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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime programm (2014–2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0834),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 173 ja 195, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0463/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee … 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT 0 C, 0.0.0000, lk 0.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 2010. aasta märtsis 
vastu teatise „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” (edaspidi „Euroopa 2020. aasta 
strateegia”). Euroopa Ülemkogu kinnitas 
teatise 2010. aasta juunis. Euroopa 
2020. aasta strateegia aitab reageerida 
majanduskriisile ning selle eesmärk on 
valmistada Euroopa ette järgmiseks 
kümnendiks. Sellega kehtestatakse viis 
kliima ja energia, tööhõive, innovatsiooni, 
hariduse ning sotsiaalse kaasamise 
valdkonda käsitlevat kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, ning määratakse kindlaks 
majanduskasvu peamised tõukejõud, 
millega tahetakse muuta Euroopa 
paindlikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks. Selles 
rõhutatakse ka vajadust edendada Euroopa 
majanduse kasvu ja samas saavutada kõrge 
tööhõive määr, vähese CO2-heitega, 
ressursi- ja energiatõhus majandus ning 
sotsiaalne sidusus.

(1) Komisjon võttis 2010. aasta märtsis 
vastu teatise „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” (edaspidi „Euroopa 2020. aasta 
strateegia”). Euroopa Ülemkogu kinnitas 
teatise 2010. aasta juunis. Euroopa 
2020. aasta strateegia aitab reageerida 
majanduskriisile ning selle eesmärk on 
valmistada Euroopa ette järgmiseks 
kümnendiks. Sellega kehtestatakse viis 
kliima ja energia, tööhõive, innovatsiooni, 
hariduse ning sotsiaalse kaasamise 
valdkonda käsitlevat kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, ning määratakse kindlaks 
majanduskasvu peamised tõukejõud, 
millega tahetakse muuta Euroopa 
paindlikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks. Selles 
rõhutatakse ka vajadust edendada Euroopa 
majanduse kasvu ja samas saavutada kõrge 
tööhõive määr, vähese CO2-heitega, 
ressursi- ja energiatõhus majandus ning 
sotsiaalne sidusus. Väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel (VKEdel) peaks 
olema otsustav osa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide saavutamisel. Nende osa 
kajastub asjaolus, et VKEsid mainitakse 
strateegia seitsmest juhtalgatusest kuues.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

eriti VKEde kestliku konkurentsivõime
suurendamisele, soodustada 
ettevõtluskultuuri ning edendada VKEde 
loomist ja kasvu, tuleks kehtestada 
ettevõtete konkurentsivõime ja VKEde 
programm (edaspidi „programm”).

Or. en

Selgitus

Konkurentsivõimet ja kestlikkust ei tohiks käsitada eri eesmärkidena. Selle asemel tuleks 
konkurentsivõimet käsitada kestlikkusest sõltuvana. Euroopa konkurentsivõime 2010. aasta 
aruande andmeil kajastab kestlik konkurentsivõime suutlikkust saavutada ja hoida tööstuse 
(majanduslikku) konkurentsivõimet kooskõlas säästva arengu eesmärkidega. Põhjendus tuleks 
viia kooskõlla programmi üldeesmärkidega.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu konkurentsipoliitika eesmärk on 
kehtestada institutsiooniline ja poliitiline 
korraldus, mis loob tingimused ettevõtete 
jätkusuutlikuks kasvuks. Suurem tootlikkus 
on tulude jätkusuutlikkuse kasvu peamine 
allikas, mis omakorda aitab parandada 
elatustaset. Konkurentsivõime sõltub ka 
ettevõtjate võimest kasutada täielikult ära 
võimalusi, näiteks neid, mida pakub 
Euroopa ühtne turg. See on eriti oluline 
VKEde jaoks, kes moodustavad liidu 
ettevõtetest 99 %, tagavad kaks 
kolmandikku erasektori praegustest 
töökohtadest ja 80 % uutest töökohtadest 
ning loovad rohkem kui poole liidu 
ettevõtete loodavast kogulisandväärtusest.
VKEd on majanduskasvu, tööhõive ja 
ühiskonna integreerumise peamised 
eestvedajad.

(8) Liidu konkurentsipoliitika eesmärk on 
kehtestada institutsiooniline ja poliitiline 
korraldus, mis loob tingimused ettevõtete 
jätkusuutlikuks kasvuks. Kestlik 
konkurentsivõime kajastab suutlikkust 
saavutada ja hoida tööstuse 
majanduslikku konkurentsivõimet 
kooskõlas säästva arengu eesmärkidega. 
Suurem tootlikkus on tulude 
jätkusuutlikkuse kasvu peamine allikas, 
mis omakorda aitab parandada elatustaset.
Konkurentsivõime sõltub ka ettevõtjate 
võimest kasutada täielikult ära võimalusi, 
näiteks neid, mida pakub Euroopa ühtne 
turg. See on eriti oluline VKEde jaoks, kes 
moodustavad liidu ettevõtetest 99 %, 
tagavad kaks kolmandikku erasektori 
praegustest töökohtadest ja 80 % uutest 
töökohtadest ning loovad rohkem kui poole 
liidu ettevõtete loodavast 
kogulisandväärtusest. VKEd on 
majanduskasvu, tööhõive ja ühiskonna 
integreerumise peamised eestvedajad.
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Or. en

Selgitus

Kestlik konkurentsivõime tuleks määratleda põhjenduses.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Programmis tuleks eelkõige käsitleda 
VKEsid, nagu on määratletud komisjoni 6. 
mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ 
mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
mikroettevõtetele, käsitööga tegelevatele ja 
sotsiaalsetele ettevõtetele. Tähelepanu 
tuleks pöörata ka noorte, uute ja 
potentsiaalsete ettevõtjate ning 
naisettevõtjate eripärale ja vajadustele.

Or. en

(Vt artikli 3 lõike 1 a muudatusettepanekut.)

Selgitus

Programmi piiratud vahendid tuleks keskendada kõige asjakohasematele ettevõtjate 
kategooriatele. Teise võimaluse poliitikat mainitakse edaspidi põhjenduses 16 (muudetud 
kujul).

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Vastavalt SBA läbivaatamise 
neljale prioriteedile tuleks programmi 
erieesmärkides püüda parandada liidu 
ettevõtete ja eelkõige VKEde kestliku 
konkurentsivõime raamtingimusi, 
edendada ettevõtlust, parandada 
juurdepääsu rahastamisele ning liidu ja 
maailma turule. Programmi 
erieesmärkide meetmed peaksid aitama 
kaasa SBA rakendamisele.

Or. en

(Vt artikli 3 lõike 1 a muudatusettepanekut.)

Selgitus

Programmi piiratud vahendid tuleks keskendada kõige asjakohasematele ettevõtjate 
kategooriatele.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda nii rahastamisele –
nad näevad suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust – kui ka riskikapitalile.
See avaldab halba mõju uute asutatud 
ettevõtete tasemele ja kvaliteedile ning 
ettevõtete kasvule. Kavandatav 
rahastamisvahend annab liidule 
lisandväärtust muu hulgas sellega, et 
tugevdab ühtset turgu riskikapitali jaoks 
ning arendab üleeuroopalist VKEde 
finantsturgu. Liidu meetmed peaksid 
täiendama VKEdele ette nähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides. Üksused, kellele 
usaldatakse meetmete rakendamine, 
peaksid tagama täiendavuse ja vältima 

(12) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda nii rahastamisele –
nad näevad suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust – kui ka riskikapitalile.
See avaldab halba mõju uute asutatud 
ettevõtete tasemele ja kvaliteedile ning 
ettevõtete kasvule ja püsimajäämise 
määrale. Kavandatav rahastamisvahend 
annab liidule lisandväärtust muu hulgas 
sellega, et tugevdab ühtset turgu 
riskikapitali jaoks ning arendab 
üleeuroopalist VKEde finantsturgu ja 
käsitleb turutõrkeid, mida liikmesriigid 
teha ei saa. Liidu meetmed peaksid 
täiendama VKEdele ette nähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides. Üksused, kellele 
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topeltfinantseerimist ELi vahenditest. usaldatakse meetmete rakendamine, 
peaksid tagama täiendavuse ja vältima 
topeltfinantseerimist ELi vahenditest.
Programmis tuleks edendada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele nende 
asutamise, kasvu ja ülemineku etapis.

Or. en

(Vt artikli 8 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe
(edaspidi „ettevõtlusvõrgustik”) on 
tõestanud oma väärtust ning on Euroopa 
VKEde jaoks äritegevuse toetuse ühtseks 
teeninduspunktiks, aidates neil parandada 
oma konkurentsivõimet ning uurida ühtse 
turu ja muude turgude ärivõimalusi.
Meetodite ja tööviiside ühtlustamise ning 
äritegevuse tugiteenuste Euroopa mõõtme 
saab tagada ainult liidu tasandil. Just 
ettevõtlusvõrgustik on aidanud VKEdel 
leida koostöö- ja tehnosiirde partnereid 
ning saada nõu rahastamisallikate ja 
intellektuaalomandi, ökoinnovatsiooni ja 
jätkusuutliku tootmise kohta.
Ettevõtlusvõrgustik on küsinud ka 
tagasisidet liidu õigusaktide ja standardite 
kohta. Võrgustikule ainuomased teadmised 
on eriti olulised teabe erinevuste 
kaotamisel ning piiriüleste tehingutega 
seotud kulude vähendamisel.
Sellegipoolest tuleks ettevõtlusvõrgustiku 
toimimist rohkem optimeerida, eelkõige 
integreerides paremini võrgustiku ning 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi riiklikud kontaktpunktid, 
kaasates vastuvõtvad organisatsioonid 
tõhusalt võrgustiku strateegilisse 
juhtimisse, vähendades bürokraatiat, 
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parandades IT-tuge ning suurendades 
võrgustiku profiili nähtavust. Komisjon 
peaks ettevõtlusvõrgustiku toimimise 
täiustamiseks saama ülevaate 
liikmesriikide mitmesugustest 
valitsemisstruktuuridest ning kasutama 
liikmesriikide mudeleid koostöös VKEde 
organisatsioonidega. Ettevõtlusvõrgustiku 
ülesanded tuleks kehtestada programmis. 

Or. en

(Vt artikli 9 a ja II a lisa muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kriitiline mass, kui neid pakutaks riiklikul 
tasandil. Sellised teenused peaksid muu 
hulgas hõlmama teavet 
intellektuaalomandi õiguste, standardite 
ja riigihanke võimaluste kohta. Komisjon 
peaks enne uute teenuste käivitamist 
saama ülevaate Euroopa VKEdele 
suunatud olemasolevatest 
toetusmeetmetest kolmandates riikides 
ning VKEde erivajadustest, konsulteerides 
VKEde esindusorganisatsioonidega.

Or. en

(Vt artikli 9 muudatusettepanekuid.)

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Euroopa ettevõtete, eriti VKEde 
konkurentsivõime parandamiseks tuleb 
liikmesriikidel ja komisjonil luua
kooskõlas SBA põhimõtetega soodne 
ettevõtluskeskkond. Liidu tasandil algatusi 
on vaja selleks, et luua VKEdele võrdsed 
tingimused ning vahetada kogu Euroopa 
ulatuses teavet ja teadmisi.

Or. en

(Vt artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekut.)

Selgitus

Raportöör sooviks üksikasjalikumat põhjendust, mis on seotud artikliga 6. Ta teeb ettepaneku 
jagada põhjendus kolmeks (vt põhjendusi 15 a, 15 b ja 15 c.)

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liidu ettevõtetele soodus 
ärikeskkond tuleks saavutada 
meetmetega, mille abil parandatakse 
sellise poliitika ja meetmete kavandamist, 
rakendamist ja hindamist, mille abil 
toetatakse koostööd poliitika kujundamise 
ja heade tavade vahetamise valdkonnas. 
Sellised meetmed võivad hõlmata
uuringuid, mõju hindamisi, hindamisi ja 
konverentse.

Or. en

(Vt artikli 6 lõike 2 a punkti b.)

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Programm peaks samuti toetama 
VKE poliitika väljatöötamist ning 
koostööd poliitikakujundajate ja VKEde 
esindusorganisatsioonide vahel, 
rahastades näiteks koosolekuid, 
aruandeid ja andmebaase. Selline tegevus 
peaks keskenduma VKEde programmidele 
juurdepääsu lihtsustamisele ja nende 
halduskoormuse vähendamisele. Liit 
peaks eelkõige kehtestama uue 
ambitsioonika eesmärgi vähendada kõigi 
asjassepuutuvate liidu õigusaktide kogu 
halduskoormust 2020. aastaks 25% võrra.

Or. en

(Vt artikli 5 lõike 2 punkti c.)

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 c) Programm võib samuti toetada 
algatusi, mis kiirendavad kõige 
konkuretsivõimelisematel ärimudelitel, 
täiustatud toodetel ja protsessidel, 
organisatsioonilistel struktuuridel või 
muudetud väärtusahelatel põhineva 
konkurentsivõimelise ja kestliku tööstuse 
tärkamist. Kuigi programm peaks 
keskenduma sektorivahelistele algatustele, 
võib see samuti toetada sektoripõhiseid 
algatusi sellistes valdkondades, kus VKEd 
on kõige aktiivsemad ja mille panus liidu 
SKPsse on märkimisväärne, näiteks 
turism, mille puhul on võimalik tõendada 
ELi lisaväärtuse olemasolu.

Or. en

(Vt artikli 6 lõike 3 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Konkurentsivõimet mõjutab ka liidus 
levinud üsna vähene ettevõtlusvaim. Vaid 
45 % ELi kodanikest (naistest vähem kui 
40 %) sooviks olla füüsilisest isikust 
ettevõtja, samal ajal kui USAs soovib seda 
55 % rahvastikust ja Hiinas 71 %.
Tutvustamine ja stimuleeriv mõju, näiteks 
Euroopa auhinnad ja konverentsid, ning
sidusust ja järjepidevust parandavad 
meetmed, näiteks võrdlusuuringud ja 
parimate tavade vahetamine, tekitavad ELi 
jaoks suurt lisandväärtust.

(16) Konkurentsivõimet mõjutab ka liidus 
levinud üsna vähene ettevõtlusvaim. Vaid 
45 % ELi kodanikest (naistest vähem kui 
40 %) sooviks olla füüsilisest isikust 
ettevõtja, samal ajal kui USAs soovib seda 
55 % rahvastikust ja Hiinas 71 %. SBA 
kohaselt peaks ettevõtluseks soodne 
ärikeskkond pakkuma häid 
raamtingimusi kõigis ettevõtjate ees 
seisvates olukordades, sealhulgas 
asutamine, kasv, üleminek ja pankrott 
(teine võimalus). Sidusust ja järjepidevust 
parandavad meetmed, näiteks 
võrdlusuuringud ja parimate tavade 
vahetamine, tekitavad ELi jaoks suurt 
lisandväärtust.

Or. en
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(Vt artikli 7 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Vt artikli 6 lõike 3 muudatusettepanekut.)

Selgitus

Turismisektori algatused on programmi alusel toetuskõlblikud, kui suudetakse näidata ELi 
lisaväärtust, täpselt nagu muud sektorid, kus tegutsevate VKEde protsent on suur ja panus 
SKPsse märkimisväärne. Siiski tõstetakse siinkohal turismi esile, sest see lisati Lissaboni 
lepinguga äsja ELi jagatud pädevuse valdkonda.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Lisaks tööprogrammi meetmetele 
peaks komisjon korrapäraselt võtma vastu 
toetusmeetmeid, et edendada liidu 
ettevõtete konkurentsivõimet. Peale 
poliitika analüüsi ja arengu peaksid 
sellised meetmed kindlasti hõlmama 
ettevõtjate – eelkõige VKEde –
konkurentsivõime seisukohalt eriti oluliste 
liidu meetmete mõju hindamist. Mõju 
hindamistes tuleks käsitleda ettepaneku 
mõju ettevõtete konkurentsivõimele, mis 
avaldub mõjus ettevõtluse kuludele, 
mõjutatud sektorite 
innovatsioonisuutlikkusele ja nende 
rahvusvahelisele konkurentsivõimele (nn 
konkurentsivõime tagamise kontroll). 
Mõju hindamised peaksid samuti 
hõlmama eraldi VKEde osa, mis koosneks 
tõenäoliselt mõjutatavate ettevõtete 
esialgsest hindamisest, VKEdele avalduva 
mõju mõõtmisest (kulutasuvuse analüüs) 
ning vajaduse korral leevendavatest 
meetmetest (nn VKE-test). VKE-testis 
tuleks erilist tähelepanu pöörata 
mikroettevõtetele.

Or. en

(Vt artikli 11 lõike 1 c muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Programmis tuleks esitada eesmärkide 
elluviimise meetmed, eesmärkide 
täitmiseks vajalik rahastamispakett, eri 
tüüpi rakendusmeetmed ning järelevalve-, 
hindamis- ja liidu finantshuvide kaitsmise 
kord. Komisjon peaks töötama koostöös 
asjatundjate ja asjaomaste 
sidusrühmadega (sh VKEde 
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esindusorganisatsioonid) välja 
tulemuslikkuse näitajad, mille põhjal 
hinnatakse, mil määral on programmi 
alusel toetatud meetmed aidanud kaasa 
selle eesmärkide saavutamisele.

Or. en

(Vt artikli 12 lõike 5 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Programm peaks täiendama liidu muid 
programme, kuid samal ajal peetakse 
silmas, et iga vahendit tuleks rakendada 
vastavalt selle jaoks ette nähtud erikorrale.
Seega ei tohiks tekkida võimalust, et samu 
abikõlblikke kulusid rahastatakse kaks 
korda. Et saavutada liidu rahastamise 
lisandväärtus ja oluline mõju, tuleks 
arendada käesoleva programmi koostoimet 
teiste liidu programmide ja 
struktuurifondidega.

(20) Programm peaks täiendama liidu muid 
programme, kuid samal ajal peetakse 
silmas, et iga vahendit tuleks rakendada 
vastavalt selle jaoks ette nähtud erikorrale.
Seega ei tohiks tekkida võimalust, et samu 
abikõlblikke kulusid rahastatakse kaks 
korda. Et saavutada liidu rahastamise 
lisandväärtus ja oluline mõju, tuleks 
arendada käesoleva programmi koostoimet 
teiste liidu programmidega, eelkõige 
ajavahemikuks 2014–2020 ette nähtud 
uue teadusuuringute ja innovatsiooni 
raaprogrammiga Horisont 2020 (edaspidi 
„Horisont 2020”) ja struktuurifondidega.

Or. en

(Vt artiklite 14, 14 a ja 14 b muudatusettepanekuid.)

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Euroopa Majanduspiirkonna leping ja 
assotsieerimislepingute protokollid 
sätestavad asjaomaste riikide 
osalemistingimused liidu programmides.
Muude kolmandate riikide osalemine peaks 

(24) Euroopa Majanduspiirkonna leping ja 
assotsieerimislepingute protokollid 
sätestavad asjaomaste riikide 
osalemistingimused liidu programmides.
Muude kolmandate riikide osalemine peaks 
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olema võimalik juhul, kui lepingud ja 
menetlus seda ette näevad.

olema võimalik juhul, kui lepingud ja 
menetlus seda ette näevad. Programmis 
osalemist tuleks samuti võimaldada 
kolmandates riikides loodud üksustele, 
kuid nad ei tohiks põhimõtteliselt saada 
liidult rahalisi vahendeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Programm ei peaks keskenduma vaid piiriülese tegevusega VKEdele, vaid ka kohalikul, 
piirkondlikul ja riigi tasandil tegutsevatele VKEdele, kui ELi lisaväärtus on tõestatud. ELi 
lisaväärtus võib tähendada ka turutõrgete käsitlemist, mida liikmesriik üksi teha ei saa, st 
selleks rahaliste vahendite eraldamist, mis ei ole liikmesriigil võimalik.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) suurendada liidu ettevõtete, eelkõige 
VKEde kestlikku konkurentsivõimet;

Or. en

Selgitus

Konkurentsivõimet ja kestlikkust ei tuleks mõista iseseisva eesmärgina, kuna konkurentsvõime 
sõltub pikemas perspektiivis kestlikkusest ja poliitika peaks tuginema pikaajalisele 
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strateegiale. Programm peaks keskenduma VKEdele, kes moodustavad ligi 99% liidu 
ettevõtetest. Programm ei tohiks olla eri sektorite osas diskrimineeriv. Seetõttu on ajakohatu 
tuua turismisektor üldeesmärkides esile.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liidu VKEde suurem 
konkurentsivõime võrreldes nende 
väljaspool liitu asuvate peamiste 
konkurentide VKEde 
konkurentsivõimega,

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu ökotööstuse toodangu kasv, (b) keskkonnahoidlikke tooteid või 
teenuseid pakkuvate liidu VKEde arvu 
suurenemine,

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) liidu tööstuse materjalitootlikkus,

Or. en

Selgitus

See näitaja esines Euroopa konkurentsivõime 2011. aasta aruande 5. peatükis (andmed on 
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saadaval Eurostatis).

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) liidu tööstuse energiamahukus,

Or. en

Selgitus

See näitaja esines Euroopa konkurentsivõime 2011. aasta aruande 5. peatükis (andmed on 
saadaval Eurostatis).

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ning VKEde asutamiste ja lõpetamiste 
suhe.

(e) ning alustavate ja üleminekuetapis
VKEde arvu suurenemine ja VKEde 
pankrottide vähenemine,

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) füüsilisest isikust ettevõtjaks saada 
soovivate liidu kodanike osakaalu 
suurenemine.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
näitajate mõõtmis- ja tulemuseesmärkide 
üksikasjad on esitatud I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) parandada liidu ettevõtete kestliku
konkurentsivõime raamtingimusi;

Or. en

(Vt artikli 2 lõike 1 punkti a muudatusettepanekut.)

Selgitus

Konkurentsivõimet ja kestlikkust ei tuleks mõista iseseisva eesmärgina, kuna konkurentsvõime 
sõltub pikemas perspektiivis kestlikkusest ja poliitika peaks tuginema pikaajalisele 
strateegiale. Programm ei tohiks olla eri sektorite osas diskrimineeriv. Seetõttu on ajakohatu 
tuua turismisektor erieesmärkides esile.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programmi erieesmärkide meetmed 
aitavad kaasa komisjoni 25. juuni 2008. 
aasta teatise „Kõigepealt mõtle väikestele. 
Euroopa väikeettevõtluse algatus „Small 
Business Act”” (edaspidi „SBA”) 
rakendamisele.
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Or. en

Selgitus

Programmi tegevuses tuleks erilist tähelepanu pöörata väikeettevõtluse algatuse (SBA) 
kümnele põhimõttele, milles sätestati esmakordselt ELi ja liikmesriikide jaoks kõikehõlmav 
poliitiline raamistik, et suunata „kõigepealt mõtle väikestele” lähenemisele tugineva poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmi rakendamise eelarve on
[2,522 miljardit eurot], millest vähemalt 
55,5 % eraldatakse rahastamisvahenditele.
Komisjon võib otsustada muuta 55,5% 
künnist, kui nimetatud 
rahastamisvahenditest rahastamise 
pakkumine ületab nõudluse.

Or. en

Selgitus

Lõplik summa eraldatakse hiljem, sõltuvalt mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate 
läbirääkimiste tulemustest. Suurt nõudlust ja suurt võimendavat mõju arvestades teeb 
raportöör ettepaneku eraldada vähemalt 55,5% programmi eelarvest rahastamisvahenditele. 
Kui aga vastupidiselt kõigile ootustele peaks rahastamisvahendite pakkumine ületama 
nõudlust, peaks komisjonil olema võimalik 55,5% künnist muuta.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega programmi jaoks 
eraldatud eelarvest võib katta ka kulusid, 
mis on seotud programmi juhtimiseks ja 
selle eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistegevusega, ning
eelkõige uuringuid, ekspertide kohtumisi, 
teavitamist ja teabevahetust, ELi 

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

– uuringud,
– ekspertide kohtumised,
– teavitamine ja teabevahetus, ELi 
poliitiliste prioriteetide tutvustamine 
ettevõtetele, kui need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärkidega,
– teabe töötlemisele ja -vahetusele 
suunatud IT-võrkudega seotud kulud,
– muud kulud tehnilisele ja haldusabile, 
mida komisjon programmi juhtimisel 
vajab.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel võetavates 
meetmetes võivad osaleda ka üksused, mis 
on asutatud lõikes 1 osutatud riikides, 
juhul, kui kõnealuses lõikes kehtestatud 
tingimused ei ole täidetud või kui 
nimetatud riigid otsustavad programmis 
mitte osaleda, või mis on asutatud muudes 
kolmandates riikides.

2. Lõikes 1 osutatud riigis asutatud üksus 
võib osaleda programmi osades, kui 
kõnealune riik osaleb programmis 
vastavalt tingimustele, mis on kehtestatud
lõikes 1 kirjeldatud vastavates 
kokkulepetes.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sellistel üksustel ei ole õigust saada 
liidult rahalisi vahendeid, välja arvatud 
juhul, kui see on programmi jaoks 
hädavajalik, eriti seoses liidu ettevõtjate 
konkurentsivõime ja turulepääsuga. See 
võimalus ei kehti kasumit taotlevatele 
üksustele.

välja jäetud

Or. en

(Vt artiklit 5 a (uus).)

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a 
Mitteosalevate riikide üksuste osalemine

1. Programmi nendes osades, milles 
artiklis 5 osutatud riik ei osale, võivad 
osaleda kõnealuses riigis asutatud 
üksused. Programmi meetmetes võivad 
osaleda ka muudes kolmandates riikides 
asutatud üksused.
2. Lõikes 1 osutatud üksustel ei ole õigust 
saada liidult rahalisi vahendeid, välja 
arvatud juhul, kui see on programmi 
jaoks oluline, eelkõige seoses liidu 
ettevõtete konkurentsivõime ja 
turulepääsuga. See erand ei kehti kasumit 
taotlevatele üksustele.

Or. en

Vt artikli 5 lõike 2 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon toetab meetmeid, mille abil 
parandatakse liidu ettevõtete, eriti VKEde 
jätkusuutliku konkurentsivõime 
raamtingimusi, et suurendada Euroopa 
ettevõtete jätkusuutlikku
konkurentsivõimet ja kasvu edendavate 
riiklike meetmete tõhusust, sidusust ja 
järjepidevust, kooskõlas
väikeettevõtlusalgatuse põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Programmi tegevuses tuleks erilist tähelepanu pöörata väikeettevõtluse algatuse (SBA) 
kümnele põhimõttele, milles sätestati esmakordselt ELi ja liikmesriikide jaoks kõikehõlmav 
poliitiline raamistik, et suunata „kõigepealt mõtle väikestele” lähenemisele tugineva poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, mille abil parandatakse 
ettevõtete konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikkust (sh katastroofidele 
vastupanuvõimet) mõjutava poliitika 
väljatöötamist, elluviimist ja hindamist 
ning millega tagatakse asjakohase 
infrastruktuuri, maailmatasemel klastrite 
ja ärivõrgustike ning raamtingimuste ja
jätkusuutlike toodete, teenuste ja 
protsesside arendamine;

(a) meetmed, mille abil parandatakse 
ettevõtete jätkusuutlikku
konkurentsivõimet mõjutava poliitika 
väljatöötamist, elluviimist ja hindamist 
ning millega toetatakse ärivõrgustikke, 
klastrite rahvusvahelist tööd ja
jätkusuutlike toodete, teenuste ja 
protsesside arendamist;

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et COSME rahastaks meeleldi klastrite rahvusvahelist koostööd, kuna 
klastritega seotud teisi aspekte rahastatakse programmiga 2020.
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Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

VKE-poliitika areng peaks olema faktipõhine ja võimalusel põhinema VKEde 
esindusorganisatsioonide teabel. See võib nõuda VKEde esindusorganisatsioonide poolset 
andmete kogumise toetamist. Lisaks sellele, et VKE-poliitika lihtsustab VKEde juurdepääsu 
programmidele ja meetmetele, peaks see olema suunatud ELi õigusaktide ja nende riiklikusse 
õigusesse ülevõtmisega seotud halduskoormuse vähendamisele.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon toetab valdkondadevahelisi
algatusi, mille abil kiirendatakse 
konkurentsivõimeliste valdkondade 
tekkimist majandussektorites. Sellised 
algatused soodustavad uute turgude 
arengut ning toodete ja teenuste pakkumist 
kõige konkurentsivõimelisemate 
ärimudelite, täiustatud toodete ja 
protsesside, muudetud organisatsiooniliste 
struktuuride või sektori muutunud 
väärtusahela kaudu. Siia hulka kuuluvad 
tootlikkust, jätkusuutlikkust, eelkõige
ressursi- ning energiatõhusust ja ettevõtte 
ühiskondlikku vastutust edendavad 
algatused. Komisjon võib sel eesmärgil 
toetada ka sektoripõhiseid tegevusi 
valdkondades, kus VKEde osakaal on 
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suur ning mille panus liidu SKPsse on 
väga kõrge, näiteks turism, mille puhul on 
võimalik tõendada ELi lisaväärtuse 
olemasolu.

Or. en

Selgitus

Programm piiratud vahendeid arvestades tuleks toetusmeetmed suunata 
valdkondadevahelisteks algatusteks, millest saaksid kasu võimalikult paljud VKEd (nt VKEde 
oskuste areng). Lisaks konkurentsivõimelistele ärimudelitele ja muutunud väärtusahelatele, 
võivad konkurentsivõimelise tööstuse tärkamisele kasuks tulla muudetud tooted ja protsessid 
ning organisatsioonistruktuurid. Komisjonil peaks olema võimlik toetada sektoripõhiseid 
algatusi seal, kus tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek 39
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 
ettevõtluskeskkonda, mis soodustab
ettevõtete asutamist, arengut, kasvu, 
äritegevuse üleminekut ja teise võimaluse 
andmist.

Or. en

Selgitus

Ettevõtluseks soodne ärikeskkond peab andma head raamtingimused kõigis ettevõtjate ees 
seisvates olukordades. See ei puuduta mitte ainult kasvuetappi, vaid ka asutamist, ettevõtte 
üleminekut ja pankrotti (teine võimalus). Ettevõtte üleminek on VKEde kasvuks ja arenguks 
oluline. Ettevõtete ülemineku süsteemi ebaefektiivsuse tõttu on oht kaotada 150 000 
äriühingut ja 600 000 töökohta aastas. Programm peaks selle turutõrkega tegelema.

Muudatusettepanek 40
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.

Or. en

Selgitus

Programmi piiratud vahendid tuleks suunata kõige asjakohasematele ettevõtjate 
kategooriatele.

Muudatusettepanek 41
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 ning programmi 
Horisont 2010 raames ja riigi või 
piirkondlikul tasandil võetavate 
meetmetega. Niisuguste meetmete eesmärk 
on stimuleerida rahastamist nii omakapitali 
kui ka laenu abil.

Or. en

Selgitus

Ettevõtte üleminek on VKEde kasvuks ja arenguks oluline, see võimaldab anda ettevõttele uue 
elu, säilitada väärtuse ja tööhõive. Ettevõtete ülemineku süsteemi ebaefektiivsuse tõttu on oht 
kaotada 150 000 äriühingut ja 600 000 töökohta aastas (Euroopa Komisjon, Business 
Dynamics Study, 2011). Rahastamisvahenditega saab anda panuse selle turutõrkega 
tegelemiseks, täiendades riiklikke või piirkondlikke toetusmeetmeid.
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Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

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, 
järgides seejuures liidu õigust. Tingimusel, 
et selleks on olemas turunõudlus, ning 
konsulteerides asjaomaste sidusrühmade 
ning VKEde esindusorganisatsioonidega, 
võib komisjon kaaluda ka võimalust teiste 
innovatiivsete rahastamisvahendite 
väljaarendamiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaks olema võimalik reageerida uutele arengutele rahastamisvahendite tasandil, 
seoses millega muutuvad ka VKEde vajadused. Sel puhul peaks komisjon võtma aluseks 
asjaomaste sidusrühmade, k.a VKEde esindusorganisatsioonide teadmised.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – 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.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks II lisa tekst vormistada artikliks.
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Muudatusettepanek 44
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. en

(Vt artiklit 9 a (uus).)

Selgitus

Raportöör soovitab lisada eraldi artikli ettevõtlusvõrgustiku kohta, kus on selle ülesandeid 
üksikasjalikumalt selgitatud.

Muudatusettepanek 45
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. en

Muudatusettepanek 46
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 

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 
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standardite ja intellektuaalomandi õiguste 
küsimustes.

standardite kohta käiva teabe, riigihanke 
võimaluste ja intellektuaalomandi õiguste 
küsimustes.

Need meetmed täiendavad, kuid ei 
dubleeri liikmesriikide põhilisi tegevusi 
selles valdkonnas Komisjon peaks enne 
uute meetmete käivitamist saama ülevaate 
olemasolevatest toetusteenustest 
kolmandates riikides ning VKEde 
erivajadustest, konsulteerides VKEde 
esindusorganisatsioonidega.

Or. en

Selgitus

Raportöör on nõus, et käesolev programm peaks erimeetmetega toetama VKEde juurdepääsu 
väljaspool liitu asuvatele turgudele, ent samal ajal tuleb tagada, et need meetmed ei 
dubleeriks liikmesriikide tegevust. Seetõttu peaks komisjon enne uute meetmete kavandamist 
saama ülevaate olemasolevatest toetusteenustest kolmandates riikides ning VKEde 
erivajadustest, konsulteerides VKEde esindusorganisatsioonidega.

Muudatusettepanek 47
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-, 
ettevõtluskoostöös- ja rahvusvahelistamise 
teenused ühtsel turul ja kolmandates 
riikides:
(b) uuendusalased teenused ning 



PR\905001ET.doc 31/70 PE489.639v03-00

ET

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 
võrgustikuga edastatavad teenused 
rahastatakse nende programmide 
vahenditest.
4. Komisjon saab ettevõtlusvõrgustiku 
toimimise täiustamise eesmärgil meetmete 
vastuvõtmiseks ülevaate liikmesriikide 
mitmesugustest valitsemisstruktuuridest 
ning kasutama liikmesriikide mudeleid 
koostöös VKEde organisatsioonidega.

Or. en

Selgitus

Ettevõtlusvõrgustikule Enterprise Europe on oluline leida sobiv õiguslik alus. Käesolevas 
artiklis ja II a lisas (uus) esitatakse võrgustiku ülesannete üksikasjalik kirjeldus nagu 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi puhul. Ettevõtlusvõrgustik Enterprise 
Europe peaks olema suuteline sooritama tegevusi ELi teiste programmide vahendite nimel ja 
nendega koos, nii nagu seda võimaldab programm Horisont 2020. Tundub, et mõnes 
liikmesriigis on probleeme võrgustiku juhtimise ja kasutuselevõtuga. Probleemide 
kõrvaldamiseks oleks kasulik koostada ülevaade.

Muudatusettepanek 48
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, 

1. Komisjon võtab programmi 
rakendamiseks vastu iga-aastase 
tööprogrammi kooskõlas määruse artikli 16 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 
Iga-aastases tööprogrammis sätestatakse 
eelnevalt asjaomaste sidusrühmadega (sh 
VKEde esindusorganisatsioonid) 
toimunud konsultatsiooni alusel 
taotletavad eesmärgid. Iga-aastases 
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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.

tööprogrammis sätestatakse ka 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.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks iga-aastase töökava strateegiliste eesmärkide sõnastamisel konsulteerima 
asjaomaste sidusrühmadega (sh VKEde esindusorganisatsioonid). See tagaks käesoleva 
programmi raames rahastatavate meetmete vastamise programmi peamise sihtrühma –
VKEde vajadustele

Muudatusettepanek 49
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 (pöörates 
erilist tähelepanu mikroettevõtetele), 
konkurentsivõime seisukohalt oluliste liidu 
meetmete mõju süstemaatiline hindamine, 
et teha kindlaks kehtivate õigusnormide 
lihtsustamist vajavad valdkonnad või 
valdkonnad, milles on vaja esitada uued 
õiguslikud meetmed;

Or. en

Selgitus

Mõju hindamistes tuleks süstemaatiliselt käsitleda ettepanekute mõju ettevõtete 
konkurentsivõimele (nn konkurentsivõime tagamise kontroll). Samuti peaksid nad hõlmama 
eraldi VKEde osa (nn VKE-test), milles pööratakse erilist tähelepanu mikroettevõtetele. SBA 
soovib parandada kõikide VKEde ettevõtluskeskkonda, seetõttu ollakse seisukohal, et on vaja 
erialgatusi ja pidevaid jõupingutusi, et anda Euroopa kõige väiksematele ettevõtetele 
võimalus realiseerida oma tegelikke võimeid.
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Muudatusettepanek 50
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,
tööstuspoliitikat ja konkurentsivõimet 
käsitlevaid meetmeid mõjutavate 
õigusaktide hindamine.

Or. en

Selgitus

Õigusaktide hindamisel tuleks eriti arvestada VKEdega, kes moodustavad 99% liidu 
ettevõtetest.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

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 põhiline teave 
abisaajate kohta ja anonüümne põhiline 
teave abi taotlejate kohta, kui see on 
kättesaadav. Aruandes esitatakse ka
teave kliimakulutuste summa ja 
kliimamuutusealastele eesmärkidele antud 
toetuse mõju kohta, niivõrd kui sellise 
teabe kogumine ei tekita VKEdele 
põhjendamatut halduskoormust.

Or. en

Selgitus

Teave abisaajate ja taotlejate kohta oleks vajalik programmi raames eraldatud toetuste 
hindamiseks.
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Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Meetmete pikaajalise ja jätkusuutlikkuse 
mõju kohta koostatakse hindamisaruanne, 
mida arvestatakse meetme võimaliku 
jätkamise, muutmise või lõpetamise 
otsuses.

4. Meetmete pikaajalise ja jätkusuutlikkuse 
mõju kohta koostatakse järelhindamise 
aruanne.

Or. en

Muudatusettepanek 53
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. Komisjon koos asjatundjate ja 
asjaomaste sidusrühmadega (sh VKEde 
esindusorganisatsioonid) töötab 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

Selgitus

Asjatundjate ja asjaomaste sidusrühmade (sh VKEde organisatsioonid) kaasamist tuleks 
kasutada selleks, et töötada välja õiged ja usaldusväärsed näitajad, mis ei too VKEde jaoks 
kaasa ebaproportsionaalset teavitamiskoormust.

Muudatusettepanek 54
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 VKEde 
juurdepääsu rahastamisele nende 
käivitamis-, kasvu- ja üleminekuetapis. 
Rahastamisvahendite hulka kuuluvad 
omakapitalirahastu ja laenutagamisrahastu.
Rahaliste vahendite eraldamisel eri 
vahenditele lähtutakse turul valitsevast 
nõudlusest ja võetakse arvesse VKEde 
esindusorganisatsioonide arvamust

Or. en

Selgitus

Turutingimused võivad kiiresti muutuda, seetõttu on oluline olla rahaliste vahendite 
eraldamisel omakapitalivahenditele ja laenuvahenditele väga paindlik. VKEde 
esindusorganisatsioonid võivad teha komisjoni otsuste jaoks väärtuslikke ettepanekuid, 
seetõttu tuleks nendega nõu pidada.

Muudatusettepanek 55
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 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Omakapitali- ja laenutagamisrahastu 
täiendavad VKEdele ettenähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikide poolt ühtekuuluvuspoliitika 
raames ja VKEdele ettenähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikides riiklike toetusprogrammide 
alusel.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks käesolev tekst tuua II lisast artikli 14 juurde. Lisaks peaksid rahastud 
täiendama VKEdele ettenähtud riiklikke toetusprogrammide rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 57
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, kes 
soovivad panna nendesse osa vahenditest, 
mis on neile riikidele eraldatud 
[struktuurifondide määruse artikli 33 
lõike 1 punktiga a].

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks käesolev tekst tuua II lisast artikli 14 juurde.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Omakapitali- ja laenutagamisrahastu 
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vastavad rahastamisvahendite kohta 
käivatele sätetele, mis on välja toodud 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruses 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust ja 
delegeeritud õigusaktis, mis asendab selle 
rakenduseeskirjad.
______________
1 ELT L 248, 16.9.2002, lk 1.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks käesolev tekst tuua II lisast artikli 14 juurde.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Tulud ja tagasimaksed, mis on seotud 
suure kasvupotentsiaaliga ja uuenduslike 
VKEde süsteemi rahastu teise sambaga, 
mis toimib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta 
otsusega nr 1639/2006/EÜ loodud 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi (2007–2013) alusel, 
eraldatakse käesoleva programmi 
rahastamisvahenditele.
______________
1 ELT L 310, 9.11.2006, lk 15.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks käesolev tekst tuua II lisast artikli 14 juurde. Tulud ja tagasimaksed, 
mis on seotud rahastuga GIF2, eraldatakse käesoleva programmi rahastamisvahenditele.
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Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. VKEde rahastamisvahendeid 
rakendatakse kooskõlas liidu riigiabi 
vastava õigusaktiga.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks käesolev tekst tuua II lisast artikli 14 juurde.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Programmi rahastamisvahendeid 
kasutatakse tihedas koostöös programmi 
Horisont 2020 alusel toimiva laenu- ja 
omakapitalirahastuga, et VKEdel ja 
vahendajatel oleks olemas juurdepääs 
ühtse kontaktpunkti kaudu.

Or. en

Selgitus

Raportöör on mures, et lõhe COSME ja Horisont 2020 vahel, mida on ette näha, võib 
põhjustada jälle ebaefektiivsust ja halduskoormust. Seetõttu on väga oluline, et mõlema 
programmi vahendeid rakendatakse tõepoolest ühe instrumendi osana, millele VKEdel ja 
vahendajatel on juurdepääs ühtse kontaktpunkti kaudu.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Omakapitalirahastu kasvu eesmärgil 
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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- 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 
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 omakapitalirahastu ehk 
„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
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(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, 
kellele rakendamine usaldati, 
allkirjastasid omavahelise kokkuleppe.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks selles artiklis esitada EFGd käsitlevad sätted. Täiendav viide fondide 
fondidele lõikes 1 selgitab, et programmidega COSME ja Horisont 2012 antakse võimalus 
toetada ühiselt piiriülese riskikapitali fondifondide rahastamist. EFG toetus peaks sisaldama 
ka erasektori fondifonde, et äratada uute erainvestorite tähelepanu (lõike 3 punkt b). EFG 
peaks olema suuteline andma investorite võrgustikule ühisinvesteerimise võimalusi.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 b
Laenutagamisrahastu

1. Laenutagamisrahastut juhib komisjoni 
nimel Euroopa Investeerimisfond või muu 
üksus, kellele rakendamine komisjoni 
nimel usaldatakse. Rahastu annab
(a) edasigarantiisid ja muid 
tagatisskeemide riskijagamise 
kokkuleppeid;
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(b) otsetagatisi ja muid riskijagamise 
kokkuleppeid teiste finantsvahendajatega, 
kes täidavad abikõlblikkuse kriteeriume.
2. Laenutagamisrahastu rakendatakse 
osana ELi ühtsest laenupõhisest 
rahastamisvahendist ELi ettevõtete 
kasvuks ning teadus- ja 
uuendustegevuseks, kasutades sama 
rakendusmehhanismi ning sama Horisont 
2020 teadus- ja uuendustegevuse 
tagatisrahastu VKEdele ette nähtud 
nõudluspõhist osa (RSI II).Tuleb tagada, 
et kõik riiklikud vahendajad oleksid RSI 
II alusel toetuskõlblikud.
3. LGF koosneb järgmistest 
komponentidest:
(a) finantseerimine 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;
(b) VKEde laenurahaportfellide 
väärtpaberistamine, 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 uue 
laenuvahendi varal rahastamise summa 
arvutatakse lähtuvalt tagatud portfelliriski 
suurusest. Kõnealune summa ja 
ajavahemik kehtestatakse vastavalt iga 
kreeditoriga eraldi peetud 
läbirääkimistele.
4. Kui väärtpaberistatud portfellis 
sisalduvad laenud välja arvata, katab 
laenutagamisrahastu laene kuni 150.000 
euro ulatuses ning tagasimakse 
miinimumtähtajaks on 12 kuud. 
Laenutagamisrahastu katab ka 150 000 
eurot ületavad laenud, kui VKEd ei täida 
programmi Horisont 2020 laenurahastu 
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VKEdele ettenähtud osa jaoks 
toetuskõlblikkuse kriteeriume ning 
tagasimakse miinimumtähtajaks on 12
kuud. Finantsvahendajad vastutavad selle 
eest, et näidata, kas VKE on programmi 
Horisont 2020 laenurahastu VKEdele 
ettenähtud osa jaoks toetuskõlblik.
5. Laenutagamisrahastu ehitatakse üles 
selliselt, et oleks võimalik esitada 
aruandeid toetust saanud VKE-de arvu ja 
laenude mahu kohta.

Or. en

Selgitus

See jätab tühimiku 150 000 eurot ületavate VKEde laenude katmisel, eelkõige ettevõtete 
ülemineku rahastamisel, mida tuleks raportööri hinnangul teha laenutagamisrahastust. Et 
võimaldada mitte-innovatiivsetel äriühingutel saada tagatisega kaetud laene, teeb raportöör 
ettepaneku, et laenutagamisrahastu peaks katma ka 150 000 eurot ületavad laenud, kui VKEd 
ei täida Horisont 2020 laenurahastu VKEdele ettenähtud osa jaoks toetuskõlblikkuse 
kriteeriume. Erinevalt RSI I-st peaks RSI II olema avatud kõikidele riiklikele vahendajatele.

Muudatusettepanek 64
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. Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
18 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
artikli 2 lõikes 2 ja I lisas sätestatud 
näitajate, artikli 4 lõikes 1 sätestatud 
rahastamisvahendite eelarve ja artiklites 
14, 14 a ja 14 b sätestatud 
rahastamisvahendite muutmiseks, kui 
majandusolud turul seda nõuavad, või 
lähtudes konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi 
laenutagamisrahastu ja 7. raamprogrammi 
riskijagamisrahastu riskijagamisvahendi 
saavutatud tulemustest.

Or. en
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(Vt artikli 4 lõiget 1, artiklit 14, 14 a (uus), 14 b (uus))
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Üldeesmärk – punkt 1

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 tööpäeva 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

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Üldeesmärk 1. Suurendada liidu ettevõtete, eelkõige VKEde kestlikku konkurentsivõimet 
Mõjunäitaja Praegune olukord Pikaajaline eesmärk ja vahe-eesmärk (2020)
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 % 

2009: -3.1%
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VKEde halduskoormuse vähendamine (uue 
ettevõtte asutamiseks kuluv päevade arv ja 
asutamise kulu)

Uue VKE asutamiseks kuluv päevade arv 2011. aastal: 
6,5 tööpäeva. Asutamise kulu: 379 eurot

Uue VKE asutamiseks kuluva päevade arvu 
vähenemine: 2020. aastal 3 tööpäeva. Asutamise kulu: 
100 eurot1

ELi tööstuse energiamahukus (energia 
lõpptarbimine / kogulisandväärtus) (EL-23 
puhul) 

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020:

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

Keskkonnahoidlikke tooteid või teenuseid 
pakkuvate liidu VKEde arvu suurenemine 

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.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Üldeesmärk – punkt 2

Komisjoni ettepanek
Üldeesmärk 2. Edendada ettevõtluskultuuri ning soodustada VKEde asutamist ja kasvu
Mõjunäitaja Praegune olukord Pikaajaline eesmärk ja vahe-eesmärk (2020)
VKEde kasv lisandväärtuse ja töötajate alusel 2010. aastal moodustas VKEde osa ELi kogutulust 

(kogulisandväärtus) 58 %;
Eesmärk suurendada VKEde kogulisandväärtust 4 % 
aastas ning 
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Tagasiside VKEdelt ja teistelt lõplikelt 
abisaajatelt programmi lisandväärtuse, 
kasulikkuse ja asjakohasuse kohta (mõõdetakse 
programmi hindamise käigus) 
ettevõtlusvõrgustiku Europe Enterprise (EEN) ja 
veebipõhiste küsitluste kaudu

VKEde töötajate koguarv: 87,5 miljonit (67 % 
erasektori töökohtadest ELis)

VKEde töötajate arvu suurenemine 1 % aastas

VKEde ringlus (alustavate ja lõpetavate VKEde 
hulk)

78 % suurune rahulolu ja positiivne tagasiside 
ettevõtlusvõrgustiku lisandväärtuse kohta

Saavutada rohkem kui 80 % suurune rahulolu 
ettevõtlusvõrgustiku lisandväärtusega

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Üldeesmärk 2. Edendada ettevõtluskultuuri ning soodustada VKEde asutamist ja kasvu
Mõjunäitaja Praegune olukord Pikaajaline eesmärk ja vahe-eesmärk (2020)
VKEde kasv lisandväärtuse alusel (Eurostat) 2010. aastal moodustas VKEde osa ELi kogutulust 

(kogulisandväärtus) 58 %;
Eesmärk suurendada VKEde kogulisandväärtust 4 % 
aastas ning 

VKEde tööhõivemäär (Eurostat) VKEde töötajate koguarv 2010. aastal: 87,5 miljonit 
(67 % erasektori töökohtadest ELis)

VKEde töötajate arvu suurenemine 1 % aastas

VKEde ringlus (alustavate ja ülevõetavate VKEde 
arvu suurenemine ja lõpetavate VKEde arvu 
vähenemine)

Andmed lisatakse hiljem Andmed lisatakse hiljem

Füüsilisest isikust ettevõtjaks saada soovivate liidu 
kodanike osakaalu suurenemine

2007. ja 2009. aasta näitaja on olnud stabiilselt 45 % Füüsilisest isikust ettevõtjaks saada soovivate liidu 
kodanike arvu suurenemine 50−55%-ni

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse raamtingimusi −
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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 5 lihtsustamismeedet aastas.

7 lihtsustamismeedet aastas. 

Meetmete kvaliteedi ja lisandväärtuse sobilikkuse 
kontrollide arv

2010. 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. Olulise osa toodangust 
moodustavad ressursitõhusad ja keskkonnasõbralikud 
tooted.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, eelkõige VKEde kestliku konkurentsivõime raamtingimusi
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (2017) Pikaajaline eesmärk (2020)
Konkurentsivõime 
suurendamise meetmed 
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Halduskoormuse vähendamine 
kokku

Komisjoni andmetel on kuni 31% liidu 
ettevõtete halduskoormusest seotud 13 
poliitikavaldkonnaga.

Liidu ettevõtete halduskoormust tuleks 
kõigis kehtivates ja uutes liidu 
õigusaktides vähendada kokku 12%.

Liidu ettevõtete halduskoormust tuleks 
kõigis kehtivates ja uutes liidu 
õigusaktides vähendada kokku 25%.

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.

7 lihtsustamismeedet aastas. 7 lihtsustamismeedet aastas.

Meetmete kvaliteedi ja 
lisandväärtuse sobilikkuse 
kontrollide arv

2010. 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.

Sobilikkuse kontrolli hõlmavat 
tagasiside käsitlusviisi laiendatakse ka 
teistele meetmetele, millel on 
tööstussektorile positiivne lihtsustav 
mõju. Parema reguleerimise eesmärgil 
on ette nähtud kuni 15 sobilikkuse 
kontrolli.

Konkurentsivõime tagamise 
kontrolli kasutavate liikmesriikide 
arvu suurenemine 

Konkurentsivõime tagamise kontrolli 
kasutavate liikmesriikide arv: 0

Konkurentsivõime tagamise kontrolli 
kasutavate liikmesriikide arv: 10

Konkurentsivõime tagamise kontrolli 
kasutavate liikmesriikide arv: 28

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 .

Märkimisväärne hulk äriühinguid 
jälgib oma tulemuslikkust ja kohaldab 
keskkonnajuhtimissüsteeme.

Or. en
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Muudatusettepanek 68

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, eelkõige VKEde kestliku konkurentsivõime 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

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Erieesmärk Parandada kestliku konkurentsivõime ja ELi ettevõtete, eelkõige VKEde raamtingimusi
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (2017) Pikaajaline eesmärk (2020)
VKE-poliitika arendamine
VKE-testi kasutavate liikmesriikide 
arv

VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 
15 liikmesriiki

VKE-testi kasutavate liikmesriikide arv: 
21 liikmesriiki

VKE-testi kasutavate liikmesriikide 
arv: 28 liikmesriiki

Järjest sagedasem Euroopa 
ettevõtlusauhinna üleeuroopaline 
kajastamine kõikide liikmesriikide 
meedias

Meediakajastuste arv kõikides 
liikmesriikides: 2010. aastal 60

Meediakajastuste arv kõikides 
liikmesriikides: 80

Meediakajastuste arv kõikides 
liikmesriikides: 100
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse raamtingimusi − Uued 
ärilahendused

Komisjoni ettepanek
Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, sealhulgas turismisektori konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse

raamtingimusi 
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Uued ärilahendused
Uute toodete/teenuste arv turul Seni piirdus see tegevus vähese analüüsimisega. Eesmärgiks on saavutada 2017. aastal kokku 5 uut 

toodet/teenust (2018. aastal suureneb see arv 15 ja 
2019. aastal 25ni).

Lisaekspordi ja sellele vastavate rahasummade 
suurus

Ekspordile see 2017. aastal tõenäoliselt veel mõju ei 
avalda. Esimese põlvkonna osalevate VKEde ekspordi 
osakaal ilmneb 2018. aastal ja eesmärgiks on 20 % 
suurune kasv.

Sidusrühmade tagasiside tegevuse kvaliteedi ja 
lisandväärtuse kohta

Vähemalt 70 % VKEdest, kes osalevad 2014. aastal, 
teavitavad 2017. aasta lõpus tehtavas küsitluses 
positiivsest mõjust oma käibele

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Erieesmärk Parandada ELi ettevõtete, eelkõige VKEde jätkusuutliku konkurentsivõime raamtingimusi
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (2017) Pikaajaline eesmärk (2020)
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Uued ärilahendused
Uute toodete/teenuste arv turul Seni piirdus see tegevus vähese 

analüüsimisega.
Eesmärgiks on saavutada 2017. aastal 
kokku 5 uut toodet/teenust.

Eesmärgiks on saavutada 2020. aastal 
kokku 30 uut toodet/teenust.

Lisaekspordi ja sellele vastavate 
rahasummade suurus

Seni piirdus see tegevus vähese 
analüüsimisega.

Ekspordile see 2017. aastal tõenäoliselt 
veel mõju ei avalda. Esimese põlvkonna 
osalevate VKEde ekspordi osakaal ilmneb 
2018. aastal ja eesmärgiks on 20 % 
suurune kasv.

Osalevate VKEde ekspordi osakaal 
peaks 2020. aastal olema 25%.

Sidusrühmade tagasiside tegevuse 
kvaliteedi ja lisandväärtuse kohta

Seni piirdus see tegevus vähese 
analüüsimisega.

Vähemalt 70 % VKEdest, kes osalevad 
2014. aastal, teavitavad 2017. aasta lõpus 
tehtavas küsitluses positiivsest mõjust 
oma käibele

Vähemalt 80 % VKEdest, kes osalevad 
2014. aastal, teavitavad 2020. aasta 
lõpus tehtavas küsitluses positiivsest 
mõjust oma käibele.

Or. en
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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 kokku (kõik konkursikutsed): 
ligikaudu 75 taotlust aastas (2011. aasta keskmine)

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

Rahastamistaotluste arv

VKEde osakaal (ja suundumus) turismiga seotud Seni ei ole ükski konkursikutse suunatud otseselt 30 % konkursikutsest on suunatud otseselt VKEdele
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rahastamisvõimaluste puhul 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)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
välja jäetud välja jäetud välja jäetud

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Edendada ettevõtlust, sealhulgas konkreetsete sihtrühmade seas − Ettevõtluse toetamine

Komisjoni ettepanek
Erieesmärk Edendada ettevõtlust, sealhulgas konkreetsete sihtrühmade seas
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 2017
Ettevõtluse toetamine
Tagasiside üldsuse arusaamast ettevõtluse kohta 
(nende ELi kodanike protsentuaalne osakaal, kes 
soovivad Eurobaromeetri uuringu kohaselt olla 
füüsilisest isikust ettevõtjad)

2007. ja 2009. aasta näitaja on olnud stabiilselt 45 % Nende ELi kodanike arv, kes sooviksid hakata 
füüsilisest isikust ettevõtjaks, suureneb 50 %ni
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ELi tasandil välja töötatud ettevõtluslahendusi 
rakendavate riikide arv

ELi tasandil välja töötatud ettevõtluslahendusi 
rakendavate riikide arv: 22 (2010)

ELi tasandil välja töötatud ettevõtluslahendusi 
rakendavate riikide arv: 25

Teisest liikmesriigist pärit VKEdele kättesaadavate 
riiklike programmide arv

Teisest liikmesriigist pärit VKEdele kättesaadavate 
riiklike programmide arv: 5

Teisest liikmesriigist pärit VKEdele kättesaadavate 
riiklike programmide arv: 10

VKEde jaoks vastu võetud lihtsustamismeetmete 
arv 

5 lihtsustamismeedet aastas (2010). Ligikaudu 7 lihtsustamismeedet aastas.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Erieesmärk Edendada ettevõtlust 
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (2017) Pikaajaline eesmärk (2020)
Ettevõtluse toetamine
Programmi kaudu kindlaks määratud 
headel tavadel põhinevaid 
ettevõtluslahendusi rakendavate 
liikmesriikide arvu suurenemine

Ettevõtluslahendusi rakendavate 
liikmesriikide arv: 22 (2010)

Ettevõtluslahendusi rakendavate 
liikmesriikide arv: 25

Ettevõtluslahendusi rakendavate 
liikmesriikide arv: 28

Teisest liikmesriigist pärit VKEdele 
kättesaadavate riiklike programmide 
arvu suurenemine

Teisest liikmesriigist pärit VKEdele 
kättesaadavate riiklike programmide 
arv: 5

Teisest liikmesriigist pärit VKEdele 
kättesaadavate riiklike programmide 
arv: 10

Teisest liikmesriigist pärit VKEdele 
kättesaadavate riiklike programmide arv: 
15

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

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Erieesmärk Parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele 
Tulemusnäitaja Viimased 

teadaolevad 
tulemused

Keskpika aja eesmärk (2017) Pikaajaline eesmärk (2020)

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 (+/- 19,6 miljardit
eurot)

Tagatisega kaetud laenu (krediiti) saavate firmade 
arv (+/- 350 000) ja laenude väärtus (+/- 25 miljardit 
eurot)
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Programmist 
riskikapitaliinvesteerin
guid 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)

Programmist riskikapitaliinvesteeringuid saavate 
firmade arv ja investeeringute koguväärtus: (+/- 560) 
ja investeeringute koguväärtus (+/- 4,7 miljardit 
eurot)

Or. en

Muudatusettepanek 73

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



PE489.639v03-00 56/70 PR\905001ET.doc

ET

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Erieesmärk Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad 

tulemused
Keskpika aja eesmärk (2017) Pikaajaline eesmärk (2020)

Ettevõtlusvõrgustik Enterprise 
Europe 

Ettevõtlusvõrgustik Enterprise 
Europe 

Allkirjastatud partnerluslepingute arv Allkirjastatud partnerluslepinguid: 1 
950 (2010)

Allkirjastatud partnerluslepinguid: 2 
200 aastas

Allkirjastatud partnerluslepinguid: 2 500 
aastas

Võrgustiku kaubamärgi suurem 
tuntus VKEde hulgas (nt VKEde 
teadlikkus kaubamärgist)

Võrgustiku kaubamärgi suurem 
tuntus VKEde hulgas: ei ole veel 
mõõdetud. Küsitlus viiakse läbi.

Võrgustiku kaubamärgi suurem tuntus 
VKEde hulgas: võrreldes esialgse 
küsitluse tulemusega on saavutatud 20 
%.

Võrgustiku kaubamärgi suurem tuntus VKEde 
hulgas: võrreldes esialgse küsitluse 
tulemusega on saavutatud 30 %.

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%

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: 47 
000 aastas

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 (2011)

Vahendusüritustel ja ettevõtte 
ülesannete täitmises osalevate VKEde 
arv: 48 000 aastas

Vahendusüritustel ja ettevõtte ülesannete 
täitmises osalevate VKEde arv: 50 000 aastas

Or. en
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I (tabel) – 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)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Erieesmärk Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (2017) Pikaajaline eesmärk (2020)
Äritegevuse toetus VKEdele 
ühtsel turul ja väljaspool ELi 
asuvatel turgudel
Väljaspool ELi rahvusvahelises 
äritegevuses (eksport, import, 
otsesed välisinvesteeringud jms) 
osalevate VKEde protsentuaalne 
osakaal

25 % VKEdest ekspordib ühtsel turul, 
13 % väljapoole liitu (aastatel 2006-
2008)1

27 % VKEdest ekspordib ühtsel turul, 
15 % väljapoole liitu

30 % VKEdest ekspordib ühtsel turul, 17 % 
väljapoole liitu

_________________
1 Andmed pärinevad uuringust 



PE489.639v03-00 58/70 PR\905001ET.doc

ET

"Internationalisation of European 
SMEs ", EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/market-
access/files/internationalisation_of_eu
ropean_smes_final_en.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – Erieesmärk: Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule − Rahvusvaheline tööstuskoostöö

Komisjoni ettepanek
Erieesmärk Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad tulemused Keskpika aja eesmärk (tulemus) 

2017
Rahvusvaheline tööstuskoostöö
ELi ja kolmandate riikide tööstustooteid käsitlevate 
eeskirjade ühtlustamise tulemusel olukorra paranemisest 
tingitud juhtude arv

Hinnanguliselt on õigusalases koostöös 
peamiste kaubanduspartneritega (USA, 
Jaapan, Hiina, Brasiilia, Venemaa, Kanada ja 
India) tehniliste eeskirjade puhul keskmiselt 2 
märkimisväärse ühtlustamise seisukohast 
olulist valdkonda

Tehniliste eeskirjade puhul 3 olulist 
valdkonda, milles toimub 
märkimisväärne ühtlustamine peamiste 
kaubanduspartneritega (USA, Jaapan, 
Hiina, Brasiilia, Venemaa, Kanada, 
India) (2017)

Niisuguste ELi algatuse „Small Business Act” 
valdkondade ja heade tavade arv, mida on tutvustatud 
naaber- ja kandidaatriikides 

Hinnanguliselt on SBA kümne 
poliitikavaldkonna kolmes piirkonnas 
(kandidaatriikide piirkond, idanaabruse ning 

SBA 5 poliitikavaldkonda kolmes 
poliitikaregioonis (kandidaatriigid, 
idanaabrus, Euroopa-Vahemere) (2017)
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Euroopa–Vahemere piirkond) vähemalt 
kolme nendest valdkondadest nimetatud 
riikides reguleeritud.

Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanek
Erieesmärk Parandada juurdepääsu liidu ja maailma turule
Tulemusnäitaja Viimased teadaolevad 

tulemused
Keskpika aja eesmärk 
(2017)

Pikaajaline eesmärk (2020)

Rahvusvaheline 
tööstuskoostöö
ELi ja kolmandate riikide 
tööstustooteid käsitlevate 
eeskirjade ühtlustamise 
tulemusel olukorra paranemisest 
tingitud juhtude arv

Hinnanguliselt on õigusalases 
koostöös peamiste 
kaubanduspartneritega (USA, 
Jaapan, Hiina, Brasiilia, Venemaa, 
Kanada ja India) tehniliste 
eeskirjade puhul keskmiselt 2 
märkimisväärse ühtlustamise 
seisukohast olulist valdkonda

Tehniliste eeskirjade puhul 3 
olulist valdkonda, milles toimub 
märkimisväärne ühtlustamine 
peamiste kaubanduspartneritega 
(USA, Jaapan, Hiina, Brasiilia, 
Venemaa, Kanada, India) (2017)

Tehniliste eeskirjade puhul 4 
olulist valdkonda, milles toimub 
märkimisväärne ühtlustamine 
peamiste kaubanduspartneritega 
(USA, Jaapan, Hiina, Brasiilia, 
Venemaa, Kanada, India) (2017).

Niisuguste ELi algatuse „Small 
Business Act” valdkondade ja 
heade tavade arv, mida on 
tutvustatud naaber- ja 
kandidaatriikides 

Hinnanguliselt on SBA kümne 
poliitikavaldkonna kolmes 
piirkonnas (kandidaatriikide 
piirkond, idanaabruse ning 
Euroopa–Vahemere piirkond) 
vähemalt kolme nendest 
valdkondadest nimetatud riikides 
reguleeritud.

SBA 5 poliitikavaldkonda kolmes 
poliitikaregioonis 
(kandidaatriigid, idanaabrus, 
Euroopa-Vahemere) (2017)

SBA 5 poliitikavaldkonda kolmes 
poliitikaregioonis (kandidaatriigid, 
idanaabrus, Euroopa-Vahemere).

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II LISA välja jäetud
VKEde rahastamisele juurdepääsu 
parandamise meetmed
1. VKEde rahastamisele juurdepääsu 
parandamise meetmete hulka kuuluvad 
omakapitalirahastu ja 
laenutagamisrahastu.
2. Konkurentsivõime ja VKEde 
programmi omakapitalirahastu ehk 
„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.
3. Laenutagamisrahastu rakendatakse 
osana ELi ühtsest laenupõhisest 
rahastamisvahendist ELi ettevõtete 
kasvuks ning teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuseks, kasutades sama 
rakendusmehhanismi ning sama Horisont 
2020 laenurahastu VKEdele ette nähtud 
nõudluspõhist osa (RSI II), vastavalt 
alljärgnevatele tingimustele.
4. Omakapitali- ja laenutagamisrahastu 
vastavad finantsmääruses ja delegeeritud 
õigusaktis, mis asendab selle 
rakenduseeskirjad, rahastamisvahendite 
kohta käivatele sätetele ja 
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üksikasjalikumatele tegevusnõuetele, mis 
sätestatakse komisjoni juhistes.
5. Omakapitali- ja laenutagamisrahastu 
täiendavad VKEdele ette nähtud 
rahastamisvahendite kasutamist 
liikmesriikide poolt ühtekuuluvuspoliitika 
raames.
6. 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].
7. Tulud ja tagasimaksed, mis on seotud 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsus nr 1639/2006/EÜ) alusel 
toimiva rahastuga GIF2, eraldatakse 
konkurentsivõime ja VKEde programmile.
8. Kasvule suunatud VKEde 
rahastamisvahendeid rakendatakse 
kooskõlas vastavate ELi riigiabi-
eeskirjadega.
Omakapitalirahastu kasvu eesmärgil 
(EFG)
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 



PR\905001ET.doc 63/70 PE489.639v03-00

ET

omandatud ettevõtte lõpetamiseks ette 
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.
Laenutagamisrahastu
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:
− 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 
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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 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 77
Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LISA I a
Artiklis 9 a osutatud ettevõtlusvõrgustiku 
Enterprise Europe osutatavate teenuste 

üksikasjad
1. Teabe-, tagasiside-, ettevõtluskoostöös-
ja rahvusvahelistamise teenused 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 
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teabe levitamine;
(b) 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:
(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 
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kindlakstegemisel ja sobivate partnerite 
leidmisel;
(c) VKEde abistamine programmis 
Horisont 2020 osalemiseks 
projektitaotluste koostamisel ja 
koordineerimisel.

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses tuleks ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe ülesanded üksikasjalikult 
üles loetleda. Koostoimes ettevõtlusvõrgustikku Enterprise Europe käsitleva artikliga 9 a 
(uus) esitatakse käesolevas lisas võrgustiku ülesannete üksikasjalik kirjeldus nagu 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi puhul. Lisaks võrgustikule 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi raames antavatele ülesannetele on 
raportöör seisukohal, et võrgustik peaks andma ka teavet rahastamisvõimaluste ja VKEde 
jätkusuutlikkuse suurendamise kohta.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Turutõrked ning institutsioonilised ja poliitikavaldkonna probleemid, nagu juurdepääsu 
puudumine rahastamisele ja turgudele ning regulatiivne koormus, kahjustavad Euroopa 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) ülemaailmset konkurentsivõimet. Seetõttu 
on Euroopa VKEde tootlikkus madalam ja kasv aeglasem kui sarnastel ettevõtetel mujal 
maailmas ning nad ei suuda muudatustega nii hästi kohaneda kui Euroopa suuremad 
ettevõtted. Neid raskusi on veelgi süvendanud 2008. aasta majanduskriis, mis mõjutas 
VKEsid ebaproportsionaalselt. 

EL rahastab ettevõtluse ja innovatsiooni programmi (konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi üks kolmest sambast) kaudu praegu kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 
alusel ettevõtluse ja innovatsiooni toetamise ning VKEde arengu ja kasvu edendamise 
meetmeid. Tulevases mitmeaastases finantsraamistikus (2014-2020) vahetab ettevõtluse ja 
innovatsiooni programmi välja ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime programm (COSME). Järgides oma otsust lähendada teadus- ja 
innovatsioonitegevus, esitas Euroopa Komisjon ettepaneku viia praeguse ettevõtluse ja 
innovatsiooni programmi innovatsiooniga seotud tegevus uue teadusuuringute ja 
innovatsiooni raaprogrammi Horisont 2020 alla. Sellega pöörataks COSME kaudu 
põhitähelepanu konkurentsivõimele, majanduskasvule ja ettevõtlusele.

Raportöör tunneb suurt heameelt COSME-programmi ettepaneku üle, kuna see on ainus 
konkreetselt VKEde edendamisele suunatud ELi rahastamiskava. Ettepaneku täiustamiseks 
soovib raportöör teha järgmised nii üldist kui konkreetset laadi märkused.

Üldmärkused 

1. Tähelepanu keskendamine halduskoormuse vähendamisele ja juurdepääsu 
võimaldamisele rahastamisele ning turgudele 
Piiratud eelarvet arvestades peaks COSME keskenduma suurima mõju ja võimendusega 
meetmetele. Raportöör soovitab keskenduda kolmele valdkonnale: halduskoormuse 
vähendamine, juurdepääs rahastamisele ja turgudele.

Pärast edukat halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi Euroopa Liidus vajab EL uut 
ambitsioonikamat selle koormuse vähendamise eesmärki 2020. aastaks ning halduskoormuse 
vähendamist käsitlevat sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelist töörühma tuleks COSME 
kaudu veelgi toetada. 

Finants- ja majanduskriisi tulemusel on juurdepääs rahastamisele kujunenud Euroopa VKEde 
peamiseks mureküsimuseks, kuna pangad on tõrksamad laenu andma ja investorid on 
muutunud riskitundlikumaks. Ettevõtluse ja uuendustegevuse programmi rahastamisvahendid 
on osutunud edukaks VKEde abistamisel rahastamise saamisel, neil on olnud märkimisväärne 
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võimendav mõju, mis on kandunud edasi käibekasvu ja uute töökohtade loomisse, ja see 
tegevus peaks COSME alusel jätkuma. 

COSME tähtsuselt kolmas tegevusvaldkond peaks olema juurdepääs Euroopa ja kolmandate 
riikide turgudele. Euroopa ettevõtlusvõrgustikul on sellega seoses endiselt suur kasutamata 
potentsiaal. Euroopa ettevõtlusvõrgustiku juhtimist tuleks veelgi parandada ja selle nähtavust 
suurendada.

2. Võtta sihikule kõik VKEd 
COSME ei peaks keskenduma vaid piiriülese tegevusega VKEdele, vaid ka kohalikul, 
piirkondlikul ja riigi tasandil tegutsevatele VKEdele, kui ELi lisaväärtus on tõestatud. ELi 
lisaväärtus võib tähendada ka turutõrgete käsitlemist, mida liikmesriik üksi teha ei saa. 

3. Tugevam seos Euroopa väikeettevõtlusalgatusega „Small Business Act” 
COSME tegevuses tuleks erilist tähelepanu pöörata väikeettevõtlusalgatuse (SBA) kümnele 
põhimõttele, millega sätestati esmakordselt ELi ja liikmesriikide jaoks kõikehõlmav poliitiline 
raamistik, et suunata „kõigepealt mõtle väikestele” lähenemisele tugineva poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist. 

4. VKEde esindusorganisatsioonide ulatuslikum kaasatus 
COSME on mõeldud konkreetselt VKEdele. Eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline, 
et VKEde esindusorganisatsioonid oleksid rohkem kaasatud. Näiteks võiks komisjon toetada 
koostööd VKEde organisatsioonidega VKEdele suunatud poliitika väljatöötamisel. Komisjon 
peaks ka konsulteerima VKEde organisatsioonidega näitajate väljatöötamisel, kui see on 
asjakohane, ja enne otsuse tegemist iga-aastase töökava eesmärkide kohta. 

5. Ettevõtte ülemineku toetamine
Ettevõtte üleminek on VKEde kasvuks ja arenguks oluline. Ettevõtete ülemineku süsteemi 
ebaefektiivsuse tõttu on oht kaotada 150 000 äriühingut ja 600 000 töökohta aastas. COSME 
peaks selle turutõrkega tegelema.

6. Suurem eelarve VKEde jaoks
Poliitikakujundajad teavad väga hästi, et 23 miljonit VKEd on liidus suur majanduskasvu ja 
töökohtade loomise allikas. Kahjuks ei kajastu VKEde poliitiline tähtsus COSME eelarves: 
COSMEle eraldatakse 2,5 miljardit eurot ehk vaid 0,2% kavandatavast mitmeaastase 
finantsraamistiku kohasest eelarvest. Arvestades raportööri soovitusi selle kohta, et 
rahastamisvahenditega tuleks toetada ka ettevõtte üleminekut ning kaotada tuleks 
mitteinnovaatiliste VKEde võetavate 150 000 eurot ületavate laenude katmise suhtes kehtiv 
laenutagamisrahastu künnis, peab raportöör kavandatavat eelarvet ambitsioonikate 
eesmärkide täitmiseks ebapiisavaks. Sellest tulenevalt teeb raportöör ettepaneku suurendada 
eelarvet 0,5%-ni mitmeaastase finantsraamistiku kohase eelarve mahust. See näitaks, et EL 
võtab VKEde edendamist tõepoolest tõsiselt.

Konkreetsed märkused

1. Üldeesmärgid 
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1.1.  Kestlik konkurentsivõime (artikli 2 lõige 1 a) 
Esimene üldeesmärk peaks olema liidu ettevõtete, eelkõige VKEde kestlik konkurentsivõime. 
Konkurentsivõimet ja kestlikkust ei tuleks mõista iseseisva eesmärgina, kuna 
konkurentsvõime sõltub pikemas perspektiivis kestlikkusest ja poliitika peaks tuginema 
pikaajalisele strateegiale. Kestlik konkurentsivõime kajastab suutlikkust saavutada ja hoida 
tööstuse (majanduslikku) konkurentsivõimet kooskõlas säästva arengu eesmärkidega. 

1.2. Turism (artikli 2 lõige 1 a ja artikli 3 lõige 1 a)
Raportöör on seisukohal, et turismisektori algatused on COSME alusel toetuskõlblikud, kui 
suudetakse näidata ELi lisaväärtust, täpselt nagu muudes sektorites, kus tegutsevate VKEde 
protsent on suur ja panus SKPsse märkimisväärne. Samas ei tohiks COSME olla kohe alguses 
sektorite osas diskrimineeriv. Seetõttu on ajakohatu tuua turismisektor programmi 
eesmärkides esile. Siiski arvestades asjaolu, et turismist sai alles hiljaaegu ELi jagatud 
pädevuse valdkond, tuleks turism esile tuua konkreetsete meetmete all.

2. Erieesmärgid

2.1. Meetmed kestliku konkurentsivõime raamtingimuste parandamiseks (artikkel 6) 
Piiratud vahendeid arvestades tuleks toetusmeetmed suunata valdkondadevahelisteks 
algatusteks, millest saaksid kasu võimalikult paljud VKEd. Komisjonil peaks siiski olema 
võimalik toetada sektoripõhiseid algatusi sellistes valdkondades, kus on suur VKEde suhtarv 
ja mille panus liidu SKPsse on suur, eeldusel et suudetakse tõestada ELi lisaväärtuse 
olemasolu. 

2.2. Ettevõtlust edendavad meetmed (artikkel 7)
Ettevõtluseks soodne ärikeskkond peab andma head raamtingimused kõigis ettevõtjate ees 
seisvates olukordades. SBA kohaselt ei puuduta see mitte ainult kasvuetappi, vaid ka 
asutamist, ettevõtte üleminekut ja pankrotti (teine võimalus). 

2.3. Meetmed VKEde rahastamisele juurdepääsu parandamiseks (artikkel 8) 
VKE ei vaja juurdepääsu rahastamisele mitte ainult asutamise ja kasvuetapis, vaid ka 
üleminekuetapis (vt eespool). See kehtib ka rahastamisvahendite kohta.

2.4. Turulepääsu lihtsustavad meetmed (artikkel 9)
Raportöör nõustub komisjoniga, et Euroopa ettevõtlusvõrgustiku toetamist tuleks jätkata. 
Võrgustiku tegevus on jätkuvalt paranenud ja selle kaudu pakutakse paljusid äritegevuse 
tugiteenuseid, millel on selge Euroopa lisaväärtus. Selle tegevust tuleks siiski parandada, 
analüüsides eri valitsemisstruktuure ja kasutuselevõttu liikmesriikides. 

Toetada tuleks konkreetseid meetmed, millega hõlbustatakse VKEde juurdepääsu 
prioriteetsete kolmandate riikide turgudele, nagu Hiina intellektuaalomandi õiguste 
kasutajatugi VKEdele, eeldusel et need ei dubleeri liikmesriikide või Euroopa 
ettevõtlusvõrgustiku osutatavaid teenuseid. Raportöör toetab ka toetuse andmist seoses 
standardite ja avalike hangetega kolmandates riikides. Komisjon peaks enne uute meetmete 
võtmist saama ülevaate olemasolevatest toetusmeetmetest. 

3. Rahastamisvahendid (artiklid 4 ja 14, II lisa) 
Raportöör väljendab heameelt kavandatava rahastamisvahendi üle, et kergendada VKEde 
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juurdepääsu laenudele ja omakapitali kaudu rahastamisele. Ühtlasi tunneb raportöör muret, et 
lõhe COSME ja Horisont 2020 vahel, mida on ette näha, võib põhjustada jälle ebaefektiivsust 
ja halduskoormust. Seetõttu on väga oluline, et mõlema programmi vahendeid rakendatakse 
tõepoolest ühe instrumendi osana, millele VKEdel ja vahendajatel on juurdepääs ühtse 
kontaktpunkti kaudu. 

Raportöör tunneb heameelt et 55,5% eelarvest on ette nähtud rahastamisvahenditele. Suurt 
nõudlust ja suurt võimendavat mõju arvestades teeb raportöör ettepaneku eraldada vähemalt 
55,5% eelarvest rahastamisvahenditele. Kui aga rahastamisvahendite pakkumine peaks 
ületama nõudlust, peaks komisjonil olema võimalik seda künnist muuta. Kuna igale vahendile 
eraldatav eelarve on ainult näitlikustav, tuleks eri vahenditele rahaliste vahendite eraldamisel 
arvestada turul valitseva nõudlust

3.1 Omakapitalirahastu kasvu eesmärgil (artikkel 14, II lisa)
Raportöör väljendab heameelt ettepaneku üle luua VKEdele kasvuetapis omakapitalirahastu, 
mis täiendab alustamisetapile keskenduvat Horisont 2020 kohast omakapitalirahastut. 
Vaherahastamise tagamine on eriti oluline, kuna see annab VKEde omanikele juurdepääsu 
omakapitalile omandist loobumata. 

3.2 Laenutagamisrahastu (artikkel 14, II lisa)
Komisjon on teinud ettepaneku, et laenutagamisrahastu peaks katma vaid kuni 150 000 euro 
suurused laenud, kusjuures suuremad laenud oleksid kaetud riskijagamisvahendist (RSI II) 
Horisont 2020 alusel, milleks kvalifitseeruvad ainult innovatiivsed äriühingud. See jätab 
tühimiku 150 000 eurot ületavate mitteinnovatiivsete VKEde laenude katmisel, eelkõige 
ettevõtete ülemineku rahastamisel, mida tuleks raportööri hinnangul teha 
laenutagamisrahastust. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et laenutagamisrahastu peaks 
katma ka 150 000 eurot ületavad laenud, kui VKEd ei täida toetuskõlblikkuse kriteeriume RSI 
II alusel.

4. Näitajad (I lisa)
Raportöör on seisukohal, et tulemuste õigeks ja usaldusväärseks mõõtmiseks on vaja rohkem 
ja paremaid näitajaid. Ka peaksid tulemuseesmärgid olema ambitsioonikamad ja konkreetsete 
eesmärkide osas tuleks kehtestada kaks eraldi sihti, mis võimaldaks vahehindamist 2017. 
aastal ja sihttaset 2020. aastal. 


