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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) on 
määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses (C(2003)1422);

B. arvestades, et 99 % Euroopa ettevõtjatest on VKEd; arvestades, et nad toodavad 50 % 
ELi SKPst ja annavad tööd umbes 100 miljonile inimesele1, mis vastab kahele 
kolmandikule kõigist erasektori töökohtadest, mis teeb neist Euroopa majanduse 
alustala ning ühed peamistest piirkondade atraktiivsuse edendajatest ja strateegiliste 
tööstuslike ökosüsteemide arendajatest;

C. arvestades, et VKEd annavad kaks kolmandikku töökohtadest, pakuvad 
koolitusvõimalusi mitmetes piirkondades ja sektorites, sealhulgas madala 
kvalifikatsiooniga töötajatele, ning toetavad ühiskonna heaolu, sealhulgas kaugetes ja 
maapiirkondades2;

D. arvestades, et Euroopa VKEd on vaatamata ELi ja selle liikmesriikide toetusele suures 
investeeringupuuduses, mille ulatust hinnatakse 20–35 miljardi euroni;

E. arvestades, et VKEd on COVID-19 kriisi tagajärjel suurtes raskustes ja paljud neist on 
pankrotiohus;

F. arvestades, et komisjon esitas kohustused oma väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate strateegias, mis avaldati 2020. aasta märtsis (COM(2020)0103);

G. arvestades, et keerukad kohtu- ja haldusmenetlused on VKEdele oluline takistus oma 
ettevõtte ressursitõhusamaks muutmisel;

H. arvestades, et üle 70 % ettevõtetest väidab, et andekate töötajate kättesaadavus takistab 
uusi investeeringuid kõigis EL-10 liikmesriikides3; arvestades, et kvalifitseeritud 
töötajate ja kogenud juhtide kättesaadavus on aastate jooksul muutunud VKEde kõige 
olulisemaks probleemiks ELis4; arvestades, et oskuste puudus on eriti terav seoses 
digitaliseerimise ja uute tehnoloogiatega, kuna 35 % tööjõust on väheste või puuduvate 
digioskustega;

1. rõhutab VKEde, sealhulgas perefirmade otsustavat panust innovatsiooni, kaasa arvatud 
sotsiaalsesse innovatsiooni, töökohtade loomisse ning kaasava ja vastupidava tööturu 
rajamisse muu hulgas ka piirialadel, edendades investeeringuid, konkurentsivõimet, 
ettevõtlust ja kestlikku majanduskasvu; on tõsiselt mures töötuse määra suurenemise 
pärast ELis ja ohu pärast, et COVID-19 kriisi tõttu kaotavad töö miljonid inimesed, eriti 
need, kes kuuluvad kõige haavatavamatesse sotsiaalsetesse rühmadesse, samuti tohutute 
raskuste pärast, millega VKEd kriisi tõttu silmitsi seisavad; tõdeb, et praegu seisavad 

1 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ET/COM-2020-103-F1-ET-MAIN-PART-1.PDF 
2 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ET/COM-2020-103-F1-ET-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=et 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ET/COM-2020-103-F1-ET-MAIN-PART-1.PDF
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VKEd silmitsi tõsiste likviidsusprobleemidega; rõhutab sellega seoses tungivat vajadust 
hõlbustada juurdepääsu rahastusele ning võtta lühi- ja pikaajalisi meetmeid, toetamaks 
VKEde taastumist; toonitab ka, et see peaks võimaldama kestliku ja suunatud 
rahastamise abil katta praeguse investeeringute puudujäägi ning tugevdada VKEde 
vastupidavust ja innovatsioonivõimet ning võimet liikuda digitaalsemate ja 
kestlikumate, ressursitõhusamate, ring- ja kliimaneutraalsete lahenduste suunas, 
hõlbustades seejuures digitaalarengu tegevuskava, Euroopa rohelise kokkuleppe ja 
sellega seotud õiglase ülemineku edukat rakendamist ning tugevdades Euroopa 
strateegilisi tööstus- ja teenusevaldkondi, ergutades majandust, toetades tööhõivet ning 
tagades, et kedagi kõrvale ei jäeta;

2. rõhutab, et VKEdel on tähtis roll keskkonnasäästliku, sotsiaalselt ja majanduslikult 
kestliku majanduskasvu tagamisel; 

3. on arvamusel, et ringmajanduse areng kujutab endast võimalust VKEdele, kuna sellega 
kaasneb töökohtade loomine ja uute turgude kujunemine ning ettevõtluse tõhususe 
suurenemine;

4. rõhutab, et liidu õigusaktid peavad olema VKE-sõbralikud; kutsub komisjoni üles 
rangelt kohaldama VKE-testi, mis aitaks rakendada olulist põhimõtet „kõigepealt mõtle 
väikestele“, et kasutada ära ELi ühtse turu kõik võimalused; toetab komisjoni plaane 
nimetada ametisse ELi VKEde saadik, et tõstatada VKEdega seotud probleeme ja olla 
vahendajaks nende lahendamisel;

5. tunneb heameelt selle üle, et komisjoni VKEde strateegias käsitletakse pingutusi 
lihtsustamise suunas kui ühte kolmest ELi VKEde-alase töö nurgakivist; on seisukohal, 
et bürokraatia vähendamine on majanduse taastumisvõime, innovatsiooni ja muu hulgas 
kliimasäästlikule tootmisele ülemineku oluline eeltingimus, samuti on see ELi 
ettevõtete konkurentsivõimelisuse eeldus;

6. on seisukohal, et tarbetu regulatiivse koormuse kõrvaldamine haldusnõuete korrapärase 
hindamise teel ning VKEde ja tegelike füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks rahastamisele 
juurdepääsu eeskirjade lihtsustamine on uue Euroopa VKEde strateegia nurgakivi, mis 
võtab arvesse vajadust toetada majanduse kiiret taastumist ja tõhusamat töökohtade 
loomist; rõhutab, et regulatiivse keskkonna tõhususe ja stabiilsuse saab kõige paremini 
saavutada sotsiaalpartnerite otsustusprotsessi kaasamise teel;

7. rõhutab, et VKEd vajavad käimasoleva kestliku ja digitaalse ülemineku protsessis erilist 
poliitilist tähelepanu ja kaasnevaid meetmeid; toonitab, et COVID-19 pandeemia on 
rõhutanud digitaalsete lahenduste, eelkõige kaugtöö tähtsust, kuna need pakuvad palju 
võimalusi, sealhulgas puuetega inimeste tööhõivevõimaluste parandamine, igapäevasest 
töölesõidust tingitud CO2 heite vähendamine, paindlikud töökorralduse mudelid, parem 
töö- ja eraelu tasakaal ning VKEde võimalused parandada märkimisväärselt oma 
tootlikkust, ärijuhtimist ja vastupidavust, tõstatades samal ajal küsimusi seoses eraelu 
puutumatuse ning töötervishoiu ja tööohutusega; kutsub komisjoni üles esitama 
õigusraamistiku ettepanekut, millega kehtestada selged ühised miinimumstandardid ja -
tingimused kaugtöö jaoks ELis, et kaitsta töötajate tervist ja ohutust ning samal ajal 
toetada Euroopa VKEde tootlikkust ja konkurentsivõimet;

8. on lisaks seisukohal, et ühtse turu digitaalsete aspektide ühtlustamiseks ja e-valitsuse 
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lahenduste edendamiseks on vaja selge ajakavaga ambitsioonikat poliitilist tegevuskava; 
nõuab haldusmenetluste ja -vormide standardimist ja digitaliseerimist, mis tuleb 
VKEdele pikas perspektiivis kasuks;

9. rõhutab, et VKEde konkurentsivõime ja arengu jaoks üliolulistele programmidele, mis 
sisalduvad järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, peaks olema tagatud piisav 
rahastustase;

10. on seisukohal, et ELi majanduse taastamise vahendid ja asjakohased mitmeaastase 
finantsraamistiku programmid tuleks täielikult ära kasutada, et täiendada riiklikke 
kavasid, toetades VKEsid, eelkõige pandeemiast enim mõjutatud sektorites ja 
piirkondades, sealhulgas VKEsid, kes tegutsevad piirialadel, mida liikmesriikide 
vaheliste piiride sulgemine on tõsiselt mõjutanud, selleks et säilitada töökohti, 
sissetulekuid ja oskusteavet ning püüda tagada ELi tööstuse strateegiline sõltumatus, 
innovatsioon ja juhtpositsioon tehnoloogia valdkonnas; tuletab samuti meelde, et need 
vahendid peavad aitama kaasa kestliku arengu eesmärkide saavutamisele ning Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja Pariisi kokkuleppe põhimõtete rakendamisele;

11. kutsub komisjoni üles tagama vastastikust täiendavust Euroopa VKEde strateegia 
eesmärkide, uue ringmajanduse tegevuskava, Euroopa ajakohastatud oskuste 
tegevuskava ja Euroopa tööstusstrateegia vahel; kutsub lisaks komisjoni ja liikmesriike 
üles paremini kooskõlastama VKEdele mõeldud eri rahastamisvahendeid;

12. tuletab sellega seoses meelde tehnilise abi tähtsust VKEdele ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatele, eelkõige Euroopa fondide ja programmide rakendamise algfaasis;

13. rõhutab, et VKEde strateegia peaks hõlbustama VKEde juurdepääsu rahastamisele, isegi 
väga väikeste projektide ja sobivate ühisrahastamise vahendite puhul; kutsub sellega 
seoses liikmesriike üles parandama väiksemate laenude kättesaadavust;

14. rõhutab, et VKEdel peab olema juurdepääs riigihangete pakkumustele, kuna riigihanked 
annavad tõuke majanduse taastumiseks; rõhutab sellega seoses, et tuleks võidelda 
ebaõiglaste valikukriteeriumide vastu;

15. rõhutab, et VKEdega seotud meetmed peaksid olema ELi poliitika ja algatuste keskmes, 
eelkõige seoses majanduse taastamisega ning digi- ja rohepöördega, ning käima 
käsikäes ettevõtluse edendamise ja kõigi töötajate kaitse meetmetega; rõhutab sellega 
seoses vajadust tagada töötajate võrdse kohtlemise põhimõtte ning kõigi, ka liikuvate 
töötajate õiglaste töö- ja värbamistingimuste järgimine liidus;

16. rõhutab vajadust veelgi lihtsustada VKEde ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu 
ühtsele turule ning edendada tööjõu liikuvust; rõhutab, et äärmiselt tähtis on hea 
koordineerimine liikmesriikide ja piirkondade vahel, selleks et tagada piiriüleselt 
tegutsevate VKEde ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning piiriüleste ja hooajaliste 
töötajate ning piirialade töötajate ja lähetatud töötajate kaitse; nõuab tagatisi, et 
ettevõtetele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja töötajatele oleks kättesaadav selge ja 
läbipaistev teave eeskirjade kohta, mida nad peavad järgima, ja oma õiguste kohta, 
sealhulgas universaalsete veebiportaalide kaudu;

17. on seisukohal, et ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise reeglite 
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parandamine ja rakendamine on tööjõu liikuvuse ja töötajate, eelkõige ebakindlas 
olukorras olevate töötajate kaitse seisukohast äärmiselt oluline; rõhutab sellega seoses 
vajadust saavutada kiire ja tasakaalustatud kokkulepe määruste (EÜ) nr 883/2004 ja 
(EÜ) nr 987/2009 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) läbivaatamise 
kohta;

18. kutsub komisjoni üles looma Euroopa sotsiaalkindlustusnumbrit, et pakkuda töötajatele 
õiguskindlust ja hõlbustada piiriüleseid teenuseid osutavate ettevõtete, eelkõige VKEde 
tööd, kontrollides samal ajal tõhusalt alltöövõtu tavasid ja võideldes 
sotsiaalkindlustuspettuse vastu; nõuab sellega seoses tungivalt, et liikmesriigid tagaksid 
liidu õiguse nõuetekohase rakendamise ja täitmise, et hõlbustada töötajate vaba 
liikumist ja sotsiaalkaitset ning piiriülest teenuste osutamist, tagades sellega ühtsel turul 
võrdsed võimalused;

19. tuletab meelde, et töötajate vaba liikumine on ühtse turu keskne põhiõigus; tuletab veel 
meelde tööjõu liikuvuse edendamise tähtsust kogu Euroopas; rõhutab, et ehkki on 
võetud olulisi meetmeid toetamaks ettevõtteid koroonaviiruse puhangule reageerimisel, 
tuleb nüüd erilist tähelepanu pöörata kriisi pikaajaliste mõjude leevendamisele;

20. tuletab meelde, et kõigil ühtsel turul töötajatel peab olenemata ettevõtte suurusest, 
töötamise asukohast või töölepingust olema õigus saada parimat võimalikku 
töötervishoiu ja -ohutuse alast kaitset;

21. nõuab töötervishoiu ja tööohutuse meetmete süstemaatilist rakendamist töökohal ning 
peab tervitatavaks Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) suuniseid, 
samuti pärast komisjoni direktiivi (EL) 2020/739 esitamist tehtud komisjoni avalduse 
(seoses SARS-CoV-2 viirusega töökeskkonnas kokku puutuvate või kokku puutuda 
võivate töötajate tervise ja ohutuse kaitsega ning sellekohase ennetustegevusega) 
punkti 85; on seisukohal, et selliseid suuniseid, sealhulgas kirjalikke juhiseid, tuleks 
edasi arendada ja need peaksid põhinema korrapärastel konsultatsioonidel asjaomaste 
sidusrühmadega, et reageerida edaspidi rahvatervist puudutavatele piiriülestele ohtudele 
kooskõlastatult, ajakohaselt ja tõhusalt;

22. julgustab liikmesriike suurendama teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu teemal ning 
võtma kõik vajalikud meetmed töötajate ohutuse ja tervise tagamiseks, sealhulgas 
vajaduse korral kontrollide abil; on samuti seisukohal, et hooajalisi ja piiriüleseid 
töötajaid palkavad VKEd väärivad erilist kaitset;

23. rõhutab, et on hädavajalik tagada terviseprotokollide tõhus ja kiire rakendamine ning 
nende kohaldamine töötajate poolt eri ametialadel, eelkõige koolitustegevuse kaudu 
töökohal;

24. ootab komisjonilt uue tööohutuse ja töötervishoiu strateegia 2021–2027 ettepanekut, 
mis peaks sisaldama visiooni surmaga lõppevate ja raskete tööga seotud vigastuste ja 
haiguste nullini viimisest; kutsub komisjoni üles vaatama läbi töötervishoidu ja 
tööohutust käsitlevat direktiivi;

25. tunnistab VKEde erilist olukorda seoses kohustuslike töötervishoiu- ja 

5 ELT C 212, 26.6.2020, lk 8.
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tööohutusmeetmete rakendamisega ettevõtte tasandil; rõhutab, et teadlikkuse 
suurendamine, heade tavade vahetamine, konsulteerimine, kasutajasõbralikud juhendid 
ja veebiplatvormid on äärmiselt tähtsad, et aidata VKEdel täita regulatiivseid nõudeid; 
tunneb heameelt Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti veebipõhise interaktiivse 
riskihindamise (OiRA) ja liikmesriikide muude e-vahendite üle, mille eesmärk on 
edendada eeskirjade järgimist ja ennetavaid tavasid, eelkõige mikro- ja 
väikeettevõtluses;

26. kutsub komisjoni üles tagama, et töötajatel oleks õigus olla informeeritud ja ära 
kuulatud ja õigus osalemisele, ning lisama selle põhimõtte ka VKEde strateegiasse; 
rõhutab töötajate ja nende esindajate sisulise kaasamise vajadust ettevõtte tasandil, seda 
ka seoses otsustega CO2 heite vähendamise ja digitaliseerimise kohta; rõhutab tõhusa 
sotsiaalse dialoogi tähtsust ja vajadust tugevdada sotsiaalpartnereid, suurendada 
kollektiivläbirääkimiste ulatust ning võtta meetmeid, et edendada uue VKEde strateegia 
raames ametiühingute ja tööandjate liitude suurt paiknemistihedust;

27. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles viivitamatult toetama ettevõtteid, eriti VKEsid, 
vähendades tarbetut halduskoormust ja hõlbustades nende juurdepääsu likviidsusele; 
kiidab sellega seoses heaks eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise 
toetuse Euroopa rahastu (TERA), mille komisjon välja pakkus; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama, et VKEdele oleksid kättesaadavad alternatiivsed 
rahastamisvõimalused, näiteks krediidiühistud ja erakapitaliinvestorid; nõuab taastekava 
raames suutlikkuse suurendamise programmide loomist, mille eesmärk on aidata 
VKEdel, eelkõige mikroettevõtjatel, kohandada oma ettevõtteid COVID-19st mõjutatud 
turgudele;

28. tunneb heameelt komisjoni pakutava rahalise abi üle tööhõive toetamisel rahastu TERA 
kaudu ja on veendunud, et Euroopa töötusedasikindlustuse skeem võiks olla lisavahend 
õiglasel üleminekul kliimaneutraalsele, ring- ja digitaalmajandusele ning aidata kaasa 
Euroopa majanduse ja eelkõige VKEde vastupanuvõimele; ootab komisjoni ettepanekut, 
mille komisjoni president Ursula von der Leyen sellega seoses välja kuulutas;

29. rõhutab, et VKEdele ja idufirmadele suunatud poliitika ei tohi anda ettevõtjatele 
võimalusi hoida kõrvale kehtivatest eeskirjadest, vähendada töötajate ja tarbijate kaitset 
või suurendada ettevõtluspettuste, kuritegevuse ja varifirmade loomise riski; tuletab 
meelde, et parlament lükkas sellega seoses tagasi komisjoni vastuolulise ettepaneku 
Euroopa teenuste e-kaardi kohta;

30. rõhutab, et õiglane konkurents on ühtse turu aluspõhimõte; hoiatab, et võistlus 
madalaimate tööhõive-, sotsiaalkindlustus- ja maksustamisstandardite nimel, sealhulgas 
variskeemide kaudu, on teravas vastuolus kvaliteetsel ja säästval arengul põhineva 
õiglase konkurentsiga; rõhutab, et sotsiaalne dumping toimub ennekõike töötajate, 
tarbijate ja seaduskuulekate VKEde arvelt;

31. rõhutab, et ebaõiglane konkurents ühtsel turul kahjustab seaduskuulekaid ettevõtteid, 
eriti VKEsid; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma otsustavaid meetmeid, et 
võidelda ebaausa konkurentsi vastu, mis hõlmab ka deklareerimata tööd; rõhutab lisaks, 
et käsitleda tuleks ka ebaausat konkurentsi digitaalmajanduses;

32. on seisukohal, et VKEde maksupoliitika peaks soodustama kestlikku arengut ja 
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kvaliteetsete töökohtade loomist;

33. rõhutab, et murranguline kõrgtehnoloogia (näiteks plokiahel, tehisintellekt, 
pilvandmetöötlus ja kõrgjõudlusega andmetöötlus) võib suurendada VKEde 
konkurentsivõimet; rõhutab vajadust suurendada teadlikkust sellest, kui palju võimalusi 
pakuvad tehisintellektil põhinevad lahendused, ning neis peituvatest ohtudest; rõhutab 
vajadust uurida tehisintellekti põhjustatud ühiskondlikke muutusi; kutsub ELi üles 
toetama digi- ja rohepööret, investeerides tehisintellekti, mis tagab, et kontroll on 
inimese käes, ning elukestva õppe, ümberõppe ja oskuste täiendamise algatustesse, et 
edendada digitaalset kirjaoskust, mis keskendub inimlike ja sotsiaalsete ning kõrgema 
taseme digioskuste ja kvalifikatsioonide kasutuselevõtule VKEdes uute elukutsete ja 
sektorite jaoks, mis tekivad üleminekul kestlikule kliimaneutraalsele majandusele; 
rõhutab vajadust ajakohastada kutseharidust ja -koolitust ning parandada 
kvalifikatsiooni, eelkõige digitaaloskuste osas; rõhutab, et esmajärjekorras on vaja 
tegeleda oskuste/kvalifikatsiooni ja tööturu vajaduste vahelise ebakõlaga;

34. kutsub sellega seoses komisjoni ja liikmesriike üles edendama, tugevdama ja toetama 
õpipoisiõpet, et hõlbustada noorte kestlikku tööturule lõimimist; rõhutab, et VKEde 
sobitamiseks ühtse turuga on väga tähtis pakkuda neile haridust ja koolitust 
ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks; nõuab nende sõlmküsimuste 
lahendamiseks ESF+-i parimat kasutamist;

35. rõhutab sellega seoses võimalusi kaotada oskuste ja kvalifikatsiooni vaheline ebakõla 
piiriülese tööturu parema kasutamise kaudu;

36. peab headel töö- ja töölevõtmise tingimustel põhinevat kuvandit VKEst kui atraktiivsest 
tööandjast oluliseks konkurentsieeliseks kvalifitseeritud töötajate värbamisel; rõhutab 
ettevõttesisese koolituse ja õppe tähtsust;

37. rõhutab, et ettevõtlus on aruka, kestliku ja kaasava majanduskasvu ja konkurentsivõime 
oluline edasiviiv jõud ning võimas sotsiaalse kaasatuse edendamise vahend; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles edendama ja toetama ettevõtlusvaimu ja ettevõtlusoskuste 
arengut ning hõlbustama VKEde jaoks uute ärimudelite loomist; kutsub lisaks 
liikmesriike üles kasutama tulevast ESF+-i ja uusi võimalusi investeerida Euroopa 
Regionaalarengu Fondidesse, et arendada aruka spetsialiseerumise, tööstusliku 
ülemineku ja ettevõtluse jaoks vajalikke oskusi;

38. rõhutab ettevõtluse edendamise tähtsust, sealhulgas naiste ja noorte seas; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles ergutama ja aktiivselt toetama naisettevõtlust nii Euroopa 
kui riiklikul tasandil, eelkõige lihtsustades rahastamise või koolituse kättesaadavust, 
samuti tagades töö- ja eraelu parema tasakaalu, kuna naised on üks rühmi, kes COVID-
19 kriisi tõttu enim kannatab;

39. rõhutab, et naised on jäänud alaesindatuks kõigil elukutse ja juhtimisega seotud 
tasanditel6 ning tunneb heameelt komisjoni algatuste üle, mis keskenduvad eelkõige 
naiste mõjuvõimu suurendamisele ja soolise tasakaalu parandamisele Euroopa VKEde 

6 OECD/Euroopa Liit (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship, OECD 
Publishing, Pariis, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-
2019_3ed84801-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
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ökosüsteemis;

40. nõuab, et kaotataks igasugune vanusel või sool põhinev palgadiskrimineerimine ning et 
liikmesriigid tagaksid kooskõlas riikliku õiguse ja tavadega, et kõigil töötajatel on õigus 
saada inimväärset töötasu kas kollektiivlepingute või kohustusliku miinimumpalga 
kaudu;

41. rõhutab, et VKEd peavad andma oma panuse tööturul soolise tööhõive-, palga- ja 
pensionilõhe ületamiseks, pakkudes või toetades muu hulgas lapsehoiuteenuseid, 
hooldajate puhkust ja paindlikku tööaega ning tagades võrdse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõtte järgimise ja tasustamise läbipaistvuse;

42. rõhutab, kui tähtis on sotsiaal- ja solidaarsusel põhinev majandus, mis annab tööd 
rohkem kui 11 miljonile inimesele7; rõhutab lisaks sotsiaalsete ettevõtete ja sotsiaalse 
mõjuga investeeringute potentsiaali puuetega inimeste ja teiste haavatavate rühmade 
tööturule kaasamise hõlbustamisel; rõhutab vajadust toetada sotsiaalseid ja solidaarsusel 
põhinevaid ettevõtteid, luues nende arenguks soodsa keskkonna; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles edendama sotsiaalsete ja solidaarsusel põhinevate ettevõtete asutamist 
ja tööd;

43. kutsub komisjoni üles tunnustama, edendama ja kaitsma kaasavaid VKEsid, et luua 
puuetega inimestele alalised töökohad tööturul; rõhutab sotsiaalsete ettevõtete ja 
organisatsioonide potentsiaali puuetega inimeste tööturule kaasamise hõlbustamisel; 
rõhutab lisaks, kui tähtis on vajadus anda Euroopa Sotsiaalfondist sihtotstarbelist toetust 
sotsiaalmajandusele; tuletab meelde, et haavatavate rühmade juhitavatel VKEdel on 
rahastamisele raskem juurde pääseda ja nad vajavad suunatud tuge;

44. soovitab liikmesriikidel rohkem vahetada VKEdele suunatud, edukaks osutunud 
algatusi ja häid tavasid; peale selle soovitab luua platvormid suhtluseks VKEde vahel, 
kes arendavad uuenduslikke murrangulisi tehnoloogiaid; tunneb sellega seoses heameelt 
komisjoni ettepaneku üle käivitada nn digitaalsetele vabatahtlikele mõeldud programm, 
mis võimaldaks vastavate oskustega noortel ja kogenud vanematel inimestel jagada oma 
digipädevust traditsiooniliste ettevõtetega; rõhutab VKEde, uurimisinstituutide, 
ülikoolide ja haridussektori vahelise täiendava koostöö edendamise tähtsust, et tagada 
oskuste kooskõla tööturu vajadustega;

45. nõuab Euroopa patendi kiiret rakendamist, et edendada VKEde 
innovatsioonipotentsiaali;

46. on seisukohal, et uus Euroopa VKEde strateegia saab olla edukas ainult integreeritud 
strateegilise planeerimise kaudu, ühendades Euroopa osalejate, piirkondlike ja kohalike 
asutuste, tööstusklastrite, sotsiaalpartnerite, ülikoolide ja uurimisrühmade ressursid; 
rõhutab selles kontekstis selliste tugistruktuuride nagu VKEde võrgustike, ühtsete 
kontaktpunktide, piirkondlike arenguga tegelevate asutuste, innovatsiooniklastrite ja 
idufirmade nõustamise tähtsust kohalike ja piirkondlike väärtusahelate loomisel;

47. on arvamusel, et töökohtade säilitamise ja kestliku majanduse taastumise tagamiseks on 
esmatähtis vältida ettevõtete pankrotistumist; on seisukohal, et EL peaks seetõttu välja 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_et 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_et
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töötama varajase hoiatamise mehhanismid ja neid tugevdama, et tuvastada hädas olevad 
ettevõtted ja aidata neil vältida maksejõuetust; on seisukohal, et Euroopa rahastamine ja 
programmid tuleks sellega seoses ümber suunata;

48. tuletab meelde, et COVID-19 kriis on väga väikeseid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid 
tugevalt mõjutanud; rõhutab, et VKEdel, väga väikestel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel 
on sageli keeruline liikmesriikide loodud toetusmehhanismidele juurde pääseda, eeskätt 
osalise töötuse meetmete puhul, mille rakendamine on töökohtade kaitseks hädavajalik; 
tunneb sellega seoses heameelt riigiabi ajutise raamistiku hiljutise muudatuse üle, mis 
võimaldab liikmesriikidel pakkuda riiklikku toetust kõigile mikro- ja väikeettevõtjatele; 
väljendab siiski muret riigiabi ebaühtlase jaotuse pärast; tuletab meelde, et riigiabi ei 
tohiks põhjustada ühtsel turul moonutusi;

49. palub liikmesriikidel töötada välja aktiivse tööturupoliitika, edendada teadustegevust ja 
innovatsiooni ning tagada hea kvaliteediga avalikud teenused ja taristud, et innustada ka 
erasektorit VKEdesse investeerima;

50. kutsub komisjoni üles kaaluma vajadust luua VKEde rahvusvahelistumise toetamiseks 
ühtne kontaktpunkt, mis pakuks näiteks teavet uuenduslike äritoodete tehniliste 
tasuvusuuringute rahastamise ja toetuste kohta ning muud asjakohast teavet 
rahvusvahelistumise kohta;

51. on seisukohal, et Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust on negatiivselt 
mõjutanud ELi VKEsid, eriti neid, kelle igapäevane äritegevus on seotud 
Ühendkuningriigiga; rõhutab, et uues partnerluses Ühendkuningriigiga tuleks pöörata 
erilist tähelepanu VKEde erilisele olukorrale, ning kutsub ELi ja Ühendkuningriiki üles 
lihtsustama VKEde tolliprotseduuride nõudeid ja formaalsusi, et vältida täiendavat 
halduskoormust, ning julgustab osapooli looma VKEde kontaktpunkte.
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