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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab VKEde, sealhulgas mikroettevõtete kui meie majanduse tugisamba tähtsust 

majanduskasvu ja tööhõive loomisel ELi piirkondades, arvestades, et VKEd annavad ELis 

kaks kolmandikku erasektori töökohtadest ja rohkem kui poole ELi ettevõtjate loodud 

lisaväärtusest; rõhutab, et juurdepääs rahastamisele koos juurdepääsuga maailmaturule on 

üks peamisi VKEde loomise, püsimajäämise, tulemuslikkuse, konkurentsivõime ja kasvu 

komponente; tõdeb, et praegusel kriisi ja eelarvepiirangute ajal on muu hulgas tugev 

sõltuvus pankadest ja investorite usalduse vähenemine kahandanud reaalmajandusse ja 

eriti pikaajalistesse investeeringutesse suunatud rahavoogusid; rõhutab, et sellega seoses 

on ühtekuuluvuspoliitika üks peamisi VKEde toetamise allikaid ning on oluline nende 

majandustegevuse ergutamise, uute ettevõtete arendamise ja tegutsevate ettevõtete 

toetamise, samuti ettevõtlusoskuste ja ärikeskkonna parandamise seisukohalt; 

2. tuletab meelde VKEde tähtsust kvaliteetse tööhõive loomisel ja nende võimet edendada 

tulevikusuunitlusega majandussektoreid, sh ringmajandust, mis juhindub 

keskkonnahoidlikest riigihangetest kui sobivast vahendist selliste eesmärkide 

saavutamiseks; on veendunud, et innovatsioonivõimalusi tuleb tunnustada ja edendada 

jätkusuutlike tööhõivevõimalustena; 

3. tunneb heameelt algatustest, mille eesmärk on mitmekesistada VKEde rahastamisallikaid 

ning hõlbustada laenu- ja tagatisskeemide abil nende juurdepääsu rahastamisele, 

arvestades, et turu struktuursete iseärasuste tõttu ei rahasta pangad ja muud allikad 

paljusid majanduslikult olulisi VKEsid; on veendunud, et liikmesriikide intressimäärade 

erinevused on endiselt üsna suured ja see muudab laenud VKEdele raskemini 

kättesaadavaks; rõhutab, et ELi rahastamine tuleb VKEde jaoks atraktiivsemaks muuta 

ning pangalaenude kõrvale alternatiive tekitades tuleb parandada kapitaliturgude poolt 

reaalmajanduse rahastamise viise; on sellepärast veendunud, et kapitaliturgude liidu 

algatused tuleb koostada selliselt, et vähendada VKEde tehingukulusid kapitali 

mobiliseerimisel ning et kapitaliturgude liiduga seotud õigusaktide ettepanekud ei tohiks 

panna VKEdele liigset regulatiivset koormust ega piirata kasu, mida see sektor võiks ühtse 

kapitalituru rajamisest saada; 

4. on seisukohal, et nii EL kui ka liikmesriigid peavad jätkama nn äriinglite Euroopa 

võrgustike arendamist, samuti tugevdama ühisrahastamise potentsiaali selleks, et VKEde 

jätkusuutlikkus ei sõltuks üksnes pankadelt saadavast rahastamisest; soovitab komisjonil 

kindlasti ka piirkondlikul tasandil toetada uusi finantsteenuste pakkujaid, kes võimaldavad 

finantslahendusi tegutsevatele ettevõtetele ja idufirmadele; märgib, et komisjoni ettepanek 

väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta 

(COM(2015)0583) võib aidata VKEdel kapitaliturult pangalaenude asemel muude 

meetodite abil lihtsamalt ja odavamalt vahendeid hankida; juhib tähelepanu innovaatilisele 

finantstehnoloogiale FinTech, mis võiks parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele, 

võimaldades investoritel ja VKEdel paremini orienteeruda ning leida sihipärasemaid ja 

kasulikumaid partnerlusi; 

5. tuletab samas meelde, et pangalaenud on tavapäraselt peamine VKEde välisrahastamise 
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allikas ning et piirkondlikud ja kohalikud pangad (sealhulgas ühistupangad) ja 

krediidiasutused on tähtsaimad VKEde rahastajad, kuna nad tunnevad paremini kohalikku 

ja piirkonna majandust ning neil on unikaalsed meetodid kohalike ettevõtete krediidiriski 

hindamiseks; rõhutab, et panga- ja kapitalipõhised rahastamismudelid peaksid olema 

täiendavad ning et krediidiasutustele, näiteks väikepankadele ei tohiks kehtestada 

arvukaid tõkkeid ja regulatiivseid nõudeid; rõhutab VKEde toetuskoefitsiendi tähtsust 

VKEdele antavate pangalaenude säilitamisel ja suurendamisel ning palub komisjonil 

uurida selle koefitsiendi alaliseks muutmise võimalusi; 

6. tuletab meelde, et avaliku ja erasektori osapoolte kooseksisteerimine tekitab probleeme 

ning et mõningates liikmesriikides on huvid ja ootused algusest peale erinevad, kuna 

mõlemal poolel napib vajalikke teadmisi, ning märgib seepärast, et sellistel juhtudel ei 

tunne korraldusasutused finantsturgu ja selle mehhanisme ning erasektori huvirühmi ei ole 

piisavalt teavitatud seadustest, riigiabist ja riigihangetest; 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et 20.–21. märtsil 2014 toimunud Euroopa Ülemkogu 

kohtumisel kinnitati, et Euroopa tööstuse konkurentsivõime tugevdamine on kasvu- ja 

tööhõivepoliitika absoluutne prioriteet, ning rõhutati vajadust kaasata see kõigisse ELi 

poliitikameetmetesse; kutsub komisjoni, liikmesriike ja piirkondi üles looma ärisõbralikku 

keskkonda, kõrvaldama mittevajalikud õiguslikud (nt ebaselged suunised), regulatiivsed ja 

haldustõkked, rajama tõhusa avaliku halduse ja kaasaegsed taristud, hõlbustama VKEde 

kaasamist tootmisklastritesse ning pakkuma tulemuslikke nõustamisteenuseid; rõhutab 

vajadust tagada kooskõla, järjepidevus ja sünergia kõigi VKEsid toetavate ELi 

investeerimispoliitikate, vahendite ja programmide vahel, mille näiteks on Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid, programmid „Horisont 2020“, COSME, Erasmus+, 

Life, „Loov Euroopa“ ning sotsiaalettevõtluse ja -ettevõtete fondid, samuti mitmesugused 

VKEdele suunatud Euroopa Investeerimispanga vahendid; on rahul investeerimiskavaga 

Euroopa jaoks (Junckeri kava) ning juhib VKEde tähelepanu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) ja eriti selle VKEde rahastamisvahendi pakutud 

võimalustele, mis aga siiski ei peaks asendama ühtekuuluvuspoliitikat kui ELi peamist 

VKEde toetamise vahendit, mistõttu nimetatud poliitika peaks jätkuvalt Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde täiendama; 

8. toonitab, et VKEsid mõjutab eriti Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastamise 

saamisega seotud bürokraatia ja keerulised eeskirjad, sealhulgas ettevõtte suurusega 

võrreldes ebaproportsionaalsed halduskulud ning takistused, mis ei lase rahastamistaotlusi 

mõistliku aja jooksul läbi vaadata ja rahuldada; nõuab nimetatud menetluste põhjalikku 

lihtsustamist ja asjakohase tähelepanu pööramist vigade ja pettuste vältimisele; tunneb 

sellega seoses heameelt ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma 

tegevuse üle; peab vajalikuks kohalikke ja piirkondlikke arenguagentuure, kelle tegevus 

muudaks roteeruvad rahastamisvahendid VKEdele kättesaadavamaks; nõuab, et komisjon 

selgitaks, kuidas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde reguleerivad eeskirjad saavad 

toimida üheaegselt riigiabi eeskirjadega, eriti juhul, kui sotsiaalmajanduslike tingimuste 

tõttu ei ole muude rahastamisallikate kasutamine võimalik; tuletab meelde, et 

suurfirmadega võrreldes on riigiabi tihtipeale VKEdele raskemini kättesaadav; 

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama terviklikku lähenemisviisi kõiki ELi 

rahastamisvõimalusi (sh pangandusliit, kapitaliturgude liit ja tingimata ka Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid, s.h teave abikõlblikkuse tingimuste ja rahastamise 
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jagunemise kohta) käsitleva teabe ja nõustamistoetuse levitamisele Euroopa, 

liikmesriikide, piirkondade ja kohalikul tasandil nii investorite, järelevalve teostajate kui 

ka muude sidusrühmade jaoks; rõhutab, et Euroopa ettevõtlusvõrgustik annab VKEdele ja 

idufirmadele olulist teavet selle kohta, kuidas ELi rahastamisvõimalusi ära kasutada; 

tunneb heameelt komisjoni VKEde teavitamise strateegia üle; 

10. rõhutab, kui tähtis on koguda teavet turu reageeringute kohta teatavatele muutustele (nt 

uutele halduskuludele ja tasudele), et toetada otsuste tegemist tulevikus; 

11. märgib, et kui suurus kõrvale jätta, on kõik VKEd erinevad ning nende rahastamisvajadusi 

ja rahastamisele juurdepääsu tingimusi mõjutavad paljud tegurid, nt asukoht (suurlinna-, 

linna-, maa-, kõrvalised, hõredalt asustatud, piiriülesed, mägi-, saare-, kauged või 

äärepoolseimad piirkonnad), õiguslik vormistatus, sotsiaalmajanduslikud tingimused ja 

finantsstruktuur, tegevusvaldkond ning ettevõtte arengustaadium, eelkõige tema 

rahvusvahelistumise tase; kutsub komisjoni, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke 

asutusi üles neid tegureid arvesse võtma, et pakkuda kulutõhusaid rahastamisvõimalusi, 

mille puhul saab eeskätt kombineerida subsiidiumeid ja rahastamisvahendeid ning mis on 

kohandatud eri liiki VKEde vajadustele (nt mikroettevõtjad, idu- ja kasvufirmad ning 

pere-, käsitöö- või tööstusettevõtted), millele lisandub veel mõningate VKEde liikide 

puhul maksukoormuse tase ning investorite ja pankade soovimatus neile laenu anda; 

12. on veendunud, et finantsturul esineb endiselt tõsiseid häireid laenude andmisel, eriti mis 

puudutab uute ja väikeste ettevõtete rahastamist; tuletab meelde vajadust teha rohkem 

Euroopa väikeettevõtlusalgatuses „Small Business Act“ osutatud soolise ebavõrdsuse 

kõrvaldamiseks ja õhutada naisi osalema ettevõtluses, idufirmades ja muus 

ettevõtlustegevuses, eelkõige juhul, kui selle tegevusega on seotud Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid; peab väga vajalikuks toetada naiste ja noorte äriprojekte 

maapiirkondades, millega aidataks luua töökohti, suurendada tulusid ja hoida ära 

maapiirkondade rahvastikukadu; 

13. palub komisjonil esitada aruanne või uurimus finantsvahendite kasutuselevõtu kohta 

Euroopa eri osades, mis sisaldaks territoriaalset analüüsi riikide kaupa ja analüüsi 

finantsvahendite kättesaadavuse ja kasutuselevõtu kohta vähem arenenud piirkondades, 

üleminekupiirkondades ja arenenud piirkondades; 

14. noorte töötuse kõrget taset arvestades kutsub üles edendama nooremate põlvkondade 

ettevõtlikkust ja sellega seoses tuletab meelde vajadust arendada koolide ja kõrgkoolide 

õppekavades Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act“ käsitlust järgivat 

ettevõtluskeskset haridust; kutsub liikmesriike üles tugevdama riskide võtmise ja 

kapitaliturgude kultuuri; kordab, et VKEde rahanduslik haridus ja finantskirjaoskus on 

kapitalituru lahenduste ulatuslikuma kasutamise ja omaksvõtmise seisukohalt keskse 

tähtsusega, kuna see võimaldab kulusid, tulusid ja seonduvaid riske paremini hinnata. 
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