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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab komisjoni teatist „Tööstuspoliitika: suurendades konkurentsivõimet” 
(COM(2011)0642) ning komisjoni töödokumenti konkurentsivõime tagamise kohta;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKEd) on 
oluline roll strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel, kuna nad tugevdavad 
majanduskasvu ning sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust; rõhutab, et majandus- ja 
eelarvekriis on avaldanud drastilist mõju paljude VKEde olukorrale ja väljavaadetele ning 
seetõttu on tungivalt vaja lihtsustada eeskirju liikmesriikide ja ELi tasandil, et hõlbustada 
juurdepääsu rahastamisele, eriti hiljuti tegevust alustanud ettevõtete jaoks ning selliste 
ettevõtete jaoks, mille on asutanud või kus on võetud tööle haavatavad 
elanikkonnarühmad, nagu noored ja naised; märgib, et ühtekuuluvuspoliitika on eriti 
kasulik abivahend selliste probleemide lahendamisel, mille puhul riigid peavad 
konkurentsivõime suurendamiseks tehnoloogilisi muudatusi läbi viima;

3. toetab komisjoni eesmärki toetada jätkusuutliku ning väiksema CO2-heitega Euroopa 
majanduse kujundamist, mis parandab pikemas perspektiivis konkurentsivõimet; rõhutab, 
kui oluline on sellega seoses ühtekuuluvuspoliitika;

4. toetab ka komisjoni kavatsust arendada sotsiaalset ettevõtlust, arvestades, kui olulise osa 
see praegu ELi majandusest moodustab; tuletab sellega seoses meelde Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi panust;

5. kutsub Euroopa Ülemkogu üles säilitama järgmise programmiperioodi 
ühtekuuluvuspoliitika eelarvet, sest struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond on ühed ELi 
kõige tõhusamad kasvu ja töökohtade loomise vahendid, millega suurendatakse Euroopa 
majanduse konkurentsivõimet ja toetatakse VKEsid;

6. kutsub liikmesriike üles ergutama eri liiki VKEde arengut ja konkurentsivõimet ning 
rahuldama kohandatud konkreetsete meetmete abil nende eriomaseid vajadusi; rõhutab, 
kui olulise panuse annavad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond 
transpordi-, energia-, keskkonna- ja lairibainfrastruktuuri arengusse ja parandamisse, 
aidates seeläbi kaasa soodsa ettevõtluskeskkonna loomisele, mis meelitab ligi 
investeeringuid ning suurendab konkurentsivõimet; rõhutab vajadust edendada ettevõtlust 
ja suurendada toetust VKEdele, kuna need on majanduse konkurentsivõime turgutamisel 
äärmiselt olulised;

7. usub, et Euroopa VKEde pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks on vaja jätkusuutlikul 
ja ressursitõhusal majandusel põhinevat lähenemisviisi, ning tunnistab vajadust teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni suurema toetamise järele; rõhutab, kui oluline on 
struktuurifondidest saadav toetus tehnoloogilise, organisatsioonilise ja tööstusliku 
innovatsiooni jaoks; juhib tähelepanu asjaolule, et programm Horisont 2020 ning 
ühtekuuluvuspoliitika peavad üksteist täiendama, et suurendada VKEde 
konkurentsivõimet ja nende panust aruka majanduskasvu edendamisse;
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8. rõhutab vajadust vahetult VKEdele suunatud erinevate ELi, siseriiklike ja piirkondlike 
poliitikasuundade ja rahastamisvahendite parema kooskõlastatuse ja koostoime järele; 
juhib tähelepanu asjaolule, et VKEde toetamiseks mõeldud olemasolevad algatused ja 
rahastamisvahendid peaksid olema ühtsemad ning üksteist täiendama; rõhutab vajadust 
vähendada killustatust ning konsolideerida ja edendada VKEde rahalise toetuse skeeme, et 
tagada vahendite suurem ühiskasutus ja kooskõlastatus Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil; rõhutab, et konkurentsivõimet suurendab ka see, kui VKEdesse 
investeerimisel ja nende toetamisel arvestatakse piirkondlike eripäradega; 

9. nõuab Euroopa Investeerimispanga grupi ja Euroopa Investeerimisfondiga peetava 
dialoogi hoogustamist, et uurida võimalusi parandada ja hõlbustada rahastamise 
kättesaadavust mikroettevõtete ja VKEde jaoks; kutsub Euroopa Komisjoni üles võtma 
uutesse territoriaalse koostöö programmidesse ka toetused VKEde ühisettevõtete 
loomiseks liikmesriikide eri piirkondade vahel;

10. toonitab vajadust arendada veelgi edasi finantskorraldusvahendite potentsiaali, et 
võimaldada kvalitatiivsete strateegiliste projektide väljatöötamist ning erakapitali ja 
erasektori osapoolte, eeskätt VKEde osalemist üleeuroopalistes projektides; nende 
ülemäärase keerukuse tõttu kasutatakse finantskorraldusvahendeid praegu liiga vähe, 
mistõttu on arutelu nende juhtimise üle äärmiselt aktuaalne;

11. on seisukohal, et ERFist VKEde jaoks vahendite eraldamise eesmärk on suurendada 
kõikides ELi piirkondades konkurentsivõimet ning saavutada ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkidele vastav majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne areng;

12. palub, et mitmesuguste poliitikavaldkondade kavandamisel võetaks arvesse ka 
piirkondlikke eripärasid, eriti VKEde eripärasid, pöörates erilist tähelepanu eriliste 
geodemograafiliste tingimustega piirkondadele ja territooriumitele nagu äärepoolseimad 
piirkonnad, saared ja mägised, hõredalt asustatud või erakordset ja suuremahulist 
struktuurimuutust kogevad piirkonnad, kus geograafilised ja struktuurilised piirangud ning 
majanduskriisi suur mõju pärsivad oluliselt konkurentsivõimet ja tööhõive parandamise 
püüdeid; rõhutab lisaks, kui oluline on, et nendes piirkondades toetataks koolituskeskuste 
ja ettevõtete ühismeetmeid ettevõtluse arendamiseks;

13. kutsub liikmesriike üles võtma kasutusele elektroonilisi haldusteenuseid, juurutama e-
valitsuse lahendusi ning tegema jõupingutusi selle nimel, et luua ühtsed kontaktpunktid, 
mille abil leida teavet VKEde rahastamisvõimaluste kohta, et lihtsustada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele;

14. rõhutab, et jätkata tuleks struktuurifondide rahastamisvahendite kaudu VKEde rahastamist 
omakapitali, tagatiste ja sooduslaenude näol, ning toonitab, et keerukaid haldusmenetlusi, 
eriti riigi tasandil, tuleks lihtsustada ning vältida tuleks juhtimis- ja vahendusasutuste 
vahel esinevaid märkimisväärseid erinevusi sätete kohaldamisel;

15. toonitab, et struktuurifondide ja eelkõige ERFi toetus on uuenduslike VKEde 
konkurentsivõime ja eriti nende rahvusvahelistumise seisukohalt äärmiselt oluline, ning 
rõhutab, et seetõttu peaks toetuse aluseks olevaid valikukriteeriume tõlgendama 
võimalikult laialt; kutsub piirkondi üles kasutama oma rakenduskavade toetamiseks ära 
neile määrustega ettenähtud võimalusi;
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16. rõhutab, et VKEdes uute töökohtade loomise ergutamiseks tuleb ettevõtetele pakkuda 
rahalisi stiimuleid;

17. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika tõhus rakendamine VKEde toetamise seisukohalt sõltub 
suurel määral sellest, kuidas see on kavandatud, ning seetõttu on ülioluline kaasata 
kohalikud ja piirkondlikud asutused järgmise programmiperioodi rakenduskavade 
väljatöötamise ja rakendamise protsessi juba varases etapis;

18. kutsub esmajoones komisjoni üles täpsustama piiriülese koostöö programmide raames 
rakendatavaid riigiabikavasid ja eeskätt VKEdele suunatud riigiabikavasid;

19. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles rakendama vajaduse 
korral VKE-teste ja mõjuhindamise poliitikat, et hinnata halduskoormust, ning rakendama 
nõuetekohaselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiivi 
2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul, et tagada 
poliitikasuundade üldine tulemuslikkus ja hoida ära negatiivne mõju VKEdele; rõhutab, et 
riiklike ja piirkondlike asutuste haldussuutlikkuse ning olemasolevate menetluste 
tundmise kindlustamiseks tuleks rohkem investeerida finantsabisse ja koolitusse;

20. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa territoriaalse koostöö programmidega toetatakse 
võrgustike rajamist ning teadmiste ja oskusteabe vahetamist Euroopa eri piirkondade 
organisatsioonide vahel ning need võiksid olla kasulikud vahendid ka uute 
ettevõtlusvõimaluste loomiseks;

21. palub, et komisjon loobuks VKEde määratluse muutmisest, kui välja arvata vajalikud 
kohandused seoses inflatsiooni ja muude muutuvate majandusteguritega või seoses 
üleminekumeetmete võtmisega majanduskasvu võimalike takistuste elimineerimiseks, 
välja arvatud juhul, kui muutmine oleks VKEdele kasulik;

22. on seisukohal, et struktuurifondid ja eeskätt Euroopa Sotsiaalfond aitavad oluliselt kaasa 
teadmiste ja oskuste omandamisele, võrgustike loomisele ning heade tavade vahetamisele; 
on veendunud, et investeerimine inimkapitali ja koostööprojektidesse aitab oluliselt kaasa 
Euroopa VKEde konkurentsivõime tõstmisele;

23. toonitab, kui oluline on VKEsid nõustada ning aidata neil oma potentsiaali ja 
uuendussuutlikkust võimalikult hästi ära kasutada (muu hulgas seoses nende pääsuga 
siseturule ja kolmandate riikide turgudele), ning toetab Euroopa ettevõtlusvõrgustikku;

24. on sellegipoolest seisukohal, et VKEsid peaks nimetatud nõustamisteenuse olemasolust 
tõhusamalt teavitama;

25. on seisukohal, et Euroopa ettevõtlusvõrgustiku töö peaks keskenduma VKEde tegelikele 
vajadustele, ning on seetõttu veendunud, et VKEde ühendused peaksid olema 
ettevõtlusvõrgustiku juhtimisega tihedamalt seotud;

26. palub, et komisjon uuriks dubleerimise vältimiseks enne uute struktuuride loomist 
liikmesriikide rahastamissüsteeme ja olemasolevaid nõustamisteenuseid ning analüüsiks 
põhjalikult nende tulemuslikkust ja uute struktuuride loomise vajaduse põhjendatust;
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27. juhib tähelepanu asjaolule, et uutel ELi meetmetel (nagu kõnealune meede) peab olema 
olemasolevate vahenditega võrreldes tõestatud lisaväärtus; usub, et sellist lisaväärtust on 
võimalik pakkuda piirkondlike või sisuliste turutõrgete korral (nn valged laigud) või 
seoses ELi kaubanduspoliitika huvide esindamise või turulepääsu andmebaasi jaoks teabe 
kogumise hoogustamise vajadusega;



AD\906132ET.doc 7/7 PE487.810v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 21.6.2012

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

39
2
3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos 
Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs 
Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, María 
Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin 
Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, 
Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, 
Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, 
Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim 
Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Antonello Antinoro, Cornelia Ernst, Pat the Cope Gallagher, Jens Geier, 
Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Vilja Savisaar-
Toomast, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice 
Tirolien


