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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

VKEde säästva kasvu võimaluste kohta
(2014/2209(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 5. veebruari 2013. aasta resolutsiooni VKEde rahastamisvõimaluste 
parandamise kohta1,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni Euroopa 
taasindustrialiseerimise kohta konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks2,

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „„Kõigepealt mõtle väikestele” – Euroopa 
väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”” (COM(2008)0394),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” 
läbivaatamine” (COM(2011)0078),

– võttes arvesse Eurobaromeetri kiiruuringut nr 342 VKEde, ressursitõhususe ja roheliste 
turgude kohta (SMEs; Resource Efficiency and Green Markets) ja Eurobaromeetri 
kiiruuringut nr 394 avaliku sektori toetuse rolli kohta innovaatiliste toodete turustamises 
(The role of public support in the commercialisation of innovations),

– võttes arvesse Regioonide Komitee 3.–4. detsembril 2014 toimunud 109. täiskogu 
istungjärgul vastu võetud arvamust tööstuspoliitika paketi kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A8-0000/2015),

A. arvestades, et VKEd moodustavad enam kui 98 % Euroopa ettevõtjatest ning tagavad 
üle 67 % liidu töökohtadest; arvestades, et nad on Euroopa Liidu majanduse 
tugisammas ning tähtsad Euroopa pikaajalise majanduskasvu ning jätkusuutlike 
töökohtade loomise edendajad 28 liikmesriigis; arvestades, et nad täidavad seega koos 
keskmise turukapitalisatsiooniga ja hargmaiste ettevõtjatega valdkondlikus 
ettevõtluskeskkonnas tähtsat rolli;

B. arvestades, et praegu hinnatakse keskkonnakaupade ja -teenuste ülemaailmse turu käivet 
1000 miljardile aastas ning hinnangute kohaselt kahe- või isegi kolmekordistub see 
2020. aastaks, luues nii Euroopa VKEde kui ka ELi üldise majanduskasvu jaoks tohutud 
võimalused;

C. arvestades, et Euroopa Liit võttis endale kohustuse Euroopa taasindustrialiseerimiseks, 
investeerides jätkusuutlikkuse, konkurentsivõime ja innovatsiooni põhimõtetesse ning 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0036.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0032.
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toetades neid;

D. arvestades, et anda VKEdele võimalus muuta keskkonnaväljakutsed majanduslikeks 
võimalusteks, järgides samal ajal jätkusuutlikkuse põhimõtet, on Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” üks põhimõtetest, kuid märkimisväärset 
poliitilist edasiminekut ei ole toimunud ning VKEd seisavad äritegevuse alustamisel ja 
keskkonnanormide rakendamisel sageli silmitsi vastuolulise poliitikaga;

E. arvestades, et nii turg kui ka õigusaktid suurendavad VKEdele pandud survet 
keskkonnanormide järgimiseks;

F. arvestades, et vaatamata hiljutistele jõupingutustele on VKEdel jätkuvalt raskusi 
juurdepääsuga rahastamisele ja et ELi programmid ei suuda endiselt piisavalt 
innovatsiooni edendamisele kaasa aidata;

G. arvestades, et väikesed ettevõtted saavad suurte ettevõtetega võrreldes 
proportsionaalselt rohkem kasu ressursitõhususe suurendamise meetmetest ja peaksid 
saama rohkem poliitilist tähelepanu; arvestades, et ressursitõhususe suurendamisest 
saadav potentsiaalne puhaskasum võib sõltuvalt tegevusvaldkonnast küündida 10–17 %-
ni käibest;

H. arvestades, et peamiselt pööratakse tähelepanu kõrgtehnoloogilistele väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele, kuid on vaja toetada teisi ettevõtteid, kes soovivad 
keskkonnaeeskirju järgida; arvestades, et ökoinnovatsioon võiks olla idee uue ettevõtte 
jaoks, aga ka meede, millega olemasolevaid ettevõtteid rohelise majanduse raames 
täiustada;

I. arvestades, et kuigi rohelise majanduse mõistet ei ole rahvusvaheliselt kokku lepitud, 
valitseb üksmeel selle suhtes, et see on kombinatsioon majanduskasvust ja 
keskkonnasäästlikkusest;

Üldised küsimused

1. võtab teadmiseks, et keskkonnasäästlik majanduskasv ja sellest tulenevad võimalused 
seonduvad mitmete sektoritega, nagu ringmajandus, energiatõhusus, ressursitõhusus, 
taastuvenergia, jäätmekäitlus ja nn hällist hällini põhimõte; juhib tähelepanu nimetatud 
sektorite märkimisväärsele majanduslikule potentsiaalile;

2. rõhutab, et keskkonnasäästlikule majanduskasvule tuleks läheneda süsteemselt ja see 
peaks hõlmama jõupingutuste tegemist kogu väärtusteahelas ja kogu ettevõtluse 
„ökosüsteemis”, sealhulgas tööstusvaldkonna tootmisettevõtete jõupingutused oma 
toodete, tootmisprotsesside, äritavade ja teenuste ökoloogilise jalajälje vähendamiseks;

3. rõhutab asjaolu, et meie majandus peab suutma varustada järjest suurenevat 
elanikkonda, mis peaks kasvama 9 miljardini 2050. aastaks, ning et meie loodusvarad 
on piiratud, mistõttu neid tuleks kasutada äärmiselt tõhusalt; juhib tähelepanu nendele 
probleemidele selliste innovatiivsete lahenduste leidmisele, nagu uued tooted, 
tootmisprotsessid, äritavad ja teenused ning uus toetav õigusraamistik;



PR\1049719ET.doc 5/10 PE546.606v02-00

ET

4. tuletab komisjonile ja liikmesriikidele meelde, et Euroopa VKEd on väga heterogeensed 
ning nende hulgas on nii väga traditsioonilisi pereettevõtteid kui ka kiiresti kasvavaid 
ettevõtteid, kõrgtehnoloogiafirmasid, mikroettevõtjaid, sotsiaalseid ettevõtteid ja 
idufirmasid, ning et nende abistamisviisid peavad olema sama mitmekesised;

5. on veendunud, et EL peab otsustavalt muutma oma ettevõtluskultuuri, et aidata kaasa 
majanduskasvu suurendamisele, võimaldades suuremal arvul inimestel alustada oma 
ettevõttega ja otsides uusi ärivõimalusi, sealhulgas keskkonnasäästlik majandus, ning 
aktsepteerides läbikukkumisi ja riskide võtmist; rõhutab selle küsimuse poliitika 
keskmesse asetamise tähtsust; kutsub liikmesriike üles tagama pehmemat maandumist 
pärast äritegevuse ebaõnnestumist, muutes näiteks pankrotiseadusi, et võimaldada 
inimestel alustada uue ettevõttega peatselt pärast eelmise ebaõnnestumist, eriti uutes ja 
innovatiivsetes sektorites;

Roheliste algatuste rahastamine

6. juhib tähelepanu sellele, et praeguses olukorras, kus ebapiisav juurdepääs 
nõuetekohastele riskikapitali allikatele on kasvule suunatud ettevõtete loomise ja arengu 
teel eelkõige varases etapis endiselt üks olulisemaid takistusi, pannakse VKEde 
rahastamisvõimaluste parandamist käsitlevas komisjoni tegevuskavas suurt rõhku 
riskikapitalile kui võimalikule kasvu rahastamise viisile; rõhutab siiski, et seda tüüpi 
rahastamine sobib üksnes vähestele VKEdele ja et pangalaenud jäävad endiselt 
peamiseks rahastamisallikaks ning et erasektori jaoks tuleks välja töötada kõik 
alternatiivid; juhib tähelepanu, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kaudu 
tuleks uurida võimalikke rahastamisvõimalusi;

7. rõhutab, et ei ole olemas ühte kõigile sobivat rahastamisviisi, ja palub komisjonil 
toetada suure hulga sihipäraste programmide, vahendite ja algatuste väljatöötamist, eriti 
keskkonnasäästliku majanduse uute ärimudelite jaoks, mis hõlmavad nii 
omakapitaliinstrumente (nt äriinglid, ühisrahastamine ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid), kvaasiomakapitali instrumente (nt vahefinantseerimine) kui ka 
võlainstrumente (nt small-ticket-tüüpi äriühingu võlakirjad, tagatisrahastud ja 
platvormid) pankade ja muude VKEde rahastamisse kaasatud ettevõtjate 
(raamatupidamisspetsialistid, äri- või VKEde ühendused või kaubanduskojad) vahelises 
koostöös, et toetada ettevõtjaid nende alustamis-, kasvu- ja üleminekuetappides, võttes 
arvesse nende suurust, käivet ja rahastamisvajadusi; kutsub liikmesriike üles pakkuma 
nendele rahastamismudelitele maksusoodustusi; rõhutab kehtivate VKEsid toetavate 
õigusaktide läbivaatamise tähtsust, et täiendada neid keskkonnasäästlikku 
majanduskasvu pakkuvate võimalustega;

8. märgib, et mitmete keskkonnasäästlike investeeringute tugevalt tehnilise loomuse tõttu 
on äärmiselt tähtis rõhutada standardiseeritud riski ja tulukuse mudelite ning uute 
väljakutsete ja sektorite jaoks uute mudelite väljatöötamise tähtsust;

9. rõhutab, et ettevõtjad, VKEd, äriühendused ja toetusorganisatsioonid peaksid omama 
paremat ülevaadet rahastamisvõimalustest tulemuslikumate tehnoloogiate või 
teenuslepingute puhul, näiteks konsulteerimine, nõustamine ja koolitus ökodisaini 
teemal, ressursihaldus ja keskkonnasäästlik ettevõtlus ja nende ettevõtetele kasulike 
roheliste tehnoloogiate, toodete ja teenuste kättesaadavus;
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10. kutsub komisjoni üles tagama, et Euroopa investeerimiskava rakendusetapis on VKEd, 
eelkõige keskkonnasäästlikud ja innovatiivsed VKEd ettepaneku kohaselt antava toetuse 
peamised saajad; 

Teadmushaldus

11. rõhutab, kui tähtis on jätkata aktiivse sektoritevahelise koostööga, millel on potentsiaal 
vastastikuse viljaka ideedevahetuse ja innovatiivsete käsituste abil innovatsiooni ja uute 
kasvuvõimaluste tekitamiseks; tunneb heameelt programmi „Horisont 2020” meetme 
„Klastripõhised projektid uute tööstuslike väärtusahelate jaoks” üle, mis aitab paremini 
vallandada VKEde innovatsioonialase potentsiaali, sealhulgas nende pakutavad 
ökoinnovatsiooni ja ressursitõhususe alased lahendused; 

12. rõhutab eriti VKEde ja mikroettevõtete jaoks teadmussiirde ja mitme sidusrühma 
vahelise teadmiste vahetamise tähtsust, sealhulgas mitteametlike võrgustike kaudu, et 
suurendada teadlikkust olemasolevatest ja uutest innovatiivsetest tehnoloogiatest, 
parimatest tavadest, nõuetekohase rahastamise saamise võimalustest, võimalikest 
riiklikest toetuskavadest ja kõige väiksemat halduskoormust pakkuvatest asjakohastest 
õigusraamistikest;

13. võtab teadmiseks tähtsa rolli, mida sektorite liidud täidavad asjakohase teabe andmisel 
ja nõustamisel keskkonnasäästlike tehnoloogiate, rahastamisvõimaluste ja asjakohaste 
menetluste kohta; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaotama seda puudujääki 
valdkondades, kus seda toetust ei pakuta; 

Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon

14. rõhutab vajadust jätkata põhilise teadus- ja arendustegevusega, et saavutada jätkuv 
tehnoloogiline edasiminek; rõhutab, kui tähtis on Euroopa taasindustrialiseerimine, 
pidades silmas töötleva tööstuse tähtsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
ning seega ELi tulevase konkurentsieelise jaoks; 

15. rõhutab, kui tähtis on teadus- ja arendustegevuse tulemuste turustamine ja väärtustamine 
Euroopa ettevõtete poolt; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama stabiilset 
regulatiivset raamistikku ja nõuetekohaseid finantsskeeme, et toetada majandusalgatusi 
ja ettevõtlust ning piirata uute toodete, teenuste ning äritavade turule toomise aega, eriti 
keskkonnasäästlikus majanduses;

16. märgib, et 2014. aasta mai Innobaromeetri uuringu kohaselt väidab ainult 9 % kõigist 
ettevõtetest, et on saanud pärast 2011. aasta jaanuarit oma teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni jaoks avaliku sektori toetust; rõhutab vajadust töötada toetuse eri 
liikide jaoks välja kasutajasõbralikud menetlused;

Dereguleerimine majanduskasvu edendajana

17. kutsub liikmesriike üles hoiduma ülemääraste nõuete kehtestamisega siseturul tõkete 
tekitamisest ning tagama järjepideva siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtmise; palub 
komisjonil suurendada jõupingutusi ülemääraste nõuete kehtestamise küsimuse 
arutamiseks üksikute liikmesriikidega; rõhutab vajadust, et riiklikud reguleerivad 
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asutused tõlgendaksid selgelt ja ühtlaselt ja avatult kogu ELis riigihanke-eeskirju,
seahulgas keskkonnasäästlike riigihangete ja elektrooniliste riigihangete puhul, mis on 
hetkel suureks takistuseks VKEdele, kes soovivad muutuda rahvusvaheliseks, ning 
annaks samal ajal liikmesriikidele tohutu võimaluse ennast varakult olukorraga 
kohandada;

18. tunneb heameelt komisjoni otsuse üle võtta tagasi iganenud või liigselt koormavad 
seadusandlikud ettepanekud; palub komisjonil hoiduda seadusandlikest ettepanekutest, 
mis põhjustaksid ettevõtetele ja VKEdele tarbetut halduskoormust, ning jätkata 
kehtivate õigusaktide läbivaatamist, et vähendada praegust halduskoormust ja 
kohandada seda vastavalt uutele ärimudelitele; rõhutab sellele vaatamata vajadust 
ambitsioonikate meetmete järele, et saavutada ELi keskkonnaalased eesmärgid;

19. tuletab meelde tehnoloogiliselt neutraalsete ja innovatsioonisõbralike õigusaktide 
tähtsuse, mis võimaldaksid erinevate uute tehnoloogiate testimist ja hindamist turul; 
kutsub liikmesriike üles kasutama oma riiklikes toetuskavades turupõhiseid vahendeid 
ning hoiduma turgu moonutavate subsiidiumite kasutamisest; kutsub komisjoni üles 
koostama keskkonnasäästlike investeerimisprojektide jaoks ühiseid suuniseid riiklike 
avaliku sektori toetusskeemide kohta, et kehtestada ühtlustatumad meetmed;

20. märgib, et avaliku sektori vahendeid tuleb kasutada väljakujunenud tehnoloogiate jaoks, 
mida saab tuua turule märkimisväärselt madalamate kuludega, selle asemel et kasutada 
neid väljakujunemata ja kulukate tehnoloogiate ulatuslikuks kasutamiseks;

21. märgib, et murrangulised tööstusvaldkonnad ja tehnoloogiad juhivad tähelepanu 
puudujääkidele kehtivates õigusaktides; rõhutab vajadust teostada kehtivate õigusaktide 
üle pidevat järelevalvet ning kasutada teatavate innovatiivsete tehnoloogiate suhtes 
erandklauslit, et tagada, et need ei takista uute tehnoloogiliste arengute turule 
sisenemist;

Erinevad toetusmeetmed 

22. on veendunud, et ettevõtlusoskuste ja programmide arendamine, et omandada teadmisi 
turu, majanduse ja finantssüsteemi juhtimise, toimimise ja vastastikuse mõju kohta 
tuleks koos keskkonnateadlikkusega lisada põhiharidussüsteemidesse; arvab, et hästi 
koostatud äriplaan on esimene samm paremate rahastamisvõimaluste ja majandusliku 
elujõulisuse poole; palub komisjonil ja liikmesriikidel lisada finantsharidus viivitamata 
oma haridusprogrammidesse; toetab sellega seoses programmi „Erasmus noortele 
ettevõtjatele”, mille eesmärk on edendada ettevõtluskultuuri ning arendada ühtset turgu 
ja konkurentsi;

23. märgib, kui tähtis on tegeleda jätkusuutmatute tarbimismudelitega ja edendada tarbijate 
käitumise muutmist; rõhutab vajadust nõuetekohase tarbijate harimise ja vajaduse järgi 
ergutada keskkonnasäästlikumaid tarbimismudeleid;

24. rõhutab, kui tähtis on toetada teadusuuringute ja tehnoloogiainstituutide ning 
ülikoolidega tehtava koostöö kaudu idufirmade ja tütarettevõtete loomist;

25. arvab, et naisettevõtlus on ELi majanduskasvu ja konkurentsivõime jaoks kasutamata 
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ressurss, mida tuleks edendada ja tugevdada, ning et tuleks kaotada kõik takistused, 
millega naised tööturul kokku puutuvad;

26. kutsub komisjoni üles uurima ja tegema kindlaks Euroopa tööstussektorid, kus on 
võimalik luua uusi klastreid ja keskuseid;

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Keskkonnasäästlikud majandussektorid pakuvad VKEdele ELis suurt majanduslikku ja 
ökoloogilist kasu ning peaksid järgmistel aastatel märkimisväärselt kasvama. Lähtepunktiks 
on arusaam, et majanduskasv võib käia käsikäes keskkonnahoidlikkusega. VKEd on Euroopa 
majanduse tugisammas ja tähtsad majanduskasvu edendajad Euroopa Liidus. 

On tähtis, et seadusandjad mõistaksid täielikult keskkonnasäästliku majanduse potentsiaali, 
olles samal ajal teadlikud VKEde ees seisvatest raskustest, eriti seoses oma toodete, 
tootmisprotsesside, äritavade ja teenuste keskkonnasäästlikumaks muutmisega. Komisjoni 
keskkonnahoidlik tegevuskava VKEde jaoks on teretulnud algatus, et ergutada VKEsid 
kasutama jätkuvalt ära keskkonnasäästliku majanduskasvu eeliseid.

Käesoleva raporti viimistlemise käigus sidusrühmadega peetud konsulteerimise käigus 
tõstatati mitmeid küsimusi. Ühelt poolt valitseb suur üksmeel selle suhtes, et 
keskkonnasäästlikul majanduskasvul on mitmeid eeliseid. Samal ajal osutasid paljud 
ettevõtjad, VKEd ja tööstusühendused mitmele suurele probleemile, millega nad praegu 
silmitsi seisavad. Need probleemid jagunevad üldiselt järgmiste valdkondade alla: 
rahastamine, teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, õigete teadmiste omandamine ja 
kehtiv regulatiivne raamistik. 

Paljud sidusrühmad juhtisid tähelepanu ka Euroopa Liidu kodanike üldisele vastumeelsusele 
riskide võtmise suhtes. Noortele tuleks juba algkoolist alates selgitada ettevõtluse põhimõtteid 
ja sellega seotud küsimusi, näiteks erinevaid rahastamisviise. Sageli on edu saavutamiseks 
vaja kõigepealt läbi kukkuda, seega nõustuti sellega, et pankrotiseadused on sageli liiga 
ranged ja ei võimalda sageli pärast ettevõtte ebaõnnestumist hõlpsasti uuesti alustada. 

VKEde rahastamise puhul on enamik praegusi probleeme hästi teada ja selgelt määratletud. 
Üks peamisi raskusi laenulepingu üle läbirääkimiste pidamisel on teabelünk VKEde ja 
võlausaldajate vahel. Mõlemad osalised nõustuvad, et parem suhtlemine peaks parandama 
võlausaldajate arusaamist VKE laenuvajadusest ja VKEde arusaamist erinevatest
laenuvõimalustest. Riskikapitali, investorite võrgustikke ja ühisrahastamist tuleks selgemalt 
esile tõsta rahastamise alternatiivina tavapärasele pangast laenamisele. Komisjon peaks seda 
programmide, õigusaktide ja algatuste väljatöötamisel seda arvesse võtma rahastamisnõuete 
suure ulatuse tõttu, mis erinevad toote, ettevõtte suuruse, tehnoloogia ja innovatsiooni jne 
alusel. Eriti keskkonnasäästliku majanduse jaoks, mille puhul valitseb endiselt teatav 
ebakindlus uutesse tehnoloogiatesse ja ärimudelitesse tehtavate investeeringute tasuvuse 
pärast, on vaja välja töötada palju mitmekesiseid õigusakte. 

Teine põhiprobleem keskkonnasäästliku majanduskasvu võimaluste loomises on vajadus 
teadmiste jagamise ja nende levitamise järgi. Erinevalt rahvusvahelistest ettevõtetest ei ole 
VKEdel sageli sama juurdepääsu teadmisvõrgustikule, et hoida end uute tehnoloogiatega 
kursis või edastada oma sõnum potentsiaalsetele klientidele või investoritele. Nendel 
põhjustel on käesolevas raporti üks osa pühendatud sellele, kuidas VKEd võivad saada 
rohkem kasu kättesaadavatest teadmistest. Selle puhul täidavad kõige tähtsamat rolli 
sektoritevaheline koostöö, mitteametlike võrgustike rajamine ja suure tähtsusega roll, mida 
sektorite ühendused saavad ja peavad sellega seoses täitma. Peamine argument – mis ka 
sidusrühmadega konsulteerimisel kinnitust leidis – on asjaolu, et sektorite ühendused ja 
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mitteametlikud võrgustikud on peamised allikad teabe jaoks, mis hõlmab tehnoloogiaid, 
tarbijaid, riiklikke toetusskeeme jne. Komisjon ja liikmesriigid peaksid aitama sektoreid, kus 
need platvormid puuduvad, ning pakkuma sarnaseid teenuseid. 

Keskkonnasäästliku majanduse suurt potentsiaali saab täielikult ära kasutada ainult juhul, kui 
teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni jaoks on kehtestatud õige raamistik. Kuigi 
erinevate riiklike toetuskavadega saab teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni teataval 
määral edendada, on kõige tähtsamaks ergutamisvahendiks avatud, stabiilne ja innovatsiooni 
soodustav regulatiivne ja investeerimisraamistik. Nimetatud raamistik peab tagama lühikese 
turustamisaja, ei soodusta ühte turul olijat, vaid laseb turujõududel oma valiku teha, ning 
kindlustab, et potentsiaalseid innovatiivseid tehnoloogiaid või tooteid ei välistata juba 
algusest. 

See kajastub ka raporti osas, milles käsitletakse eeskirju, mis on üldise majanduskasvu ja eriti 
keskkonnasäästliku majanduskasvu üks peamistest takistustest. Nii sidusrühmadega 
konsulteerimise käigus kui ka tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis toimunud 
kuulamisel innovatiivsete idufirmade ja VKEde toetamise kohta tõsteti esile mitmeid 
küsimusi, nagu liigne koormamine siduvate eeskirjadega, aruandluskohustustega või 
rakendusmenetlustega. Täpsemalt öeldes suurendavad ülemääraste nõuete kehtestamine ja eri 
reguleerivate asutuste erinevad tõlgendused nii bürokraatiat kui ka seavad siseturu 
toimimisele tõkked. Komisjoni otsust võtta tagasi mõned õigusaktid, mida peetakse liiga 
koormavaks, tuleb tervitada. See tõstab esile mõtet, et komisjon ja liikmesriigid peaksid uute 
õigusaktide väljatöötamisel esimese asjana kaaluma, millisele probleemile või turutõrkele nad 
lahendust leida püüavad.

Toetuskavade osas palub raportöör komisjonil töötada välja suunised arvukate erinevate 
riiklike süsteemide ühtlustamiseks, et kehtestada ühtlustatumad meetmed. Üks 
põhipunktidest, millele valitsus peaks keskenduma meie majanduse keskkonnasäästlikumaks 
muutmisel eelarvepiirangute raames, on väljakujunenud ja kulutõhusate tehnoloogiate 
otsimine. Nad peaksid hoiduma kulukate uute innovatiivsete rakenduste laiaulatuslikust 
kasutuselevõtmisest. Sel juhul võivad valitsused otsustada täita võimaldaja rolli, kui nad 
toetavad väikesemahulisi näidisprojekte, mis aitavad tehnoloogiaid edasi arendada. 

Raporti projekt lõpeb viidetega mitmetele olulistele väljakutsetele, nagu naiste ettevõtluse 
potentsiaal, tarbijate teadlikkus ja meetmed ettevõtluse üldiseks toetamiseks. 

On selge, et keskkonnasäästlikul majanduskasvul on suur potentsiaal, kuid seda saab ära 
kasutada ainult juhul, kui täidetud on mitmed põhitingimused. Nendeks tingimusteks on 
ettevõtliku hoiaku arendamine, avatud ja innovatsiooni soodustavate eeskirjade 
väljatöötamine, mitmekesisema juurdepääsu andmine rahastamisele või suurema arvu 
teadmiste jagamise võimaluste tekitamine.


