ettevõtjad;

D. arvestades, et tööstus on Euroopa majanduses väga tähtsal kohal ning et töötlev tööstus 
annab 25% ELi erasektori töökohtadest ja moodustab 80% erasektori teadus- ja 
arendustegevusest;

1. Väike ettevõte, suured ideed

1. rõhutab vajadust kõrvaldada VKEsid kahjustavad turutõrked, näiteks piiratud 
rahastamisvahendite, inimkapitali ja organisatoorsete vahenditega seotud probleemid; 
tervitab komisjoni püüdlust edendada ja toetada VKEde majandustegevust nii ELis kui ka 
väljaspool ELi asuvatel välisturgudel;

2. rõhutab, et VKEd on äärmiselt erinevad ning et erinevate ettevõtjate ja nende vajadustega 
tuleb asjakohaselt arvestada;

VÄIKESTELE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJATELE SUUNATUD 
TEAVE

3. nõuab komisjonilt tungivalt teatises kavandatud mitmekeelse veebiportaali käivitamist 
enne 2012. aasta lõppu; on seisukohal, et asjaomane portaal peaks olema kergesti 

                                               
4 P7_TA(2011)0093.
5 P7_TA(2011)0235.
6 „Europe can do better” – halduskoormust käsitleva sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühma 15. 
novembri 2011. aasta aruanne liikmesriikide parimate tavade kohta ELi õiguse kõige vähem koormaval viisil 
rakendamise kohta.
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juurdepääsetav ja kasutajasõbralik ega tohiks kattuda olemasolevate portaalidega;

4. on veendunud, et Euroopa ettevõtlusvõrgustik on tõhus vahend, mis aitab parandada 
VKEde juurdepääsu turgudele nii ELi siseselt kui ka väljaspool ELi; pooldab seejuures 
seisukohta, et Euroopa ettevõtlusvõrgustik vajab uut juhtimismudelit, mille eesmärk on 
luua sünergia riikide või sidusrühmade organisatsioonide rakendatavate olemasolevate 
struktuuridega, et suurendada tõhusust ning pakkuda vajadustest lähtuvat tuge;

5. on veendunud, et ELi VKEd hakkavad Euroopa ettevõtlusvõrgustikku muudele 
agentuuridele eelistama vaid juhul, kui tõhustatakse sellesse kuuluvate organisatsioonide 
tegevust ja juhtimist ning suurendatakse teadlikkust nende pakutavate toetavate teenuste 
osas;

TOETAVATE TEENUSTE KAARDISTAMINE

6. on seisukohal, et avaliku sektori vahenditest rahastatavad toetuskavad tuleks ellu viia 
kõige kulutõhusamal viisil – iseäranis nüüd, mil ELi majandus on endiselt toibumas oma 
viimaste aastakümnete tõsiseimast kriisist;

7. pooldab paljude kohaliku, piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi toetuskavade kaardistamist; 
on seisukohal, et kaardistamine peaks hõlmama olemasolevate ELi toetuskavade tõhususe 
hinnangut; usub, et kaardistamine peaks olema korrapärane ning aluseks sihttasemete ja 
tulemustabeli süsteemile;

8. nõuab 2012. aasta lõpuks kindlate ettepanekute esitamist seoses ELi toetuskavade 
otstarbekamaks muutmise ja kooskõlastamisega ning sellega, kuidas luua võimalusel 
olemasolevatele struktuuridele tuginedes ELi VKEde jaoks parim koostoime, ilma et see 
tekitaks ebavajalikku konkurentsi riiklikele asutustele;

EUROOPA LIIDU KLASRITE JA VÕRGUSTIKE EDENDAMINE

9. toetab ettepanekut tõhustada koostööd väljaspool ELi riike tegutsevate erinevate 
ettevõtjate ühenduste, kaubanduskodade ja muude erasektori osalejatega;

10. on seisukohal, et ühisettevõtete loomist või muude partnerluslepingute sõlmimist VKEde 
vahel või VKEdega tuleks edendada kui uutele turgudele sisenemise, kolmandates riikides 
otseinvesteerimisprojektide väljatöötamise ning hankekonkurssidel osalemise strateegiat; 
palub komisjonil leida ja rakendada ressursse asjaomases valdkonnas riigiülese koostöö 
edendamiseks;

TULEVASED MEETMED

11. soovitab komisjonil kaaluda kõiki rahvusvahelistumisega seotud mõõtmeid, sealhulgas 
eksporti ja importi; märgib, et teist mõõdet ei ole teatises piisavalt rõhutatud;

12. nõuab ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programmi jaoks eraldatud eelarve 
ratsionaalset kasutamist ning rõhutab eeskätt vajadust jätkata VKEde juurdepääsu 
parandamist rahastamisvahenditele; nõuab laenu- või riskikapitali kättesaadavuse 
parandamiseks ette nähtud erinevate ühenduse vahendite, iseäranis rahvusvahelistumise 
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kavades VKEdele suunatud vahendite lihtsustamist ja ratsionaliseerimist;

13. märgib heade erialaste teadmistega ja koolitatud ettevõtjate tähtsust rahvusvahelise 
äritegevusega seotud probleemidega toimetulekul; kutsub komisjoni üles edendama 
programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” ning kaaluma programmi „Erasmus Mundus 
ettevõtjatele” loomist, et anda andekatele ettevõtjatele väljaspool ELi asuvates 
tippkeskustes kogemuste saamise ja kontaktide loomise võimalus;

14. kiidab heaks komisjoni ettepaneku vaadata läbi Euroopa Liidu standardimisprotsess; 
rõhutab vajadust ühtsema rahvusvaheliste standardite süsteemi järele, mis võimaldaks 
koostalitlust ning vähendaks VKEde rahvusvahelistumisega seotud takistusi;

15. rõhutab, et VKEde rahvusvahelistumise edendamisel on väga tähtis lihtne ja tõhus 
intellektuaalomandi õiguse kord; on seisukohal, et VKEd vajavad tõhusat 
intellektuaalomandi õiguse kaitset, et ergutada nende rahvusvahelise tegevuse aluseks 
olevate uute tehnoloogiate arengut; 

2. Halduskoormus

Reguleeriv lähenemisviis

16. väljendab heameelt 2012. aasta eesmärgiks seatud halduskoormuse vähendamise 
saavutamise üle; nõuab komisjonilt tungivalt uue ja suurema sihi seadmist, järgides 
põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”;

17. peab kahetsusväärseks komisjoni VKE-testide pealiskaudset ja ebaühtlast läbiviimist; 
nõuab tungivalt, et VKE-testid oleksid kindla peatükina süstemaatiliselt kaasatud 
mõjuhinnangusse; palub komisjonil selgitada, miks ei viidud isikuandmete kaitse paketiga 
seoses läbi nõuetekohaseid VKE-teste;

18. usub, et käsitus, mille kohaselt mikroettevõtjad jäetakse kõigist õigusaktide sätetest välja 
juba kavandamisetapis, ei ole sobiv vahend; nõuab selle asemel VKE-testi juurde kuuluva 
mikromõõtme loomist, milles hinnataks süstemaatiliselt kõiki olemasolevaid võimalusi, 
näiteks kohaldamisalast väljajätmist, individuaalseid sätteid, ülevõtmisperioodi 
pikendamist või lihtsustatud korda;

19. nõuab tungivalt ELi õigusaktide tõhusamat ülevõtmist riiklikku õigusesse; palub 
komisjonil kaaluda rohkemate seadusandlike ettepanekute esitamist määruse vormis; 
palub komisjonil hinnata, millises ulatuses oleks võimalik kohaldada ELi õigusaktide 
nõuetekohase rakendamise kontrollnimekirja7 nõuet;

20. nõuab tungivalt, et riikide valitsused kohaldaksid äriühingu üldjuhtimise sätete eeskujul 
„täida või selgita” põhimõtet; rõhutab, et selle käsituse järgi peaksid valitsused täpsemalt 
põhjendama, miks nad rakendavad lisaks nõutud ELi õigusaktidele veel täiendavaid 
õigusakte; 

21. peab kahetsusväärseks, et vaid mõned liikmesriigid on kaasanud VKE-testi oma 

                                               
7 Vastavalt halduskoormust käsitleva kõrgetasemelise töörühma soovitustele.
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otsustamisprotsessi; palub komisjonil esitada miinimumnõuded VKE-testi süstemaatilise 
rakendamise kohta riiklikul tasandil;

22. nõuab VKEde saadikute võrgustiku tähtsuse suurendamist õigusaktide ülevõtmisega 
seotud teabevahetuses ja tegevuse koordineerimisel nii liikmesriikide vahel kui ka riikliku 
ja ELi tasandi vahel; nõuab, et VKEde saadikud oleksid sõltumatud eri ministeeriumidest 
või peadirektoraatidest ning oleksid täielikult kaasatud VKE-testide menetlusse;

VKE mõiste määratlus

23. võtab teadmiseks praeguse VKE mõiste määratluse, mis hõlmab juba üle 99% ELi 
ettevõtjatest, hindamise; rõhutab, et kõik tehtavad muudatused peaksid olema suunatud 
paindlikkuse suurendamisele, kasvusoovi pärssivate tegurite kõrvaldamisele (nt 
ülevõtmisperioodi pikendamine 3 aastani) ning käibe ja bilansilehe ülempiiri 
kohandamisele vastavalt majanduse arengule, ja võimaldama kõikide alamkategooriate 
diferentseeritumat käsitlust;

24. võtab teadmiseks kuni 1000 töötajaga ettevõtjate jaoks eraldi vahepealse kategooria 
(keskmise suurusega ettevõtjad) loomise kavatsuse; nõuab kindlalt, et ükski loodav 
kategooria ei tohiks vähendada VKE mõiste määratluse tõhusust, ning et uusi kategooriaid 
tuleks kohaldada ainult piiratud valdkondades nagu juurdepääs teadus- ja 
arendustegevusega seotud rahastamisvahenditele või rahvusvaheline äritegevus;

Täiendavad meetmed

25. rõhutab, et ühtne turg on parim vahend VKEde jaoks soodsaima ettevõtluskeskkonna 
loomiseks; peab kahetsusväärseks, et paljudes valdkondades see endiselt puudub, iseäranis 
digitaalse mõõtmena; kutsub komisjoni üles nõudma digitaalse ühtse turu rakendamist 
2015. aastaks, kohustama liikmesriike kohaldama olemasolevaid õigusakte ning esitama 
vastavate siseturgu käsitlevate õigusaktide puudumise korral asjakohased ettepanekud;

26. ergutab komisjoni peasekretariaati koostöös ettevõtjate ühenduste ja muude 
sidusrühmadega looma iga-aastast volinike kolleegiumi autasu, et tunnustada liiget, kes on 
kõige tõhusamalt ja edukamalt rakendanud põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”;

3. Tööstuse ja VKEde konkurentsivõime tugevdamine

27. kiidab heaks komisjoni teatise Euroopa tööstusettevõtjate konkurentsivõime suurendamise 
kohta; peab kahetsusväärseks, et selles ei ole käsitletud ei konkurentsivõime kontrollimist 
ega tööstust mõjutavate õigusaktide järelhindamist; palub komisjonil esitada korrapäraselt 
aruandeid selles valdkonnas saavutatud edu kohta;

28. tunneb heameelt selle üle, et komisjon on oma erinevates strateegiates ja teatistes 
tunnistanud töötleva tööstuse tähtsust ELi jätkusuutliku kasvu tagamisel ja tööhõive 
suurendamisel; kordab vajadust integreeritud tööstuspoliitika järele, mis põhineks 
sotsiaalse turumajanduse põhimõtetel;

29. on seisukohal, et majanduskriisist aitab väljuda vaid ettevõtluse ja VKEde kasv; rõhutab 
noorte, naiste ja rändajate ettevõtluspotentsiaali küsimusega tegelemise tähtsust;
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30. nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid ettevõtluse jätkuvaks toetamiseks stiimulitel 
põhinevaid suuremate eesmärkidega tegevuskavasid; nõuab, et asjaomastesse 
tegevuskavadesse kaasataks meetmed, mis parandavad rahastamisvahendite 
kättesaadavust, lihtsustavad haldusalaseid nõudeid ning hõlmavad ettevõtlusalase hariduse 
osakaalu suurendamist koolide õppekavades; 

31. palub komisjonil välja töötada VKEde konkurentsivõimelise maksustamise juhised ning 
ergutada liikmesriike oma maksustamiskavasid kohandama, et vähendada uute ettevõtjate 
mittepalgalisi tööjõukulusid ning võimaldada neil hoida suurem osa teenitud kasumist 
ettevõttesse taasinvesteerimiseks; on seisukohal, et nimetatud juhised peaksid põhinema 
parimatel tavadel ning hõlmama katseprojekte;

32. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma eri meetmeid Euroopa sotsiaalse ettevõtluse 
edendamiseks, parandades iseäranis juurdepääsu avaliku ja erasektori 
rahastamisvahenditele ning edendades oskustööliste liikuvust ja tunnustamist;

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

ELis on ligikaudu 23 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat (VKEd), kes 
moodustavad 99% kõigist äriühingutest.

Ühtekokku annavad VKEd tööd umbes 75 miljonile inimesele (70% kõigist ELi 
töökohtadest). Aastatel 2002–2010 moodustasid kõigist uutest töökohtadest 85% VKEde 
loodud töökohad. Need andmed näitavad, kui suurt mõju avaldavad VKEd ELi majandusele, 
ning väljendavad selgelt, et poliitikakujundajad peavad otsima võimalusi selle valdkonna kiire 
arengu rakendamiseks ELi ühiskonna hüvanguks laiemalt. Vaid juhul, kui ELil õnnestub 
tugevdada VKEde konkurentsivõimet ning kui liit võtab meetmeid VKEdele muret tekitava 
halduskoormuse vähendamiseks, suureneb Euroopa ettevõtjate arengupotentsiaal ning ELi 
majandus hakkab taas kasvama. 

Tööstus on Euroopa majanduses väga tähtsal kohal. Töötlev tööstus annab 25% ELi erasektori 
töökohtadest ning moodustab 80% erasektori teadus- ja arendustegevusest.

Raportöör peab käesoleva raporti aluseks olevaid dokumente, st VKEde regulatiivse 
koormuse vähendamist käsitlevat aruannet ja kahte komisjoni teatist, millest esimene käsitleb 
VKEde rahvusvahelistumist ja teine Euroopa konkurentsivõimet,8 positiivseks ja arukaks 
sammuks 2008. aasta majanduskriisist toibumise suunas. Algatusraport jagatakse kolmeks 
osaks, millest igaüks osutab ühele eespool nimetatud komisjoni ettepanekule. 

TÖÖSTUSE NING VÄIKESTE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJATE 
KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE

Peaaegu kõik osapooled on ühel nõul selles, et kui EL soovib kriisist toibuda, tuleb 
suurendada igas suuruses ettevõtjate konkurentsivõimet. Selleks on vaja uute ideede sündi ja 
uute ettevõtete teket soosivat keskkonda. Euroopas ei ole taoline ettevõtjasõbralik keskkond 
välja kujunenud muu hulgas seetõttu, et tööstuspoliitika on liikmesriigiti väga erinev. 
Tegelikult on aga strateegias „Euroopa 2020” nõutud jätkusuutliku kasvu saavutamise ja 
majanduse arengule tõuke andmise seisukohast tähtis ning vajalik, et liikmesriikide 
tööstuspoliitika oleks ühtne ja koordineeritud ning et ELi tööstussüsteemis viidaks läbi 
struktuurilised muudatused. 

Komisjoni teatis „Tööstuspoliitika: suurendades konkurentsivõimet” on uus iga-aastane 
algatus, milles keskendutakse just liikmesriikide konkurentsivõime küsimusele ja käiakse 
välja ideid selle kohta, mida annaks olukorra parandamiseks ELi tasandil ette võtta, ning selle 
eesmärk on kindlaks teha need valdkonnad, mille areng aitaks kaasa strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisele. Asjaomasteks valdkondadeks peetakse järgmisi: 1) 
majanduse struktuursed muudatused, 2) tööstuse innovatiivsus, 3) jätkusuutlikkus ja 
                                               
8 Teatis „Tööstuspoliitika: suurendades konkurentsivõimet”.
Teatis „Väike ettevõte, suured ideed – uus partnerlus, et aidata VKEdel saada osa ülemaailmsetest võimalustest”.
Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile: „VKEde regulatiivse koormuse vähendamine. ELi 
õigusaktide kohandamine mikroettevõtjate vajadustele”.
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ressursitõhusus, 4) majanduskeskkond, 5) ühtne turg ja 6) väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad.

Raportöör kiidab heaks eespool nimetatud komisjoni teatise ning väljendab rahulolu seoses 
sellega, et töötleva tööstuse tähtsust Euroopa Liidu jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive 
tagamisel on tunnistatud näiteks strateegias „Euroopa 2020” ja teatises integreeritud Euroopa 
tööstuspoliitika kohta. Raportöör jagab komisjoni teatises välja toodud üldiseid seisukohti, 
kuid oleks eelistanud, et komisjoni dokumendis oleks põhjalikumalt käsitletud ka 
konkurentsivõime kontrollimist ja tööstust mõjutavate õigusaktide järelhindamist. 

Raportööri arvates peaks EL investeerima sellistesse tegevuskavadesse, mille eesmärk on 
tutvustada Euroopa Liidu kodanikele ettevõtlust ja selle võimalusi kui töötamise alternatiivi 
iseäranis noortele, naistele ja rändajatele. Vaid ELi ettevõtluskultuuri edendamine ning 
rohkemate noorte huvi äratamine ettevõtluse vastu näiteks sihtotstarbeliste programmide ja 
selliste algatuste abil, nagu VKEsid soosivad maksustamiskavad ja maksusoodustused, 
aitaksid inimestel üle saada ebaõnnestumise hirmust ning julgustaks neid oma ettevõtet 
asutama või laiendama. Selle loomulikuks tagajärjeks on uute töökohtade teke, suurem 
innovatiivsus ning kõikide ettevõtjate majanduslik kasv sõltumata sellest, kas tegemist on 
tööstuse, teenuste või sotsiaalvaldkonnas tegutseva ettevõtjaga. Just seda Euroopa vajabki.

VÄIKE ETTEVÕTE – SUURED IDEED

Vaid 25% ELi VKEdest on tegelenud rahvusvahelise ettevõtlusega ühtse turu piires ning 
ainult 13% on tegutsenud rahvusvaheliselt väljaspool ELi. Oma kodanike tööhõive ja heaolu 
tagamiseks peab EL leidma uusi majanduskasvu allikaid ning ergutama seega VKEde 
rahvusvahelistumist. Ettevõtjate kasvuvõimalused väljapoole ELi ning iseäranis uutesse 
kiiresti areneva majandusega riikidesse on suured, ent samas ei tohiks Euroopa VKEde 
rahvusvahelistumise potentsiaali ka üle hinnata, sest paljud väikeettevõtjad on seotud 
kohaliku äritegevusega. 

Muu hulgas kuulub põhjuste hulka, miks paljud VKEd ei kasuta võimalust laiendada oma 
tegevust väljapoole ELi, loendamatu hulk takistusi, millega VKEd kokku puutuvad, püüdes 
jõuda maailmaturule. Keerulised tollieeskirjad, ebaselged tehnilised nõuded ja standardid, 
juurdepääsu puudumine turuga seotud teabele ning raskused võimalike klientide 
määratlemisel ja õigete koostööpartnerite leidmisel on vaid mõned näited asjaomaste 
takistuste kohta. 

Seega on VKEde äritegevuse edendamine ja toetamine väljaspool ELi tähtis osa ELi üldisest 
konkurentsivõime tugevdamise strateegiast, mis on üldjoontes kindlaks määratud strateegiat 
„Euroopa 2020” käsitlevas juhtteatises tervikliku tööstuspoliitika kohta – läbi vaadatud 
Euroopa väikeettevõtlusalgatuses „Small Business Act”. Komisjoni teatise eesmärk on 
kavandada uus strateegia, mis aitab VKEdele luua uued võrdsed tingimused väljaspool ELi 
asuvatel turgudel tegutsemiseks. 

Raportöör pooldab komisjoni ettepanekus sätestatud strateegia struktuuri ja enamikku teatises 
ette nähtud meetmetest, kuid on veendunud, et tõhususe suurendamiseks peaks komisjon 
käsitlema mõlemat rahvusvahelistumise mõõdet, st nii eksporti kui ka importi, ning märgib, et 
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teist mõõdet ei ole komisjoni dokumendis piisavalt rõhutatud. 

Raportöör toetab iseäranis kohaldamisala laiendamist, Euroopa ettevõtlusvõrgustiku 
kasutamist ning sellise uue mitmekeelse veebiportaali loomist, mis annaks täpsemat teavet 
esmatähtsate turgude ning erinevate toetavate teenuste üksikasjade kohta. Eriti tähtsaks peab 
raportöör aga ELi ja riiklikul tasandil olemasolevate vahendite koordineerimist ning seda, et 
need ei kattuks. Siinkohal on eriti oluline avaliku sektori rahastamisvahendite kasutamise 
ratsionaliseerimine.

Sellega seoses kiidab raportöör heaks komisjoni ettepaneku kaardistada paljud kohaliku, 
piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi toetuskavad. Ühtlasi usub raportöör, et kaardistamine 
saab olema tõhus ainult juhul, kui selle käigus hinnatakse olemasolevate toetuskavade 
tõhusust, mitte ei analüüsita pelgalt seda, mida need kavad endast kujutavad. 

Strateegia kaks tähtsat elementi on VKEdele jagatav teave ja VKEde vaheline koostoime, 
mida tuleks edasi arendada, kui EL soovib päriselt suurendada oma VKEde esindatust 
maailmaturul. Sellest tulenevalt toetab raportöör ideed tugevdada VKEde ja muude partnerite 
vahelisi olemasolevaid koostöö- ja partnerlusvorme ning luua nende kõrvale uusi. 

Raportöör soovib, et komisjon „Erasmus noortele ettevõtjatele” sarnaste programmide 
väljatöötamist ja tugevdamist ning uuriks võimalusi luua uusi programme, mis annaksid 
andekatele ettevõtjatele väljaspool ELi asuvates tippkeskustes kogemuste saamise ja 
kontaktide loomise võimaluse.  

HALDUSKOORMUS

2007. aastal astus komisjon olulise sammu ELi õigusaktide lihtsustamise suunas, et 
vähendada ELi ettevõtjate halduskoormust 2012. aastaks 25% võrra. Võetud meetmed 
osutusid väga tulemuslikeks, kuna tegelikkuses vähenes halduskoormus tunduvalt rohkem kui 
eesmärgiks olnud 25%, st koguni 33% võrra.

2011. aastal, pärast seda, kui Euroopa Ülemkogu oli 2011. aasta juunis heaks kiitnud 
president Barroso ettepaneku, hakkas komisjon läbi töötama ühenduse õigustikku, et 
rakendada põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ning teha kindlaks VKEdele, iseäranis 
mikroettevõtjatele erandite tegemise ning koormuse vähendamise võimalused. Sellega seoses 
nõuab raportöör komisjonilt tungivalt uue ja suurema sihi seadmist halduskoormuse 
vähendamiseks.

Raportöör rõhutab „kõigepealt mõtle väikestele” põhimõtte järgimise tähtsust ning vajadust 
kehtestada konkreetsed meetmed, et vähendada VKEde, iseäranis mikroettevõtjate 
regulatiivset koormust. Viimasele ettevõtjate kategooriale mõeldes soovitab raportöör luua 
VKEde testi juurde kuuluv mikromõõde. Nende kõigist õigusaktide sätetest väljajätmist juba 
kavandamisetapis ei pea raportöör õigeks. Üldiselt on raportöör seisukohal, et praeguse VKE 
mõiste määratluse hindamise tulemusena ei tohiks määratlus väga palju muutuda (eeskätt 
töötajate arvuga seoses). Kõikide muutuste eesmärk peaks olema paindlikkuse suurendamine 
ja kasvusoovi pärssivate tegurite kõrvaldamine. Lisaks sellele ei ole VKE-test, mis iseenesest 
on hea mõte, osutunud tegelikkuses tõhusaks, kuna komisjon ei ole seda ühtlaselt rakendanud. 
Samuti on VKE-testi oma riiklikku otsustusprotsessi integreerinud vaid vähesed liikmesriigid. 
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Sellest tulenevalt usub raportöör, et VKE-testi süstemaatilise rakendamise kohta riiklikul 
tasandil tuleks kehtestada miinimumnõuded. 

JÄRELDUSED

Asjaomased kolm komisjoni dokumenti on oluline samm ühtsema ja paremini koordineeritud 
ELi VKEde suhtes rakendatava poliitika suunas. Õigupoolest lahendavad need erinevaid 
probleeme, mis takistavad VKEsid oma täielikku potentsiaali kasutamast. Komisjoni 
võimuses on anda liikmesriikidele tegutsemiseks vajalikud ajendid ning olla Euroopa Liidu 
tasandil nö koordinaatori rollis. Raportöör on veendunud, et komisjon on tulevikule mõeldes 
valinud õige tegutsemissuuna, ning loodab, et uued strateegiad viiakse ellu nii kiiresti kui 
võimalik. Euroopa majanduse kriisist toibumine on veninud liiga pikale ja VKEd vajavad, et 
EL tegutseks kiiremini.


