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Muudatusettepanek 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et aastate 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja tõhus 
vahend, et luua arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ning toetada 
mitmesuguste meetmete abil väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd),
kui ELi ühtesid peamisi töökohtade
loojaid;

1. rõhutab, et aastate 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja tõhus 
vahend, et luua arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ning toetada 
mitmesuguste meetmete abil väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) kui 
ELi ühtede peamiste töökohtade loojate 
loomist ja arendamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et aastate 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja tõhus 
vahend, et luua arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ning toetada 
mitmesuguste meetmete abil väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), 
kui ELi ühtesid peamisi töökohtade 
loojaid;

1. rõhutab, et aastate 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja tõhus 
vahend, et luua arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ja saavutada 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärke ning 
toetada mitmesuguste meetmete ja 
innovaatiliste rahastamisvahendite abil 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd), kui ELi ühtesid peamisi 
töökohtade loojaid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Nikos Chrysogelos
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et aastate 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja tõhus 
vahend, et luua arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ning toetada 
mitmesuguste meetmete abil väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), 
kui ELi ühtesid peamisi töökohtade 
loojaid;

1. rõhutab, et aastate 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja tõhus 
vahend, et luua arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ning toetada 
mitmesuguste meetmete abil väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), sh 
mikroettevõtjaid, kui ELi ühtesid peamisi 
töökohtade loojaid;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Hans-Peter Martin

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et aastate 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja tõhus 
vahend, et luua arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ning toetada 
mitmesuguste meetmete abil väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), 
kui ELi ühtesid peamisi töökohtade 
loojaid;

1. rõhutab, et aastate 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja tõhus 
vahend, et luua arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ning toetada 
mitmesuguste meetmete abil ettevõtete
asutajaid ning väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEd), kui ELi 
ühtesid peamisi töökohtade loojaid;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et Eurostati andmetel 
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muutis majanduskriis väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
juurdepääsu pangalaenudele palju 
keerulisemaks ning et ajavahemikul 
2007–2010 suurenes tagasilükatud 
laenutaotluste osakaal 19 liikmesriigis 20 
liikmesriigist, mille kohta olid andmed 
kättesaadavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. palub komisjonil võtta 
ambitsioonikamaid meetmeid, mille kohta 
tegid ettepaneku Euroopa Komisjon ja 
Euroopa Investeerimispank ühise 
riskijagamismehhanismi raamistikus, 
mida hakatakse välja töötama uue 
mitmeaastase finantsraamistiku raames, 
ühendades ettevõtjate abistamiseks ELi 
eelarvevahendid (ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programm 
ja Horisont 2020) ja struktuurifondide 
vahendid EIP, Euroopa 
Investeerimisfondi ja riiklike avalike 
pankade laenamisvõimalustega;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. nõuab liikmesriikidelt ja 
piirkondadest tõhusate teavitamis- ja 
toetusmehhanismide kehtestamist, mis 
võimaldaksid VKEdel Euroopa fondidest 
kasu saada; tuletab meelde, et isegi kui 
liikmesriigid kasutasid ajavahemikul 
2007–2011 rakenduskavades VKEde 
toetamiseks 23 miljardit eurot, on 
Euroopa poliitikavaldkondade ja VKEde 
vahelised suhted endiselt keerulised ning 
seda eelkõige seoses fondide 
mitmetasandilise haldamisega, menetluste 
halduskoormusega, ajapuudusega 
pakkumismenetlustele vastamiseks, 
finantskorralduse vahendite ebapiisava 
lihtsustamisega ja VKEde 
likviidsusprobleemidega, mis on seotud 
teatavate projektide eelrahastamise 
kohustusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on äärmiselt tähtis, et ELi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika käsitleks 
ELi kõrgeid tööpuuduse määrasid, eriti 
noorte hulgas, toetades piirkondlikku 
konkurentsivõimet ja tööhõivet; nõuab 
seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid (ESI fondid) 
keskenduksid töökohtade loomisele, 
pakkudes soodsat keskkonda väikestele 
ettevõtetele ja äriühingutele ning 
idufirmadele;

2. rõhutab, et on äärmiselt tähtis, et ELi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika käsitleks 
ELi kõrgeid tööpuuduse määrasid, eriti 
noorte hulgas, toetades piirkondlikku 
konkurentsivõimet ja tööhõivet; nõuab 
seetõttu, et liikmesriigid kasutaksid 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 
(ESI fonde), et keskenduda töökohtade 
loomisele, pakkudes soodsat keskkonda 
väikestele ettevõtetele ja äriühingutele ning 
idufirmadele;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on äärmiselt tähtis, et ELi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika käsitleks 
ELi kõrgeid tööpuuduse määrasid, eriti 
noorte hulgas, toetades piirkondlikku 
konkurentsivõimet ja tööhõivet; nõuab 
seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid (ESI fondid) 
keskenduksid töökohtade loomisele, 
pakkudes soodsat keskkonda väikestele 
ettevõtetele ja äriühingutele ning 
idufirmadele;

2. rõhutab, et on äärmiselt tähtis, et ELi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika käsitleks 
ELi kõrgeid tööpuuduse määrasid, eriti 
noorte, NEET-noorte ja muude 
haavatavate rühmade hulgas, toetades 
piirkondlikku konkurentsivõimet ja 
tööhõivet ning tekitades ettevõtlusvaimu; 
nõuab seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid (ESI fondid) 
keskenduksid töökohtade ja 
ettevõtlusvõimaluste loomisele, pakkudes 
soodsat keskkonda ja sobivat reguleerivat 
raamistikku väikestele ettevõtetele ja 
äriühingutele ning idufirmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on äärmiselt tähtis, et ELi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika käsitleks 
ELi kõrgeid tööpuuduse määrasid, eriti 
noorte hulgas, toetades piirkondlikku 
konkurentsivõimet ja tööhõivet; nõuab 
seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid (ESI fondid) 
keskenduksid töökohtade loomisele, 
pakkudes soodsat keskkonda väikestele 
ettevõtetele ja äriühingutele ning 
idufirmadele;

2. rõhutab, et on äärmiselt tähtis, et ELi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika käsitleks 
ELi kõrgeid tööpuuduse määrasid, eriti 
noorte hulgas, toetades piirkondlikku 
konkurentsivõimet ja tööhõivet; nõuab 
seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid (ESI fondid)
keskenduksid töökohtade loomisele, 
pakkudes soodsat keskkonda mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele ja äriühingutele ning 
idufirmadele;
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Muudatusettepanek 11
Hans-Peter Martin

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on äärmiselt tähtis, et ELi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika käsitleks 
ELi kõrgeid tööpuuduse määrasid, eriti 
noorte hulgas, toetades piirkondlikku 
konkurentsivõimet ja tööhõivet; nõuab 
seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid (ESI fondid) 
keskenduksid töökohtade loomisele, 
pakkudes soodsat keskkonda väikestele 
ettevõtetele ja äriühingutele ning 
idufirmadele;

2. rõhutab, et on äärmiselt tähtis, et ELi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika käsitleks 
ELi kõrgeid tööpuuduse määrasid, eriti 
noorte hulgas, toetades piirkondlikku 
konkurentsivõimet ja tööhõivet; nõuab 
seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid (ESI fondid) 
keskenduksid kestlikule töökohtade 
loomisele, pakkudes soodsat keskkonda 
väikestele ettevõtetele ja äriühingutele ning 
idufirmadele;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ESI fondid annavad toetust 
kohaliku ja piirkondliku tasandi 
ametiasutustele ja sidusrühmadele, et 
edendada innovatsiooni ja parandada 
VKEde konkurentsivõimet ning seeläbi 
lahendada praegusi majandusprobleeme, 
eriti seoses kõrge tööpuuduse määraga;

3. rõhutab, et ESI fondid annavad toetust 
kohaliku ja piirkondliku tasandi 
ametiasutustele ja sidusrühmadele, et 
edendada teadus-, arendus- ja 
uuendustegevust ning parandada VKEde 
konkurentsivõimet ning seeläbi lahendada 
praegusi majandusprobleeme, eriti seoses 
kõrge tööpuuduse määraga;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ESI fondid annavad toetust 
kohaliku ja piirkondliku tasandi 
ametiasutustele ja sidusrühmadele, et 
edendada innovatsiooni ja parandada 
VKEde konkurentsivõimet ning seeläbi 
lahendada praegusi majandusprobleeme, 
eriti seoses kõrge tööpuuduse määraga;

3. rõhutab, et ESI fondid annavad toetust 
kohaliku, riikliku ja piirkondliku tasandi 
ametiasutustele ja sidusrühmadele, et 
edendada innovatsiooni, tööpõhist õpet ja 
parandada VKEde konkurentsivõimet ning 
seeläbi lahendada praegusi majandus- ja 
sotsiaalseid probleeme, eriti seoses kõrge 
tööpuuduse määraga;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et jõupingutused kasvu 
toetamiseks jätkusuutlikus majanduses 
peavad tagama tasakaalu majanduslike ja 
sotsiaalsete nõuete vahel ning kehtestama
ohutus- ja tervishoiustandardid, et 
pakkuda inimväärseid ja hästi tasustatud
töökohti ELi kõikides piirkondades;

4. rõhutab, et jõupingutused kasvu 
toetamiseks jätkusuutlikus majanduses 
peaksid arvesse võtma tasakaalu 
majanduslike ja sotsiaalsete nõuete vahel, 
arvestama ohutus- ja 
tervishoiustandarditega ning tooma kaasa 
asjakohaselt tasustatud töökohad ELi 
kõikides piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et jõupingutused kasvu 
toetamiseks jätkusuutlikus majanduses 
peavad tagama tasakaalu majanduslike ja
sotsiaalsete nõuete vahel ning kehtestama 
ohutus- ja tervishoiustandardid, et pakkuda 
inimväärseid ja hästi tasustatud töökohti 
ELi kõikides piirkondades;

4. rõhutab, et jõupingutused kasvu 
toetamiseks jätkusuutlikus majanduses 
peavad tagama tasakaalu majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste nõuete 
vahel ning kehtestama ohutus- ja 
tervishoiustandardid, et pakkuda 
inimväärseid ja hästi tasustatud töökohti 
ELi kõikides piirkondades; soovitab selleks 
ära kasutada kompleksset käsitlusviisi 
pakkuvate sotsiaal- ja solidaarmajanduse 
ettevõtete kogemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et jõupingutused kasvu 
toetamiseks jätkusuutlikus majanduses 
peavad tagama tasakaalu majanduslike ja 
sotsiaalsete nõuete vahel ning kehtestama 
ohutus- ja tervishoiustandardid, et pakkuda 
inimväärseid ja hästi tasustatud töökohti 
ELi kõikides piirkondades;

4. rõhutab, et jõupingutused kasvu, 
innovatsiooni ja töökohtade loomise
toetamiseks jätkusuutlikus majanduses 
peavad tagama tasakaalu majanduslike ja 
sotsiaalsete nõuete vahel ning kehtestama 
ohutus- ja tervishoiustandardid, toetades 
samas arukat spetsialiseerumist ja 
hoolivat suhtumist ökosüsteemi, et 
pakkuda inimväärseid ja hästi tasustatud 
töökohti ELi kõikides piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et jõupingutused kasvu 
toetamiseks jätkusuutlikus majanduses 
peavad tagama tasakaalu majanduslike ja 
sotsiaalsete nõuete vahel ning kehtestama 
ohutus- ja tervishoiustandardid, et pakkuda 
inimväärseid ja hästi tasustatud töökohti 
ELi kõikides piirkondades;

4. rõhutab, et jõupingutused kasvu 
toetamiseks jätkusuutlikus majanduses 
peavad tagama tasakaalu majanduslike ja 
sotsiaalsete nõuete vahel ning kehtestama 
ohutus- ja tervishoiustandardid, et pakkuda 
inimväärseid, hästi tasustatud ja 
kvaliteetseid töökohti ELi kõikides
piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses selliste konkreetsete projektide 
toetamisega, mille eesmärk on parandada 
noorte ettevõtlusoskusi, ning rõhutab, et 
kõik liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks;

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses selliste konkreetsete projektide 
toetamisega, mille eesmärk on parandada 
inimeste, sh noorte ettevõtlusalaseid ja 
loomingulisi oskusi, ning rõhutab, et kõik 
liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses selliste konkreetsete projektide 

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses füüsilisest isikust ettevõtjate ja
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toetamisega, mille eesmärk on parandada 
noorte ettevõtlusoskusi, ning rõhutab, et 
kõik liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks;

selliste konkreetsete projektide 
toetamisega, mille eesmärk on parandada 
noorte ettevõtlusoskusi, ning rõhutab, et 
kõik liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses selliste konkreetsete projektide 
toetamisega, mille eesmärk on parandada 
noorte ettevõtlusoskusi, ning rõhutab, et 
kõik liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks;

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses selliste konkreetsete projektide 
toetamisega, mille eesmärk on parandada 
noorte ettevõtlusoskusi, ning rõhutab, et 
kõik liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks; rõhutab, et ESI peamiseks 
prioriteediks peaks olema optimaalse 
raamistiku loomine selliste projektide 
käivitamiseks nagu idufirmade loomine 
noorte jaoks;

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses selliste konkreetsete projektide 
toetamisega, mille eesmärk on parandada 

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses selliste konkreetsete projektide 
toetamisega, mille eesmärk on parandada 
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noorte ettevõtlusoskusi, ning rõhutab, et 
kõik liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks;

noorte ettevõtlusoskusi, ning rõhutab, et 
kõik liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks; rõhutab, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused peaksid ESI 
kaudu pöörama erilist tähelepanu 
ettevõtluse edendamisele kohalikul 
tasandil;

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Hans-Peter Martin

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses selliste konkreetsete projektide 
toetamisega, mille eesmärk on parandada 
noorte ettevõtlusoskusi, ning rõhutab, et 
kõik liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks;

5. märgib, et ESI fondidel on oluline roll 
seoses selliste konkreetsete projektide 
toetamisega, mille eesmärk on parandada 
noorte ettevõtlusoskusi, ning rõhutab, et 
kõik liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
täielikult ära kasutama seda võimalust 
noorte tööpuuduse probleemi 
lahendamiseks; rõhutab ka, et 
olemasolevate ESI fondidest toetatud 
projektide tulemused tuleb läbi vaadata 
ning ebatõhusalt kasutatud raha noorte 
töötust vähendavatele projektidele ümber 
suunata;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et VKEdel on võimalik saada 
juurdepääsu rahastamisele ESI fondide 

6. rõhutab, et VKEdel on võimalik saada 
juurdepääsu rahastamisele ESI fondide 
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pakutavate vahendite kaudu, ning rõhutab 
vajadust neid vahendeid laiendada, 
arvestades, et keeruline juurdepääs 
rahastamisele on peamisi VKEde kasvu 
pärssivaid tegureid;

pakutavate innovaatiliste 
rahastamisvahendite kaudu, ning rõhutab 
vajadust suurendada nende vahendite 
ulatust ja tagada nende õigusselgus, 
arvestades, et keeruline juurdepääs 
rahastamisele on peamisi VKEde kasvu 
pärssivaid tegureid; märgib, et 
rahastamisvahendite suurema 
osatähtsusega on võimalik tagada 
käibefonde, edendada avaliku ja 
erasektori partnerlust ning 
mitmekordistada mõju ELi eelarvele; 
kiidab sellega seoses heaks kõikidele 
temaatilistele eesmärkidele laiendatavate 
rahastamisvahendite ja uue 
programmitöö perioodi 2014–2020 kõigi 
ESI fondide rakendamise;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et VKEdel on võimalik saada 
juurdepääsu rahastamisele ESI fondide 
pakutavate vahendite kaudu, ning rõhutab 
vajadust neid vahendeid laiendada, 
arvestades, et keeruline juurdepääs 
rahastamisele on peamisi VKEde kasvu 
pärssivaid tegureid;

6. rõhutab, et VKEdel on võimalik saada 
juurdepääsu rahastamisele ESI fondide 
pakutavate vahendite ja innovaatiliste 
meetmete kaudu, ning rõhutab vajadust 
neid vahendeid laiendada ja jagada 
piirkondade vahel parimaid tavasid, 
arvestades, et keeruline juurdepääs 
rahastamisele on peamisi VKEde kasvu 
pärssivaid tegureid;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Nikos Chrysogelos
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Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et VKEdel on võimalik saada 
juurdepääsu rahastamisele ESI fondide 
pakutavate vahendite kaudu, ning rõhutab 
vajadust neid vahendeid laiendada, 
arvestades, et keeruline juurdepääs 
rahastamisele on peamisi VKEde kasvu 
pärssivaid tegureid;

6. rõhutab, et VKEdel on võimalik saada 
juurdepääsu rahastamisele ESI fondide 
pakutavate vahendite kaudu, ning rõhutab 
vajadust neid vahendeid, sh paindlikke 
mikrorahastamisvahendeid, laiendada, 
arvestades, et keeruline juurdepääs 
rahastamisele on peamisi VKEde kasvu 
pärssivaid tegureid;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et tähtis on ettevõtjate ja 
haridussektori kaasamine piiriüleste 
projektide kaudu, ülikoolide ja 
tehnikakõrgkoolide koostöö ning 
innovaatiliste klastrite loomine;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab finantsvahendite rolli VKEde 
toetamisel laenude, tagatiste või 
omakapitali kaudu; juhib tähelepanu, et 
uuel programmitöö perioodil 2014–2020 
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on selliste vahendite kasutamine Euroopa 
Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide 
osalusel teretulnud, ja kutsub liikmeriike 
neid võimalusi ära kasutama;

Or. pl

Muudatusettepanek 28
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et ESI fondid tuleks teha 
kättesaadavaks ka väikeettevõtjatele, nt 
üheinimesefirmadele, et võimaldada 
teadus- ja arendustegevust hõlmavat 
koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et uue ühtekuuluvuspoliitika 
perioodi (2014–2020) õigusnormide sätted 
vähendavad VKEde halduskoormust ning 
loovad seega paremad tingimused 
töökohtade loomiseks.

7. märgib, et uue ühtekuuluvuspoliitika 
perioodi (2014–2020) õigusnormide sätted 
peaksid vähendama VKEde 
halduskoormust, luues seega paremad 
tingimused töökohtade loomiseks; palub 
liikmesriikidel kasutada igat võimalust 
lihtsustada oma riiklikke eeskirju, mis 
toob kaasa ESI fondide parema 
rakendamise VKEdes.

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et uue ühtekuuluvuspoliitika 
perioodi (2014–2020) õigusnormide sätted 
vähendavad VKEde halduskoormust ning 
loovad seega paremad tingimused 
töökohtade loomiseks.

7. märgib, et uue ühtekuuluvuspoliitika 
perioodi (2014–2020) õigusnormide sätted 
vähendavad VKEde halduskoormust, 
eelkõige siis, kui nad palkavad töötuid 
inimesi, ning loovad seega paremad 
tingimused töökohtade loomiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 31
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. juhib tähelepanu sellele, et hea 
hariduse tagamiseks tuleb võimaldada 
kohalikke ja piirkondlikke 
rahastamisprogramme seoses praktikaga 
enne hariduse omandamist ja hariduse 
omandamise kestel.

Or. en


