
RE\935183ET.doc PE510.647v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Istungidokument

13.5.2013 B7-0000/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
suuliselt vastatavate küsimuste B7-0000/2013 ja B7-xxx alusel

vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5

Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” ning ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas
(2013/2532(RSP))

Paul Rübig
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel



PE510.647v01-00 2/4 RE\935183ET.doc

ET

B7-0000/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon tegevuskava „Ettevõtlus 2020” ning ettevõtlikkuse 
taaselavdamise kohta Euroopas
(2013/2532(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi tegevuskava „Ettevõtlus 2020” 
ning ettevõtlikkuse taaselavdamise kohta Euroopas (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

I. Ettevõtlikkus ning ettevõtlusalane haridus

1. tuletab meelde, et majandus- ja ettevõtlusalased oskused ja võimed on elukestva õppe 
valdkonnas võtmepädevused ning et väikese majanduskasvu ja töötute suure arvu tõttu 
tuleb eelkõige noorte puhul võtta otsustavaid lühiajalisi ja keskpika perspektiiviga 
meetmeid ettevõtluse tugevdamiseks;

2. tunnustab liikmesriikide pädevust majandus- ja ettevõtlusalase hariduse valdkonnas; on 
seisukohal, et ELi algatustega saaks ja tuleks otstarbekalt toetada liikmesriike kõnealuste 
pädevuste teostamisel;

3. tunneb muret asjaolu pärast, et järjest vähem ELi kodanikke kaalub füüsilisest isikust 
ettevõtjaks hakkamist; on arvamusel, et EL ja liikmesriigid peaksid toetama konkreetseid 
eesmärke, et muuta ettevõtlus kellegi alluvuses töötamise alternatiivina taas 
ligitõmbavamaks;

4. tunneb heameelt komisjoni esildatud ettevõtlusalase hariduse meetmete ja algatuste üle 
ning kutsub liikmesriike üles neid kiiresti rakendama;

5. peab VKEde saadikute võrgustikku keskseks foorumiks, kus vahetada parimaid tavasid 
ning hinnata rakendamisel tehtavaid edusamme;

6. tunneb heameelt kavandatava noortegarantii loomise üle ning valmisoleku üle toetada 
seda piisavate rahaliste vahenditega; rõhutab, kui olulised on ettenähtud meetmed 
ettevõtluse ja ettevõtlusalase hariduse edendamiseks, kuna need on suunatud 
jätkusuutlikule tööhõivele ja nende tühimõju on peaaegu olematu;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama veelgi programmi „Erasmus noortele 
ettevõtjatele” ning suurendama riiklike kontaktpunktide arvu seal, kus see on veel vajalik; 
teeb ettepaneku kasutada rohkem Euroopa ettevõtlusvõrgustiku olemasolevaid struktuure; 
peab vajalikuks eesmärki, mille kohaselt peaks aastas toimuma 10 000 vahetust; 

8. teeb ettepaneku, mille kohaselt saavad liikmesriigid lühiajaliste meetmete jaoks, näiteks 
ettevõtete loomise alase toetuse ja nõu pakkumine, taotleda täiendavalt vahendeid 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist;
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9. teeb ettepaneku siduda omavahel tugevamini olemasolevad ja tulevased ettevõtluse 
edendamise vahendid, näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond, noortegarantii ja Erasmus noortele ettevõtjatele, et luua riigi ja kohalikul 
tasandil stiimuleid ning sünergilist toimet;

10. ootab, et tulevane komisjon teeb ettevõtluse ja ettevõtlusalase hariduse edendamisest oma 
pädevuste raames keskse tähtsusega teema ning loob Euroopa partnerluse, mille raames 
on võimalik mõõta liikmesriikide edusamme, muu hulgas järgmiste kriteeriumide alusel:

a) ettevõtlusalase hariduse edendamiseks kasutatud struktuurifondide vahendite suurus, 

b) noortegarantii raames ettevõtlusalastes meetmetes osalevate isikute arv,

c) ettevõtte loomise oma eesmärgiks võtnud inimeste arv;

11. kutsub liikmesriike üles kohustuma võtma 2015. aastaks vastu riiklikud strateegiad 
ettevõtlusalase hariduse lisamiseks koolide õppekavadesse (alg- ja keskaste ning kutse-, 
kõrg- ja täiskasvanuharidus); rõhutab majandus- ja ettevõtlusalase hariduse praktilise 
suunitlusega ja interaktiivsete elementide tähtsust;

12. soovitab luua 2018. aastaks Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi juurde 
omaette teadmis- ja innovaatikakogukonna „Ettevõtluskultuur ja ettevõtlusalane haridus”, 
et töötada välja innovatiivseid kontseptsioone ettevõtlusalase hariduse andmiseks juba 
lapsepõlvest alates ning ettevõtjatele stiimuleid selles valdkonnas aktiivsemalt 
tegutsemiseks;

II. Ettevõtluskeskkond ja raamtingimused

13. tunneb heameelt komisjoni poolt kõnealuse tegevussamba jaoks esildatud meetmete üle 
ning tuletab meelde Euroopa Parlamendi vastavaid otsuseid, mis on esitatud 23. oktoobri 
2012. aasta resolutsioonis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
konkurentsivõime ja ärivõimaluste kohta ning 5. veebruari 2013. aasta resolutsioonis 
VKEde rahastamisvõimaluste parandamise kohta;

14. tunneb heameelt komisjoni püüdluste üle parandada maksualaseid tingimusi ettevõtete 
üleandmistel; peab vajalikuks parandada niisuguste innovatiivsete rahastamismeetodite 
nagu ühisrahastamiste või äriinglitepoolsete rahastamiste käsitamist maksustamisel; 

15. peab halduskoormuse vähendamisele suunatud esildatud meetmeid Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” põhimõtete täienduseks; peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et tegevuskavas ei mainita olulisi algatusi, näiteks meetmed 
VKE-testi rakendamiseks riigi tasandil või halduskoormust käsitleva sõltumatute 
huvirühmade kõrgetasemelise töörühma edaspidise tööga seotud meetmed; nõuab, et 
VKEde saadikud kooskõlastaksid komisjoni talitustes kümmet tähtsaimat järelmeedet;

16. rõhutab, kui tähtsad on vabad elukutsed Euroopa ettevõtluse jaoks; tunneb heameelt 
komisjoni lubaduse üle luua töörühm, mis tegeleb vabade elukutsete eripära ja vajaduste 
uurimisega; ergutab vabade elukutsete Euroopa harta väljatöötamist;
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17. nõuab mitmeaastases finantsraamistikus ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programmile ettenähtud vahendite olulist suurendamist, 
eelkõige rahastamisvahendite osas; nõuab mitmeaastases finantsraamistikus 
mikrorahastamise programmide jätkamist (nt programm „Progress” ja JASMINE); 

18. toonitab, et paindlike alternatiivsete rahastamisvõimaluste loomine on ettevõtete 
loomiseks ülimalt tähtis; rõhutab, et kaotada tuleb oma- ja võõrkapitali maksualane 
diskrimineerimine ning kehtestada tuleks omandatud osalusega seotud rahaline piirmäär, 
mis on võimalik maksustatavast tulust maha arvata; 

III. Naisettevõtjad kui eeskujud ning konkreetsete rühmade toetamine

19. toetab niisuguse ettevõtlusele pühendatud Euroopa päeva kehtestamist, mis peaks olema 
suunatud eelkõige meediale ja tuletama meelde ELi ettevõtlusalaseid edulugusid nii 
majanduslikust kui ka sotsiaalsest seisukohast vaadatuna;

20. rõhutab naiste suurt potentsiaali ettevõtjatena ning kutsub komisjoni üles esitama 
usaldusväärseid andmeid, et oleks võimalik paremini hinnata kehtivaid õigusakte ning 
paremini kõrvaldada naisettevõtjate ees seisvaid võimalikke takistusi;

21. rõhutab, et välismaiste kooli lõputunnistuste ja kutsekvalifikatsioonide puudulik 
tunnustamine on rändajate jaoks oluline takistus ettevõtte loomisel; nõuab seetõttu 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi osas kiire kokkuleppe saavutamist;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


