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Muudatusettepanek 1
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtetel (VKEd) on
majanduskasvu ning sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise 
kaudu oluline roll strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisel; märgib, et 
majandus- ja eelarvekriisil on olnud väga 
suur mõju paljude VKEde olukorrale ja 
väljavaadetele ning et kiiresti on vaja 
tagada juurdepääs rahastamisele;

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 
eelarvekriisil on olnud väga suur mõju 
paljude VKEde olukorrale ja 
väljavaadetele ning seetõttu on vaja kiiresti
tagada eeskirjade lihtsustamine riiklikul ja 
Euroopa tasandil, et hõlbustada 
juurdepääsu rahastamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtetel (VKEd) on 
majanduskasvu ning sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise 
kaudu oluline roll strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisel; märgib, et 
majandus- ja eelarvekriisil on olnud väga 
suur mõju paljude VKEde olukorrale ja 
väljavaadetele ning et kiiresti on vaja 
tagada juurdepääs rahastamisele;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtetel (VKEd) on 
majanduskasvu ning sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise 
kaudu oluline roll strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisel; märgib, et 
majandus- ja eelarvekriisil on olnud
negatiivne mõju paljude VKEde olukorrale 
ja väljavaadetele, muutes nad äärmiselt 
haavatavaks, nii et kiiresti on vaja tagada 
juurdepääs rahastamisele;
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Or. bg

Muudatusettepanek 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtetel (VKEd) on 
majanduskasvu ning sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise 
kaudu oluline roll strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisel; märgib, et 
majandus- ja eelarvekriisil on olnud väga 
suur mõju paljude VKEde olukorrale ja 
väljavaadetele ning et kiiresti on vaja 
tagada juurdepääs rahastamisele;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtetel (VKEd) on 
majanduskasvu ning sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise 
kaudu oluline roll strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisel; märgib, et 
majandus- ja eelarvekriisil on olnud väga 
suur mõju paljude VKEde olukorrale ja 
väljavaadetele ning et kiiresti on vaja 
tagada juurdepääs rahastamisele, eriti 
selliste VKEde jaoks, mis on äsja 
asutatud, mille asutajad on noored või 
naised või mis asuvad maapiirkondades;

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtetel (VKEd) on 
majanduskasvu ning sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise 
kaudu oluline roll strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisel; märgib, et
majandus- ja eelarvekriisil on olnud väga 
suur mõju paljude VKEde olukorrale ja 
väljavaadetele ning et kiiresti on vaja 
tagada juurdepääs rahastamisele;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtetel (VKEd) on 
majanduskasvu ning sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise 
kaudu oluline roll strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisel; märgib, et
ühtekuuluvuspoliitika on kasulik 
abivahend, mis võimaldab liikmesriikidel 
tulemuslikult tegeleda probleemidega, 
millele komisjon tähelepanu juhtis ja mis 
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tuleb lahendada, et toetada tehnoloogilisi 
muudatusi ja seeläbi ka 
konkurentsivõimet;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 6
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. 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;

Or. es

Muudatusettepanek 7
Ana Miranda
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. 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;

3. 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;
kutsub samuti üles looma töövõimalusi 
kaitsetutele, haavatavatele 
inimrühmadele, näiteks noortele, naistele 
ja migrantidele; 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. 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;

3. kutsub Euroopa Ülemkogu üles 
säilitama järgmise programmiperioodi 
ühtekuuluvuspoliitika eelarvet, sest 
struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond on 
ühed ELi kõige tõhusamad kasvu ja alalise 
elanikkonna tööhõive määra 
suurendamise vahendid, mille abil 
suurendada Euroopa majanduse 
konkurentsivõimet ja toetada VKEsid;

Or. bg

Muudatusettepanek 9
Ramona Nicole Mănescu
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. 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;

3. 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;
kutsub liikmesriike üles ergutama eri liiki 
VKEde arengut ja konkurentsivõimet 
ning rahuldama kõige kohasemate 
konkreetsete meetmete abil nende 
eriomaseid vajadusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 10
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. 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;

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

Or. pt

Muudatusettepanek 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion
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Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, kui olulise panuse annavad 
ERF ja Ühtekuuluvusfond transpordi-, 
energia-, keskkonna- ja 
lairibainfrastruktuuri arengusse ja 
edendamisse, aidates seeläbi kaasa ka 
soodsa ettevõtluskeskkonna loomisele, 
investeeringute julgustamisele ning 
konkurentsivõime suurendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust edendada ettevõtlust 
ja suurendada toetust VKEdele, kuna 
need on majanduse konkurentsivõime 
turgutamisel äärmiselt olulised; 

Or. ro

Muudatusettepanek 13
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
programm Horisont 2020 ning 
ühtekuuluvuspoliitika peavad üksteist 
täiendama seoses VKEde 
konkurentsivõime ja nende panusega 
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aruka majanduskasvu edendamisse; 

Or. pt

Muudatusettepanek 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. 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; 

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ana Miranda

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust vahetult VKEdele 
suunatud erinevate Euroopa, siseriiklike ja 
piirkondlike poliitikasuundade parema 
kooskõlastatuse ja koostoime järele; 
rõhutab, et VKEde toetamiseks mõeldud 
olemasolevad algatused ja 
rahastamisvahendid peaksid olema 
ühtsemad ning üksteist täiendama; rõhutab 
vajadust vähendada killustatust ning 
konsolideerida VKEde rahalise toetuse 
skeeme, et tagada vahendite suurem 

4. rõhutab vajadust vahetult VKEdele 
suunatud erinevate Euroopa, siseriiklike ja 
piirkondlike poliitikasuundade parema 
kooskõlastatuse ja koostoime järele; 
rõhutab, et VKEde toetamiseks mõeldud 
olemasolevad algatused ja 
rahastamisvahendid peaksid olema 
ühtsemad ning üksteist täiendama; rõhutab 
vajadust vähendada killustatust ning 
konsolideerida VKEde rahalise toetuse 
skeeme, et tagada vahendite suurem 
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ühiskasutus ja kooskõlastatus Euroopa, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil;

ühiskasutus ja kooskõlastatus Euroopa, 
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil; rõhutab, et konkurentsivõimet 
suurendab ka see, kui VKEdesse 
investeerimisel ja nende toetamisel 
arvestatakse piirkondlike eripärade ja 
eelkõige eri piirkondade keelelise 
mitmekesisusega; 

Or. en

Muudatusettepanek 16
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust vahetult VKEdele 
suunatud erinevate Euroopa, siseriiklike ja 
piirkondlike poliitikasuundade parema 
kooskõlastatuse ja koostoime järele;
rõhutab, et VKEde toetamiseks mõeldud 
olemasolevad algatused ja 
rahastamisvahendid peaksid olema 
ühtsemad ning üksteist täiendama; rõhutab 
vajadust vähendada killustatust ning
konsolideerida VKEde rahalise toetuse 
skeeme, et tagada vahendite suurem 
ühiskasutus ja kooskõlastatus Euroopa, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil;

4. rõhutab vajadust teadusuuringutele ja 
innovatsioonile antavate toetuste suurema 
kooskõlastatuse järele, samuti vahetult 
VKEdele suunatud erinevate Euroopa, 
siseriiklike ja piirkondlike 
poliitikasuundade parema kooskõlastatuse 
ja üldise koostoime järele; rõhutab, et 
VKEde toetamiseks mõeldud olemasolevad 
algatused ja rahastamisvahendid peaksid 
olema ühtsemad ning üksteist täiendama;
rõhutab vajadust konsolideerida VKEde
rahalise toetuse skeeme, et tagada 
vahendite suurem ühiskasutus ja 
kooskõlastatus Euroopa, piirkondlikul ja 
riiklikul tasandil;

Or. es

Muudatusettepanek 17
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust vahetult VKEdele 
suunatud erinevate Euroopa, siseriiklike ja 
piirkondlike poliitikasuundade parema 
kooskõlastatuse ja koostoime järele;
rõhutab, et VKEde toetamiseks mõeldud 
olemasolevad algatused ja 
rahastamisvahendid peaksid olema 
ühtsemad ning üksteist täiendama; rõhutab 
vajadust vähendada killustatust ning 
konsolideerida VKEde rahalise toetuse 
skeeme, et tagada vahendite suurem 
ühiskasutus ja kooskõlastatus Euroopa, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil;

4. rõhutab vajadust vahetult VKEdele 
suunatud erinevate Euroopa, siseriiklike ja 
piirkondlike poliitikasuundade ja 
rahastamisvahendite parema 
kooskõlastatuse ja koostoime järele;
rõhutab, et VKEde toetamiseks mõeldud 
olemasolevad algatused ja 
rahastamisvahendid peaksid olema 
ühtsemad ning üksteist täiendama; rõhutab 
vajadust vähendada killustatust ning 
konsolideerida VKEde rahalise toetuse 
skeeme, et tagada vahendite suurem 
ühiskasutus ja kooskõlastatus Euroopa, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil; nõuab 
Euroopa Investeerimispanga grupi ja 
Euroopa Investeerimisfondiga peetava 
dialoogi hoogustamist, et uurida 
võimalusi suurendada rahastamise 
kättesaadavust mikroettevõtete ja VKEde 
jaoks eelkõige ELi äärepoolseimates 
piirkondades, 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;

Or. pt

Muudatusettepanek 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust vahetult VKEdele 
suunatud erinevate Euroopa, siseriiklike ja 
piirkondlike poliitikasuundade parema 
kooskõlastatuse ja koostoime järele;

4. rõhutab vajadust vahetult VKEdele 
suunatud erinevate Euroopa, siseriiklike ja 
piirkondlike poliitikasuundade parema 
kooskõlastatuse ja koostoime järele;
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rõhutab, et VKEde toetamiseks mõeldud 
olemasolevad algatused ja 
rahastamisvahendid peaksid olema 
ühtsemad ning üksteist täiendama; rõhutab 
vajadust vähendada killustatust ning 
konsolideerida VKEde rahalise toetuse 
skeeme, et tagada vahendite suurem 
ühiskasutus ja kooskõlastatus Euroopa, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil;

rõhutab, et VKEde toetamiseks mõeldud 
olemasolevad algatused ja 
rahastamisvahendid peaksid olema 
ühtsemad ning üksteist täiendama; rõhutab 
vajadust vähendada killustatust ning
edendada ja konsolideerida VKEde 
rahalise toetuse skeeme ja muuta need 
hoolikama järelevalve abil 
juurdepääsetavamaks, et tagada vahendite 
suurem ühiskasutus ja kooskõlastatus 
Euroopa, piirkondlikul ja riiklikul tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. 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 nimetatud vahendeid 
praegu liiga vähe, mistõttu on arutelu 
nende juhtimise üle äärmiselt aktuaalne;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et ERFist VKEde jaoks 
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vahendite eraldamise eesmärk on 
suurendada kõikides ELi piirkondades 
konkurentsivõimet ning saavutada 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele 
vastav majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne areng; märgib siiski, et 
äärepoolseimates piirkondades tuleks 
nende majandusliku ja sotsiaalse 
olukorra tõttu tagada rahastamine 
kõikidele piirkonna ettevõtetele isegi 
juhul, kui nad ei kuulu VKE määratluse 
alla; 

Or. pt

Muudatusettepanek 21
Ana Miranda

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et jätkata tuleks 
struktuurifondide kaudu VKEde 
rahastamist omakapitali, tagatiste ja
laenude näol, ning toonitab, et vältida 
tuleks keerukaid haldusmenetlusi ning 
olulisi erinevusi sätete vahel, mida 
kohaldavad vastavalt juhtimis- ja 
vahendusasutused;

5. rõhutab, et jätkata tuleks 
struktuurifondide kaudu VKEde 
rahastamist omakapitali, tagatiste, laenude
ja elektroonilise halduse pakutavate 
eeliste näol, ning toonitab, et vältida tuleks 
keerukaid haldusmenetlusi ning olulisi 
erinevusi sätete vahel, mida kohaldavad 
vastavalt juhtimis- ja vahendusasutused;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Monika Smolková

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et jätkata tuleks 
struktuurifondide kaudu VKEde 

5. rõhutab, et jätkata tuleks 
struktuurifondide kaudu VKEde 
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rahastamist omakapitali, tagatiste ja 
laenude näol, ning toonitab, et vältida 
tuleks keerukaid haldusmenetlusi ning 
olulisi erinevusi sätete vahel, mida 
kohaldavad vastavalt juhtimis- ja 
vahendusasutused;

rahastamist omakapitali, tagatiste ja
madala intressiga laenude näol, ning 
toonitab, et vältida tuleks keerukaid 
haldusmenetlusi ning olulisi erinevusi 
sätete vahel, mida kohaldavad vastavalt 
juhtimis- ja vahendusasutused;

Or. sk

Muudatusettepanek 23
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et jätkata tuleks 
struktuurifondide kaudu VKEde 
rahastamist omakapitali, tagatiste ja 
laenude näol, ning toonitab, et vältida 
tuleks keerukaid haldusmenetlusi ning
olulisi erinevusi sätete vahel, mida 
kohaldavad vastavalt juhtimis- ja 
vahendusasutused;

5. rõhutab, et jätkata tuleks 
struktuurifondide kaudu VKEde 
rahastamist omakapitali, tagatiste ja 
laenude näol, ning toonitab, et keerukaid 
haldusmenetlusi tuleks pideva 
lihtsustamise abil vältida, nagu ka olulisi 
erinevusi sätete vahel, mida kohaldavad 
vastavalt juhtimis- ja vahendusasutused;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et jätkata tuleks 
struktuurifondide kaudu VKEde 
rahastamist omakapitali, tagatiste ja 
laenude näol, ning toonitab, et vältida
tuleks keerukaid haldusmenetlusi ning 
olulisi erinevusi sätete vahel, mida 
kohaldavad vastavalt juhtimis- ja 
vahendusasutused;

5. rõhutab, et jätkata tuleks 
struktuurifondide kaudu VKEde 
rahastamist omakapitali, tagatiste ja 
laenude näol, ning toonitab, et eriti 
riiklikul tasandil tuleks vältida keerukaid 
haldusmenetlusi ning olulisi erinevusi 
sätete vahel, mida kohaldavad vastavalt 
juhtimis- ja vahendusasutused;
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Or. en

Muudatusettepanek 25
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et jätkata tuleks 
struktuurifondide kaudu VKEde 
rahastamist omakapitali, tagatiste ja 
laenude näol, ning toonitab, et vältida 
tuleks keerukaid haldusmenetlusi ning 
olulisi erinevusi sätete vahel, mida 
kohaldavad vastavalt juhtimis- ja 
vahendusasutused;

5. märgib, et majandus- ja eelarvekriis on 
paljude VKEde olukorda ja väljavaateid 
oluliselt mõjutanud ning kiiresti on vaja 
juurdepääsu rahastamisele; rõhutab, et 
jätkata tuleks struktuurifondide kaudu 
VKEde rahastamist omakapitali, tagatiste 
ja laenude näol, ning toonitab, et vältida 
tuleks keerukaid haldusmenetlusi ning 
olulisi erinevusi sätete vahel, mida 
kohaldavad vastavalt juhtimis- ja 
vahendusasutused;

Or. es

Muudatusettepanek 26
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub liikmesriike üles võtma 
asjakohasel tasandil kasutusele e-
valitsuse lahendusi ning tegema 
jõupingutusi selle nimel, et luua ühtsed 
kontaktpunktid, mille abil leida teavet 
VKEde rahastamisvõimaluste kohta, et 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele; 

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. toonitab, et struktuurifondide ja 
eelkõige ERFi toetus on uuenduslike 
VKEde konkurentsivõime ja eriti nende 
rahvusvahelistumise seisukohalt äärmiselt 
oluline, ning rõhutab, et seetõttu peaks 
valikukriteeriume tõlgendama võimalikult 
laialt; kutsub piirkondi üles kasutama 
oma rakenduskavades ära neile 
määrustes pakutavad võimalused; 

Or. de

Muudatusettepanek 28
Monika Smolková

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et uute töökohtade loomiseks 
tuleb pakkuda samaväärset rahalist 
stimulatsiooni nii suurtele ettevõtetele kui 
ka VKEdele; 

Or. sk

Muudatusettepanek 29
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 
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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 elluviimise protsessi 
juba varases etapis;

Or. ro

Muudatusettepanek 30
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. soovitab, et riiklikud ja ELi 
poliitikasuunad võtaksid konkreetselt 
arvesse ka teenustesektorit ning eelkõige 
tootmissektori tugevdamist ja teenuste 
integreerimist;

Or. es

Muudatusettepanek 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub esmajoones komisjoni üles 
täpsustama piiriülese koostöö 
programmide raames rakendatavaid 
riiklikke toetuskavasid ja eeskätt VKEdele 
suunatud toetuskavasid; 

Or. fr
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Muudatusettepanek 32
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. palub, et mitmesuguste algatuste 
kavandamisel võetaks arvesse ka 
piirkondlikke eripärasid – kuna VKEd on 
majandusstruktuuri alustala, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata eriliste 
geodemograafiliste tingimustega 
piirkondadele ja territooriumitele nagu 
saared ja mägised, hõredalt asustatud või 
erakordset ja suuremahulist 
struktuurimuutust kogevad piirkonnad; 

Or. es

Muudatusettepanek 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi üles kohaldama kummagi 
poole vastaval tasandil komisjoni 
edendatavaid vahendeid, nagu 
konkurentsivõime tagamine, 
konkurentsivõime kontrollid ja VKE-
testid, selleks et tagada poliitikasuundade 
üldine tulemuslikkus.

6. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi üles kohaldama vajaduse 
korral vastaval tasandil mõjuhindamise ja 
halduskoormuse mõõtmise vahendeid
ning VKE-teste, selleks et tagada 
poliitikasuundade üldine tulemuslikkus ja 
vältida negatiivset mõju VKEdele; 

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ana Miranda
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi üles kohaldama kummagi 
poole vastaval tasandil komisjoni 
edendatavaid vahendeid, nagu 
konkurentsivõime tagamine, 
konkurentsivõime kontrollid ja VKE-testid, 
selleks et tagada poliitikasuundade üldine 
tulemuslikkus.

6. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi üles kohaldama vastaval 
tasandil komisjoni edendatavaid 
vahendeid, nagu konkurentsivõime 
tagamine, konkurentsivõime kontrollid ja 
VKE-testid, selleks et tagada 
poliitikasuundade üldine tulemuslikkus; 
kutsub Euroopa Komisjoni üles võtma 
uutesse territoriaalse koostöö kavadesse 
ka toetused VKEde ühisettevõtete 
loomiseks liikmesriikide eri piirkondade 
vahel; 

Or. en

Muudatusettepanek 35
Monika Smolková

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi üles kohaldama kummagi 
poole vastaval tasandil komisjoni 
edendatavaid vahendeid, nagu 
konkurentsivõime tagamine, 
konkurentsivõime kontrollid ja VKE-testid, 
selleks et tagada poliitikasuundade üldine 
tulemuslikkus.

6. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi üles kohaldama vastaval 
tasandil komisjoni edendatavaid 
vahendeid, nagu konkurentsivõime 
tagamine, konkurentsivõime kontrollid ja
VKE-testid, samuti Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
direktiivi nr 2011/7/EL hilinenud 
maksmisega võitlemise kohta äritehingute 
puhul, selleks et tagada poliitikasuundade 
üldine tulemuslikkus.

Or. sk

Muudatusettepanek 36
Ramona Nicole Mănescu
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi üles kohaldama kummagi 
poole vastaval tasandil komisjoni 
edendatavaid vahendeid, nagu 
konkurentsivõime tagamine, 
konkurentsivõime kontrollid ja VKE-testid, 
selleks et tagada poliitikasuundade üldine 
tulemuslikkus.

6. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi üles kohaldama vastaval 
tasandil komisjoni edendatavaid 
vahendeid, nagu konkurentsivõime 
tagamine, konkurentsivõime kontrollid ja 
VKE-testid, selleks et tagada 
poliitikasuundade üldine tulemuslikkus;
rõhutab, et programmide eest vastutavate 
asutuste võimekuse ja eeskirjade tundmise 
parandamiseks tuleks rohkem 
investeerida riiklikele ja piirkondlikele 
haldusasutustele antavasse finantsabisse 
ja koolitusse; 

Or. en

Muudatusettepanek 37
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
Euroopa territoriaalse koostöö 
programmidega toetatakse võrgustike
rajamist ning teadmiste ja oskusteabe 
vahetamist Euroopa eri piirkondade 
organisatsioonide vahel ning see võiks 
olla kasulik vahend ka uute 
ettevõtlusvõimaluste loomiseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 38
Hermann Winkler



AM\902809ET.doc 21/24 PE489.601v01-00

ET

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub, et komisjon loobuks VKEde 
määratluse märkimisväärsest muutmisest, 
kui välja arvata vajalikud kohendused 
seoses inflatsiooni ja muude muutuvate 
majandusteguritega ning seoses 
üleminekumeetmetega majanduskasvu 
võimalike takistuste elimineerimiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. 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;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 41
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. on sellegipoolest seisukohal, et 
VKEsid peaks nimetatud 
nõustamisteenuse olemasolust tõhusamalt 
teavitama; on veendunud, et Euroopa 
ettevõtlusvõrgustiku toetamiseks 
ettenähtud eelarve ei ole komisjoni 
kõrgeid ootusi arvestades piisav;

Or. de

Muudatusettepanek 42
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. de
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Muudatusettepanek 43
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 e. palub, et komisjon uuriks kattumiste 
vältimiseks enne uute struktuuride 
loomist liikmesriikide rahastamissüsteeme 
ja olemasolevaid nõustamisteenuseid ning 
analüüsiks põhjalikult nende 
tulemuslikkust ja vajaduse põhjendatust 
uute struktuuride järele; 

Or. de

Muudatusettepanek 44
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 f. 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 (meede „Valged laigud”) või seoses 
ELi kaubanduspoliitika huvide 
esindamise või turulepääsu andmebaasi 
jaoks teabe kogumisega; 

Or. de

Muudatusettepanek 45
Hermann Winkler



PE489.601v01-00 24/24 AM\902809ET.doc

ET

Arvamuse projekt
Lõige 6 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 g. on seisukohal, et VKEsid nõustades 
tuleks alati kaitsta nende kohalikke 
sidemeid ning et nõustamisteenust tuleks 
ettevõtetele pakkuda vahetult asjakohases 
piirkonnas, eriti juhul, kui kõne all on 
pääs kolmandate riikide turgudele; on 
veendumusel, et Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik peaks otsima pädevaid 
partnereid kolmandates riikides, kes 
sobituksid võrgustikku ning saaksid ELi 
turulepääsu andmebaasis olevast teabest 
kasu; 

Or. de


