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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et aastate 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja tõhus vahend, et luua 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ning saavutada strateegia „Euroopa 
2020” eesmärgid, ühtlasi toetada mitmesuguste meetmete ja innovaatiliste 
rahastamisvahendite abil väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd), kaasa arvatud 
mikroettevõtete loomist ja arendamist, sest nemad kuuluvad peamiste töökohtade loojate 
hulka ELis;

2. palub liikmesriikidel ja piirkondadel luua tõhusad teavitamis- ja toetussüsteemid, et 
võimaldada mikroettevõtetel ja VKEdel Euroopa fondidest kasu saada, ühtlasi palub võtta 
ambitsioonikaid meetmeid osana ühisest riskijagamismehhanismist, ühendades ELi 
eelarvevahendid, st ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate programmi, raamprogrammi Horisont 2020 ja Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahendid; täheldab lisaks, et majandus- ja finantskriis on muutnud 
mikroettevõtetele ja VKEdele pangalaenude saamise raskeks, ning rõhutab seepärast 
rahastamisvahendite osatähtsust, sest tegemist on VKEdele mõeldud uute 
toetusvahenditega programmitöö perioodil 2014–2020; 

3. rõhutab, et mikroettevõtetel ja VKEdel on võimalik saada juurdepääsu rahastamisele 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide pakutavate innovaatiliste rahastamisvahendite
ja innovaatiliste skeemide kaudu, ning rõhutab, et vaja on suurendada nende vahendite, sh 
paindlike mikrorahastamisvahendite kohaldamisala, tagada nende õigusselgus ja jagada 
parimaid tavasid, arvestades et raskused rahastamisele juurdepääsul on peamisi takistusi, 
mis pärsivad mikroettevõtete ja VKEde kasvu; tuletab meelde, et rahastamisvahendite 
osatähtsust võiks suurendada, et anda tagatisi uuendatavatele fondidele, edendada avaliku 
ja erasektori partnerlusi ning saavutada liidu eelarve mitmekordistav mõju; kiidab sellega 
seoses heaks rahastamisvahendite kohaldamisala laiendamise, et hõlmata kõik 
temaatilised eesmärgid ja kõik Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid programmitöö 
perioodil 2014–2020;

4. rõhutab, et on äärmiselt tähtis, et ELi sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika tegeleks ELi 
kõrge töötuse määraga eriti noorte ja haavatavate elanikerühmade hulgas, toetades 
piirkondlikku konkurentsivõimet ja tööhõivet ning innustades ettevõtlikkust; kutsub 
seepärast liikmesriike üles kasutama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, et 
keskenduda püsivate töökohtade ja ettevõtlusvõimaluste loomisele ning pakkuda sel 
eesmärgil mikroettevõtetele, VKEdele, äriühingutele ja idufirmadele soodsat keskkonda ja 
sobivat reguleerivat raamistikku;

5. rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid annavad toetust kohaliku, 
piirkondliku ja riikliku tasandi ametiasutustele ja sidusrühmadele, et edendada muu hulgas 
väljaõpet töökohal, teadus- ja arendustegevust ja innovatsiooni ning et teadus- ja 
uurimisasutustega tehtava koostöö kaudu parandada mikroettevõtete (eriti 
üheinimesefirmade) ja VKEde konkurentsivõimet, aidates seeläbi lahendada praegusi 
majandus- ja sotsiaalseid probleeme, millest üks teravamaid on kõrge tööpuuduse määr;
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6. rõhutab, et jõupingutused kasvu, innovatsiooni ja töökohtade loomise toetamiseks 
jätkusuutlikus majanduses peaksid tagama tervise- ja ohutusstandardid ning kindlustama 
tasakaalu majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste nõuete vahel, ühtlasi toetama muu 
hulgas arukat spetsialiseerumist, suhtuma hoolivalt ökosüsteemi ning looma piisavalt 
tasustatud, kvaliteetseid töökohti ELi kõikides piirkondades; rõhutab sellega seoses tähtsat 
rolli, mida ettevõtted ja haridussektor täidavad piiriüleste projektide kaudu, oluline on ka 
koostöö ülikoolide ja muude kõrgetasemeliste haridusasutuste vahel ning innovaatiliste 
klastrite loomine; nõuab, et lihtsustataks kohalikke ja piirkondlikke rahastamisprogramme 
praktika korraldamiseks;

7. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidel on tähtis ülesanne 
toetada tööhõivet ja konkreetseid projekte, mille eesmärk on parandada ettevõtlus- ja 
loomingulisi oskusi, kaasa arvatud noorte seas; rõhutab, et kõik liikmesriigid ja piirkonnad 
peavad täielikult ära kasutama seda võimalust noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks; rõhutab, et kohalikud ja piirkondlikud asutused peaksid Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu pöörama erilist tähelepanu ettevõtluse 
edendamisele kohalikul ja piirkondlikul tasandil, sealhulgas keskenduma noorte 
idufirmadele;

8. märgib, et uue ühtekuuluvuspoliitika perioodi (2014–2020) määruste sätetega püütakse 
vähendada mikroettevõtete ja VKEde halduskoormust, eelkõige mis puudutab töötute 
aktiveerimist, sellega aidatakse tekitada paremaid tingimusi töökohtade loomiseks; kutsub 
liikmesriike üles kõrvaldama takistusi, mis ei lase Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde paremini rakendada mikroettevõtete ja VKEde hüvanguks.
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