
Euroopa Parlament
2019-2024

VASTUVÕETUD TEKSTID

P9_TA(2020)0359
Uus Euroopa VKEde strateegia
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2020. aasta resolutsioon uue Euroopa VKEde 
strateegia kohta (2020/2131(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3, milles viidatakse siseturule, 
säästvale arengule ja sotsiaalsele turumajandusele,

– võttes arvesse komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitust 2003/361/EÜ, mis käsitleb 
mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
direktiivi 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul2 
(hilinenud maksmise direktiiv),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1287/2013, millega kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) ning millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ3,

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) konkurentsivõime ja ärivõimaluste kohta4,

– võttes arvesse oma 8. septembri 2015. aasta resolutsiooni pereettevõtete kohta 
Euroopas5,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 
kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu6,

– võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase 

1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.
2 ELT L 48, 23.2.2011, lk 1.
3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 33.
4 ELT C 68E, 7.3.2014, lk 40.
5 ELT C 316, 22.9.2017, lk 57.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.



finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta1,

– võttes arvesse oma 23. juuli 2020. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 
2020. aasta erakorralise kohtumise järelduste kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2011. aasta teatist „Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act“ läbivaatamine“ (COM(2011)0078) ja 
Euroopa Parlamendi 12. mai 2011. aasta resolutsiooni selle kohta3,

– võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2011. aasta teatist „Tegevuskava VKEde 
rahastamisvõimaluste parandamiseks“ (COM(2011)0870),

– võttes arvesse komisjoni 7. märtsi 2013. aasta teatist „Arukas reguleerimine – väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajaduste rahuldamine“ (COM(2013)0122),

– võttes arvesse komisjoni 22. novembri 2016. aasta teatist „Euroopa uued liidrid: idu- ja 
kasvufirmade algatus“ (COM(2016)0733),

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640),

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist „Euroopa digituleviku 
kujundamine“ (COM(2020)0067),

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks“ (COM(2020)0103),

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „Euroopa uus tööstusstrateegia“ 
(COM(2020)0102),

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2020. aasta teatist „Uus ringmajanduse tegevuskava 
„Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel““ (COM(2020)0098),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist „Euroopa võimalus: parandame 
vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks“ (COM(2020)0456),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist pealkirjaga „Komisjoni 2020. aasta 
kohandatud tööprogramm“ (COM(2020)0440),

– võttes arvesse komisjoni 1. juuli 2020. aasta teatist jätkusuutlikku konkurentsivõimet, 
sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava Euroopa oskuste tegevuskava kohta 
(COM(2020)0274),

– võttes arvesse 2019. aasta novembri aruannet 2018.–2019. aasta Euroopa VKEde kohta,

– võttes arvesse komisjoni 2020. aasta kevadist majandusprognoosi,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 22. jaanuari 2020. aasta eriaruannet 02/2020 
„VKEde rahastamisvahend: tõhus ja uuenduslik programm, mille ees on lahendamata 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.
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ülesandeid“,

– võttes arvesse 11. juunil 2020 avaldatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi 
tulemusi,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 2020. aasta juuni 
aruannet maailmamajanduse väljavaadete kohta,

– võttes arvesse OECD 10. detsembri 2019. aasta aruannet kadunud ettevõtete kohta 
(‘The Missing Entrepreneurs 2019’).

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
tööstuse, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse õiguskomisjoni kirja,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A9-
0237/2020),

A. arvestades, et komisjoni teatis „VKEde strateegia kestliku ja digitaalse Euroopa 
kujundamiseks“ avaldati 10. märtsil 2020, kuid 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma 
Terviseorganisatsioon (WHO) välja COVID-19 pandeemiahäire1, mis mõjutas oluliselt 
majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist keskkonda, milles VKEd tegutsevad, ning muutis 
paljude majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste tingimuste muutumise tõttu vajalikuks 
strateegia läbivaatamise; arvestades, et komisjoni 2020. aasta märtsis esitatud strateegia 
pakub endiselt lahendusi, tegelemaks nii struktuursete majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaprobleemidega, millega VKEd enne COVID-19 kriisi silmitsi seisid, kui ka 
eelseisva digi- ja rohepöördega seotud probleemidega; arvestades, et komisjon peaks 
esitama oma VKEde strateegiat käsitleva teatise ajakohastatud versiooni, mis kajastaks 
käesolevas resolutsioonis tõstatatud punkte; arvestades, et Euroopa konkurentsivõime 
jääb teistest arenenud majandustest maha, ohustades Euroopa jõukuse ja heaolu loomise 
potentsiaali;

B. arvestades, et 24 miljonit VKEd ELi 27 liikmesriigis on majanduse selgroog ning enne 
pandeemiat andsid nad üle poole ELi SKPst, andes tööd ligikaudu 100 miljonile 
töötajale; arvestades, et 98,9 % ELi muus kui finantssektoris tegutsevatest ettevõtjatest 
on väikeettevõtjad, kellel on vähem kui 49 töötajat2; arvestades, et mikro-, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad (MVKEd) on nii riiklikul kui ka ELi tasandil väga 
keerulised ja heterogeensed, arvestades nende suurust ja väga mitmekesiseid 
tegevusvaldkondi, mida nad hõlmavad; arvestades, et VKEd on Euroopa tööstuse 
väärtusahelate arengu ja vastupidavuse jaoks ülitähtsad ning panustavad 
märkimisväärselt kohalikku, piirkondlikku ja riiklikku majandusse;

C. arvestades, et VKEd peaksid olema Euroopa rohelise kokkuleppe ja digistrateegia 
keskmes ning neid tuleks kohandatud rahastamisvahendite ja VKEsid soodustava 

1 WHO peadirektori avasõnad COVID-19 käsitlevas pressi infotunnis, 11. märts 2020.
2 https://ec.europa.eu/growth/smes_et 

%20https://ec.europa.eu/growth/smes_et


õiguskeskkonnaga nõuetekohaselt toetada, et neil oleks võimalik etendada olulist rolli 
Euroopa majanduse kasvus ning liidu laiemates strateegilistes eesmärkides, sealhulgas 
keskkonnaeesmärkides 2050. aastaks; arvestades, et oma resolutsioonis ELi 
kooskõlastatud meetmete kohta võitluses COVID‑19 pandeemia ja selle tagajärgede 
vastu rõhutas parlament, et Euroopa roheline kokkulepe ja digiüleminek peaksid 
COVIDi järgsele taaste- ja ülesehitusstrateegiale kaasa aitama; arvestades, et VKEd 
tuleb aktiivselt kaasata ELi digistrateegiasse ja Euroopa rohelisse kokkuleppesse ning 
neid tuleb selles toetada, et parandada nende konkurentsivõimet ja vallandada nende 
digiteerimise, innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtmise ning pakiliste keskkonna- ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamise potentsiaal; arvestades, et VKEde panus on nende 
strateegiate edu jaoks otsustava tähtsusega;

D. arvestades, et pandeemia põhjustatud majanduskriis ja sellest tulenev majanduse 
väljavaade on viinud märkimisväärse ja teadmata hulga VKEsid ja idufirmasid 
maksejõuetuse piirile; tuletab meelde, et 2018. aastal maksti õigeaegselt arved ainult 
40 %-le ettevõtetest; arvestades, et likviidsuskriis, mille all paljud VKEd kannatavad, ei 
avalda negatiivset mõju mitte ainult nende igapäevasele tegevusele, vaid ka tulevastele 
kasvuväljavaadetele, takistades neil pikaajalisi investeeringuid õigesti planeerimast;

E. arvestades, et Euroopa Keskpanga (EKP) erakorralised varaostud, et reageerida 
pandeemia põhjustatud majanduskriisile, on enamasti abiks suurematele ettevõtetele, 
kuna need sõltuvad kommertsvõlgade turust rohkem, kuid ei paranda VKEde rahalist 
olukorda; arvestades, et EL ja liikmesriigid peaksid tegutsema julgelt ja kiiresti, et 
minimeerida nende ettevõtete kadumisega seotud majanduslikke, sotsiaalseid ja 
strateegilisi riske; tunnistab, et liidus on VKEde peamine välisrahastamise allikas 
tavaliselt pangalaenud, moodustades rohkem kui kolm neljandikku VKEde 
rahastamisest, ning see muudab VKEd pangalaenude vähenemise korral eriti 
haavatavaks; arvestades, et VKEdel ei ole vahendeid pikaleveninud kriisiga 
toimetulekuks ning riiklikud meetmed ei tohiks ELi siseturgu negatiivselt mõjutada;

F. arvestades, et COVID-19 kriisi tagajärjel on kapitalipuudujäägi mõju sektorites, 
ettevõttetüüpides ja liikmesriikides ebaühtlane ning see põhjustab ühtsel turul 
lahknevusi; arvestades, et võrdsete tingimuste säilitamine on oluline, et vähendada 
siseturul konkurentsimoonutusi, sest liikmesriikide erinev majanduskasv on üks ELis 
toimuva ebavõrdse majandusarengu põhjuseid; arvestades, et VKEd kannatavad 
ülekaaluka ja sageli reguleerimata ülemaailmse konkurentsi tõttu veelgi enam;

G. arvestades, et OECD majandusperspektiivis (OECD Economic Outlook) ei välistata, et 
COVID-19 teise tõsise laine korral on sissetuleku kaotus 2021. aasta lõpuks suurem kui 
mis tahes viimase 100 aasta jooksul toimunud majanduslanguse puhul1; arvestades, et 
pärast COVID-19 puhangut ei tohiks riigiabi põhjustada siseturul eri riikidest pärit 
VKEde vahel konkurentsimoonutusi; arvestades, et pandeemia on näidanud, et 
digiüleminek on äärmiselt oluline, ning toonud esile vajaduse majanduse digiteerimise 
järele, et tagada tulevikus parem vastupanuvõime, samal ajal aga püsivad 
keskkonnaprobleemid ja nendega tuleb tegeleda; arvestades, et ülemaailmsed osalejad 
pakuvad ELile tugevat konkurentsi; arvestades, et üks tulemuslik viis, kuidas VKEd 
saaksid saavutada pikaajalise ja kestliku majanduskasvu, on innovatsioon;

H. arvestades, et keskkonnasäästlike tavade, uuenduste ja tehnoloogiate kasutuselevõtt 

1 OECD Economic Outlook, Volume 2020, Issue I



loob VKEdele eeldatavasti uusi töökohti ja ärivõimalusi, parandades samal ajal nende 
konkurentsivõimet ja vähendades kulusid, tingimusel et on olemas õiged haldus-, 
regulatiivsed ja tehnilised tingimused; arvestades, et paljud VKEd soovivad parandada 
oma keskkonnatoimet, ressursi- ja energiatõhusust, digitehnoloogiate kasutamist ja 
innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu, mis kõik on väga olulised nende pikaajalise ja 
kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime toetamiseks ning võimaldavad neil 
etendada põhirolli ökoinnovatsiooni otsesel elluviimisel; arvestades, et selleks tuleks 
tagada parem juurdepääs rahastamisele ja tehnilisele toele;

I. arvestades, et komisjoni 2020. aasta digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi1 kohaselt 
pole paljudel VKEdel endiselt täit juurdepääsu digiüleminekule ja nad jäävad suurtest 
ettevõtetest maha nii digioskuste kui ka oma tegevuse digiteerimise poolest, mis 
osaliselt on tingitud hargmaiste ettevõtjate poolsest ebaausast konkurentsist; arvestades, 
et võrdsete tingimuste tagamiseks peaksid samad reeglid kehtima nii digitaalsel kui ka 
mittedigitaalsel ühtsel turul, vältides samal ajal negatiivset mõju töö- ja sotsiaalsetele 
õigustele; arvestades, et andmete kasutamine võib anda konkurentsieelise ja võimaldada 
VKEdel digiüleminekust kasu saada, samal ajal kui digikirjaoskusele ja -oskustele 
keskendumine peaks käima käsikäes digitaristusse tehtavate ELi investeeringute 
suurendamisega ning VKEde juurdepääsu parandamisega andmetele ning õiglaste äri- ja 
õigusraamistikega igas turukeskkonnas, st ettevõtjate vahelises, ettevõtjate ja tarbijate 
vahelises ning ettevõtjate ja valitsuse vahelises keskkonnas;

J. arvestades, et digiteerimise potentsiaali vabastamise üks peamisi probleeme on 
kvalifitseeritud töötajate leidmine; arvestades, et komisjon, liikmesriigid ja kohalikud 
omavalitsused peaksid võtma meetmeid ettevõtluskeskkonna parandamiseks, et tagada 
VKEde konkurentsivõime ning liidu kestlik ja pikaajaline majanduskasv; arvestades, et 
liidu VKEde strateegia annab võimaluse edendada alaesindatud rühmade 
ettevõtluskultuuri ning võimaldab neil digi- ja rohepöördest tulenevaid võimalusi 
täielikult ära kasutada;

K. arvestades, et ettevõtluskultuuri edendamine võib anda VKEdele võimaluse panustada 
täiel määral kaksiküleminekusse ja sellest kasu saada ning suurendada töökohtade 
loomist ja seega VKEde mõju tööturule; arvestades, et naised moodustavad 52 % kogu 
Euroopa elanikkonnast, kuid vaid 34,4 % ELi füüsilisest isikust ettevõtjatest ja 30 % 
idufirmade ettevõtjatest2; arvestades, et naiste loovus ja ettevõtluspotentsiaal jäävad 
kasutamata ning neid tuleks edasi arendada;

L. arvestades, et vähendada tuleks regulatiivset koormust, näiteks ülereguleerimisest ja 
liiga keerulistest haldusmenetlustest tingitud nõuete täitmisega seotud rahalisi ja liigseid 
kulusid, sealhulgas probleeme, mis on seotud patendivaidlustega, näiteks 
intellektuaalomandi kaitse valdkonnas, aga ka seoses rahastamisvõimalustega; 
arvestades, et innovatsioon ei ole seotud reguleerimisega, vaid on sageli ühiste 
pingutuste tulemus, mille käigus ettevõtted suhtlevad, et vahetada laiema 
innovatsioonisüsteemi raames partneritega teadmisi ja teavet ning viia kokku ideed ja 
rahastamine; arvestades, et VKEde või tegevusteni, millega VKEd tõenäolisemalt 

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-
desi-2020

2 Innovation Finance Advisory poolt Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga 
jaoks koostatud aruanne„ Funding female entrepreneurs – How to empower growth“ 
(Naisettevõtjate rahastamine – kuidas kasvu suurendada), juuni 2020.
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tegelevad, jõuavad pigem toetused kui maksusoodustused;

M. arvestades, et ELi VKE määratlusele viidatakse enam kui sajas ELi õigusaktis, mis 
hõlmavad paljusid ELi poliitikavaldkondi; arvestades, et komisjon uurib praegust 
määratlust täpsemalt ja annab aru viimasel avalikul arutelul tõstatatud konkreetsetest 
probleemidest, näiteks keerukad omandistruktuurid või võimalik seotuse efekt; 
arvestades, et komisjon peab endiselt täitma Euroopa Kohtu 15. septembri 2016. aasta 
otsust, milles nõutakse sõltumatuse/autonoomia kriteeriumide selgitamist;

N. arvestades, et mikroettevõtjad moodustavad Euroopa VKEdest olulise osa ja neil on 
rahastamisele juurdepääsuga ning Euroopa ja riiklikul tasandil pakutavatest 
võimalustest teadasaamisega väga sageli raskusi; arvestades, et COVID-19 kriis on 
tabanud väga rängalt ka seda ettevõtjate kategooriat ning see väärib suuremat abi ja 
paremat edendamist, ilma et see piiraks VKEde praegust määratlust;

O. arvestades, et keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad aitavad tööhõivele ja 
majanduskasvule märkimisväärselt kaasa, eriti mõnes liikmesriigis; arvestades, et 
komisjon peaks REFITi algatuse raames hindama vajadust keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtja eraldi määratluse järele, et teha võimalikuks 
sihipärased meetmed, tagades samal ajal, et see ei laienda kehtivat VKE määratlust ega 
ohusta mingil viisil VKEde toetamist;

Struktuursed probleemid enne COVID-19 kriisi

1. tunneb heameelt komisjoni VKEde strateegia üle ja jagab tema seisukohta, et VKEd on 
Euroopa majanduse jaoks väga olulised; rõhutab, et VKEde strateegiat on vaja COVID-
19 kriisi valguses ajakohastada, keskendudes samas ülemineku edendamisele 
sotsiaalselt, majanduslikult ja keskkonnaalaselt vastupidavale ühiskonnale ning 
konkurentsivõimelisele majandusele, ning nõuab seetõttu, et VKEde strateegia viidaks 
kooskõlla tööstusstrateegia, Euroopa andmestrateegia1 ja Euroopa rohelise 
kokkuleppega, et kõiki VKEsid kaksiküleminekus aktiivselt kaasata ja toetada, 
eesmärgiga saavutada parem konkurentsivõime, pikaajaline majanduskasv ja suurem 
vastupidavus;

2. nõuab ka meetmeid, mis parandaksid ettevõtete loomise keskkonda ja tugevdaksid 
ettevõtlusvaimu, sealhulgas VKEde halduskoormuse vähendamise kaudu; nõuab sellega 
seoses selgete eesmärkide, vahe-eesmärkide ja ajakavaga VKEde tegevuskava 
vastuvõtmist koos korrapärase järelevalve, aruandluse ja hindamistega; rõhutab sellega 
seoses vajadust edendada liidus ettevõtlusvaimu ja luua tingimused, mis võimaldavad 
uutel ettevõtetel ja olemasolevatel VKEdel jõudsalt areneda ja uuendusi teha ning 
aitavad seeläbi kaasa liidu majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnaalasele 
kestlikkusele ning majanduslikule konkurentsivõimele;

3. tunnistab, et haldusnormide ja regulatiivse koormuse üleküllus takistab VKEde jõudsat 
edasiminekut, kuna neil puuduvad vajalikud ressursid keeruliste bürokraatlike nõuete 
täitmiseks;

4. tunneb seetõttu heameelt komisjoni võetud kohustuse üle kehtestada põhimõte „üks 

1 Komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatis „Euroopa andmestrateegia“ 
(COM(2020)0066),



sisse, üks välja“, kuid tuletab meelde, et see üksnes säilitab õigusaktide status quo, 
millest ei piisa, ning rõhutab, et reguleerimise pidurdamiseks peavad liikmesriigid 
esimese sammuna vältima ülereguleerimist; arvestades, et avalikul haldusel on nii 
Euroopa kui ka riiklikul tasandil ettevõtluse lihtsuse tagamisel ja näiteks ka majanduse 
konkurentsivõimet suurendavate investeeringute edendamisel, kaitstes samas 
kõrgeimaid läbipaistvuse, töötajate tervise, õiguste ja ohutuse standardeid ja keskkonda;

5. kutsub liikmesriike ja komisjoni seetõttu üles tunnistama parema õigusloome ja 
lihtsustamise vajadust ning võtma vastu konkreetsete ja siduvate eesmärkide ja 
näitajatega tegevuskava, mis on meie majanduse taastumise ja innovatsiooni ning ELi 
ettevõtete konkurentsivõime säilitamise oluline eeltingimus; märgib, et mitu liikmesriiki 
on seadnud endale kvantitatiivse eesmärgi vähendada halduskoormust kuni 30 %1, ning 
kutsub komisjoni üles seadma ELi tasandil halduskoormuse vähendamiseks 
kaugelevaatavaid ja siduvaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid eesmärke võimalikult 
kiiresti pärast seda, kui on tehtud mõjuhinnang, ent igal juhul hiljemalt 2021. aasta 
juuniks ning enne komisjoni teatist;

6. märgib, et selles tegevuskavas tuleks kindlaks määrata valdkonnad, kus VKEde haldus- 
ja regulatiivset koormust tuleks märkimisväärselt vähendada, et vähendada nõuete 
täitmisega seotud kulusid, sealhulgas bürokraatiat, ning toetada liikmesriike reeglite 
arvu kiirel vähendamisel, tagades samal ajal töötajate õigused, sotsiaalsed ja 
tervishoiustandardid ning keskkonnakaitse; rõhutab, et bürokraatia vähendamise 
tulemuslikkuse jälgimiseks on oluline selliseid meetmeid hinnata ka tagantjärele, võttes 
arvesse VKEde vaatekohta ning kahjustamata töötajate õigusi;

7. nõuab, et õigusaktide parema ühtlustamisega kaasneks arukas digiteerimine, suurem 
kasutajasõbralikkus, sujuvamad menetlused ning turvalisemad ja eraelu rohkem 
kaitsvad andmemenetlused; nõuab sellega seoses suuremat ja sihipärasemat riiklikku ja 
ELi tasandi tehnilist ja haldusabi, parimate tavade vahetamist ja koolitusvõimalusi 
VKEdele; kutsub komisjoni üles haldama tõelist ühtset digitaalset juurdepääsupunkti, 
kuhu koonduksid kõik päringud VKEde ELi rahastamisvõimaluste kohta, ning tagama, 
et ELi toetuskavad, sealhulgas COVID-19 järelmõju käsitlevad kavad, sisaldaksid 
tugevat VKEde komponenti;

8. tunneb heameelt parema õigusloome põhimõtete senise rakendamise üle; märgib, et 
tuleb teha veelgi edusamme, eelkõige vormide ja menetluste lihtsustamise ja 
standardimise valdkonnas, rakendades järjekindlalt ühekordsuse ja vaikimisi 
digitaalsuse põhimõtet nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, ning halduskoormust 
üldiselt vähendada;

9. palub komisjonil enne õigusaktide esitamist tehtavates mõjuhinnangutes analüüsida 
hoolikalt COVID-19 kriisi majanduslikku ja sotsiaalset mõju VKEdele ning võtta 
arvesse VKEde COVID-19 kriisist tulenevaid probleeme;

10. nõuab seetõttu siduvat testi, mis võimaldaks hinnata seadusandlikest ettepanekutest 
VKEdele tulenevaid kulusid ja tulusid, kaasa arvatud nende majanduslik mõju ja mõju 

1 Euroopa Poliitikauuringute Keskuse aruanne Saksamaa majandus- ja 
energeetikaministeeriumile „Feasibility Study: Introducing ‘one-in-one-out’ in the 
European Commission“ (Teostatavusuuring: põhimõtte „üks sisse, üks välja“ 
juurutamine Euroopa Komisjonis), 5. detsember 2019.



VKEde töötajatele; eeldab, et VKE-testi tulemusi võetakse täielikult arvesse kõigis 
seadusandlikes ettepanekutes ja näidatakse selgelt, kuidas lihtsustamine saavutatakse, 
ning võimaluse korral sõnastatakse lisasoovitused, et vältida VKEdele tarbetut haldus- 
või regulatiivset koormust; tuletab meelde, et ELi õigusloomeprotsessis tuleks 
keskenduda pigem mõjuhinnangute kvaliteedile kui algatuste lõpuleviimise kiirusele; 
palub liikmesriikidel koguda ja edendada parimaid tavasid ja töötada välja suunised 
VKE-testi süstemaatilise rakendamise kohta ka riiklikul tasandil;

11. kutsub komisjoni üles tagama õiguskontrollikomitee tulemuslikkust ja head toimimist, 
tagades, et enamik liikmetest on väliseksperdid ja et sellel on Teadusuuringute 
Ühiskeskuse toetus; kordab, et õiguskontrollikomitee sõltumatus, läbipaistvus ja 
objektiivsus ning selle töö peavad olema kaitstud ja komitee liikmete suhtes ei tohiks 
kehtestada mingit poliitilist kontrolli, seal ei tohi olla huvide konflikti ega kallutatust; 
kutsub komisjoni üles tagama tasakaalu suurte ja väikeste ettevõtete esindatuse vahel 
kõigis ELi poliitikakujundamisega seotud asjakohastes organites ja komiteedes, 
sealhulgas õiguskontrollikomitees; peab praegust nõuet, et õiguskontrollikomitees on 
ainult üks VKEde esindaja, kes esindab kõiki VKEsid kõigis sektorites, ebapiisavaks, 
võttes arvesse VKEde suurt mitmekesisust Euroopas;

12. kutsub üles taaselustama väikeettevõtlusalgatust „Small Business Act“ (SBA); rõhutab 
vajadust põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele“ järjepideva kohaldamise ja põhimõtte 
„suur suurtes asjades, väike väikestes asjades“ tugevdamise järele, et tagada 
nõuetekohane keskendumine VKEdele ELi ja riiklikes õigusaktides ning panna alus 
uuele institutsioonidevahelisele kohustusele vähendada halduskoormust;

13. võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse nimetada ametisse spetsiaalne ELi VKEde 
saadik, et muuta VKEde mured nähtavamaks, ning palub komisjonil määrata VKEde 
saadik komisjoni presidendi alluvuses olevasse kesksesse üksusse, et võimaldada 
järelevalvet VKEdega seotud küsimuste üle kõigis peadirektoraatides; kutsub komisjoni 
üles tuginema olemasolevale VKEde tulemuslikkuse ülevaatuse protsessile ja osalema 
iga-aastases arutelus VKEde liidu olukorra üle, mis toimub Euroopa Parlamendi 
täiskogu istungil; rõhutab võimalust tugevdada koostööd VKEde saadikute võrgustiku 
ning VKEsid esindavate riiklike ja kohalike organisatsioonide vahel;

14. on seisukohal, et ELi eesmärkidele kestlikkuse ja digiteerimise valdkonnas tuleks ette 
näha ka neile täielikult vastavad rahalised ja muud vahendid, et võimaldada 
liikmesriikidel selles valdkonnas edendada VKEde üleminekut mõlemas valdkonnas, 
mis on vähim arenenud piirkondade jaoks eriti oluline; rõhutab, et sellised eesmärgid ei 
tohi olla vastuolulised ja peavad hoopis üksteist vastastikku tugevdama ning nendega 
peavad kaasnema meetmed, mis tagavad õigustega tööhõive ja paremad töötingimused;

15. peab kahetsusväärseks, et VKEdel on olnud suuremate ettevõtetega võrreldes rohkem 
raskusi rahastamisele juurdepääsul, muu hulgas mitmesuguste rahaliste meetmete ja 
reguleeriva raamistiku tõttu; soovitab sellega seoses võtta meetmeid, mis parandaksid 
VKEde, sealhulgas mikroettevõtjate ja idufirmade juurdepääsu krediidile; tuletab 
meelde, et VKEdel ei ole tavaliselt piisavalt rahalisi vahendeid ega inimressursse, et 
osaleda rahastamisvahenditele juurdepääsul võrdsetel alustel teiste sidusrühmadega, 
eriti rahvusvaheliste korporatsioonidega;

16. väljendab muret raskuste pärast EIP rahastusliinidele juurdepääsul, millega enamik 



VKEsid, aga eriti piiratud kapitalisatsiooniga VKEd silmitsi seisavad, ja nõuab, et 
juurdepääsutingimustes võetaks arvesse VKEde suurema kaasamise vajadust; peab 
kahetsusväärseks, et paljud VKEd, sealhulgas mikroettevõtted ja idufirmad, ei saa selle 
tõttu, et nad ei tea, mida on võimalik saada, ning ka asjakohaste kõlblikkuskriteeriumide 
ja menetluste aegluse ja ülemäärase keerukuse tõttu ELi rahalisi vahendeid kasutada; 
kutsub komisjoni üles neid takistusi menetluste lihtsustamise abil kõrvaldama, tagades 
internetipõhise juurdepääse teabele ning toetades veelgi rohkem VKEde ja 
mikroettevõtete jaoks kohandatud stiimuleid;

17. tuletab sellega seoses liikmesriikidele ja komisjonile meelde, et kiiresti on vaja taastada 
VKEde likviidsus, et tagada nende toimimine, ning hoiatab, et COVID-19 järgne 
VKEde, eelkõige mikroettevõtjate püsimajäämine, arvestades nende struktuurilisi 
nõrkusi võrreldes suuremate ettevõtetega, sõltub kiirest otsuste tegemisest, piisavast 
rahastamisest ja likviidsuse kiirest kättesaadavusest; 

18. julgustab komisjoni ja liikmesriike kasutama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
ELi vahendeid parimal viisil vastavalt kohalike kogukondade erivajadustele ning võttes 
võimaluse korral arvesse olemasolevaid valdkondlikke ja riiklikke eripärasid; tuletab 
meelde, et muu hulgas oodatakse neilt VKEdesse investeeringute suunamist;

19. peab kahetsusväärseks, et taastekavas pöörati VKEdele vähe tähelepanu, ja nõuab 
meetmeid, mis tagaksid VKEde hõlpsa juurdepääsu;

20. kutsub komisjoni üles kohandama ELi rahalisi vahendeid paremini, et mittedigitaalsed, 
kõrgtehnoloogilised ja innovaatilised VKEd oleksid huvitatud rohkem osalema, ning 
nõuab ka, et uute ELi vahendite kavandamisel võetaks arvesse, kas VKEd saavad 
rahastamist mõistlikult kasutada ja kas see vastab nende vajadustele, ning tagataks, et 
VKEd saaksid Euroopa ülemaailmse konkurentsivõime huvides kasu samavõrra kui 
kõik teised väärtusahelas osalevad partnerid; tuletab meelde, et idufirmade arengu 
soodustamiseks on väga oluline tagada pikaajalise kapitali pakkumine, mille eesmärk on 
saada kasu konkreetsetest pikaajalistest investeeringutest ja mille pakkujad suudavad 
säilitada oma investeeringud isegi ebasoodsate lühiajaliste tingimuste korral;

21. rõhutab, et ELi organid peaksid pöörduma ennetavalt VKEde kohaliku, piirkondliku ja 
riikliku tasandi võrgustike ja organisatsioonide poole, et pakkuda olemasolevate ja 
kavandatavate ELi rahastamisvõimaluste kasutamise kohta õigeaegset teavet ja juhiseid; 
tuletab komisjonile meelde, et kasutada tuleks kõiki kättesaadavaid suhtlusvahendeid 
ning ka üliõpilastele ja noortele ettevõtjatele mõeldud võistlusi;

22. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid VKEdele, eelkõige neile, mille ärimudel 
keskendub immateriaalsele varale, mittediskrimineeriva juurdepääsu pangalaenudele; 
tuletab meelde, et juurdepääs rahastamisele on majanduskasvu, kestlike muutuste ja 
innovatsiooni peamine eeldus, ning nõuab innovaatiliste ärimudelite täiendavat 
toetamist; mõistab hukka eri liikmesriikides asuvate VKEde krediiditingimuste 
lahknevused ja kutsub liikmesriike üles tegema finants- ja pangandussektoriga koostööd 
seoses nende kohustusega tagada VKEde jaoks pangalaenudele täielik ja õiglane 
juurdepääs;

23. rõhutab, et VKEde jaoks sobivate lahenduste pakkumiseks ei piisa üksnes 
kapitaliturgude kaudu rahastamisest, ning on veendunud, et finantsteenuste sektor peab 
olema stabiilne ning pakkuma VKEdele, mikroettevõtjatele ja füüsilisest isikust 



ettevõtjatele kulutõhusal viisil mitmesuguseid kohandatud rahastamisvõimalusi; rõhutab 
sellega seoses traditsioonilise panganduse mudelite, sealhulgas väikeste 
regionaalpankade ning ühistu- ja hoiupankade tähtsust; kutsub EIPd üles tegema 
tihedamat koostööd oma liikmesriikides asuvate finantsvahendajatega, et levitada 
VKEdele asjakohast teavet, mis parandaks nende juurdepääsu rahastamisele;

COVID-19 pandeemiast põhjustatud uued probleemid

24. tuletab meelde, et VKEdele tuleb kiiresti tagada likviidsus ja ühtlasi tugevdada 
meetmeid VKEde rekapitaliseerimiseks; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon 
tegeleksid hilinenud maksete probleemiga, mis tekitab VKEdele jätkuvalt 
märkimisväärseid likviidsusprobleeme, ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole 
seda veel teinud, rakendaksid hilinenud maksmise direktiivi, eelkõige seoses 
haldusasutuste ja ettevõtjatevaheliste suhetega;

25. nõuab tungivalt, et komisjon tugevdaks hilinenud maksmise direktiivi järelevalvet ja 
jõustamist ning hindaks vajadust see läbi vaadata, et tagada kiire maksete tegemine 
kogu siseturul nii ettevõtjatevaheliste tehingute puhul, eelkõige suurematelt ettevõtjatelt 
väiksematele, kui ka riigi ja ettevõtjate vaheliste tehingute puhul; kutsub Euroopa, 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi ametiasutusi üles andma head eeskuju, makstes 
VKEdele alati õigeaegselt, ning julgustab sellega seoses kasutama aktiivselt 
rikkumismenetlusi juhtudel, kui direktiivi nõuetekohaselt ei rakendata;

26. tunnistab vajadust riigiabi eeskirju ajutiselt lõdvendada ja tunnistab, et need on viinud 
meetmete ebaühtlase rakendamiseni kogu liidus; kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
võtma kiiresti meetmeid, et tagada liikmesriikidele võrdsed konkurentsitingimused;

27. märgib, et riigiabi eeskirjade mis tahes tulevasel hindamisel ja läbivaatamisel tuleks 
nõuetekohaselt arvesse võtta nende VKEde eripära ja ebasoodsaid geograafilisi 
tingimusi, kes asuvad kõige äärepoolsematel territooriumidel, sealhulgas saartel, 
äärepoolseimates piirkondades ja mägipiirkondades, samuti muudes piirkondades, 
sealhulgas mujal kui äärealadel, mida mõjutavad enneolematud loodusõnnetused;

28. on sügavalt mures selle pärast, et COVID-19 kriis on kõige rängemini tabanud selliseid 
sektoreid nagu turism, majutus, kultuur, loomemajandus, transport, kaubandusmessid ja 
üritused, mis koosnevad peamiselt VKEdest; rõhutab pidevate kiirete meetmete tähtsust, 
et taastada ja säilitada reisijate ja operaatorite usaldus; rõhutab vajadust vabastada need 
sektorid halduskoormusest ja kulupõhisest reguleerimisest, määrata kindlaks edasised 
sammud sektorite taastamiseks ja tagada mõjutatud sektorite töötajate õiguste kaitse; 
tuletab meelde, kui oluline on parandada juurdepääsu digitehnoloogiale ja toetada 
kultuuri- ja loomesektori VKEde programme, kuna COVID-19 kriis on näidanud nende 
olulist rolli meie majanduses ja ühiskondlikus elus;

29. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tunnistaksid peamiste poliitiliste prioriteetidena 
tööhõive kaitset ning VKEde ja idufirmade püsimajäämist, esitades konkreetsed 
meetmed majanduslikult elujõuliste, kuid maksejõuetuse ohus olevate VKEde ja 
idufirmade toetamiseks, pidades eelkõige silmas maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi tühistamist, mida Euroopa Ülemkogu soovitas; võtab teadmiseks 
tööhõive toetamise erakorralise rahastu (TERA) algatuse, mille eesmärk on katta 
riiklike lühendatud tööaja kavade kulud; kutsub komisjoni üles aktiivselt toetama 



liikmesriike saneerimise ja maksejõuetuse direktiivi1 ülevõtmisel, et tagada raskustes 
olevatele VKEdele tõeline teise võimaluse andmine;

30. märgib, et COVID-19 kriis on sundinud VKEsid kasutama uuenduslikke tehnoloogiaid, 
uusi viise oma töö korraldamiseks ja digitaalseid ärimudeleid, nagu e-kaubandus, 
ühistarbimine ja kaugtöö; juhib tähelepanu asjaolule, et paljudel VKEdel on raskusi 
uute oludega kohanemisega, ning kutsub sellega seoses komisjoni üles tagama, et 
teadusuuringud ja innovatsioon oleksid suunatud VKEde osalemisele, saavutades samas 
tasakaalu intellektuaalomandi õiguste jõustamise ja innovatsiooni edendamise vahel; 
nõuab ka töötajate õiguste austamist kogu selle protsessi vältel;

31. tuletab meelde, et innovatsioon VKEdes on tootlikkuse ja kestliku majanduskasvu 
peamine liikumapanev jõud, mis võib aidata lahendada ülemaailmseid ja ühiskondlikke 
probleeme ning pakkuda paremaid töötingimusi; tuletab meelde, et tehnoloogia areng ja 
digitaliseerimine suurendavad VKEde võimalusi innovatsiooniks ja õitsenguks, 
kiirendavad teadmiste levikut, uute ärimudelite esilekerkimist ja suurendavad nende 
suutlikkust kiiremini kasvada;

32. rõhutab, et innovatsiooni investeerimisel tuleks seada esikohale ökosüsteemid, mis 
kaasavad VKEsid ja tugevdavad tipptasemel tehnoloogia ühist loomist, väljatöötamist ja 
siiret tööstusse ning uute tehnoloogiate kasutuselevõttu; rõhutab seetõttu, kui oluline on 
sihipärane avalik poliitika, et toetada mikroettevõtjate ja VKEde digiülemineku 
protsessidega seotud horisontaalseid vajadusi, nagu aruandluskohustuste lihtsustamine, 
ning kutsub liikmesriike üles töötama välja katsealgatusi, et kiirendada VKEdes e-
kaubanduse lahenduste kasutuselevõttu, näiteks koolitus- ja nõustamistegevuse, 
tehnilise abi, parimate tavade või teadmiste kolmnurga (haridus, teadusuuringud ja 
innovatsioon) lõimimise kaudu, kaasates kõik asjaomased sidusrühmad ja kohalikud 
ametiasutused;

33. tunneb heameelt VKEde kaasamise üle Euroopa kosmoseprogrammi, sealhulgas paljude 
järelteenuste ja rakenduste arendamisse; tunnistab VKEde keskset rolli Euroopa 
kaitsevaldkonna tarneahelates;

34. väljendab heameelt komisjoni lubaduse üle korraldada digitaalsete kiirkursuste näol 
intensiivkoolitus, et mikroettevõtjate ja VKEde töötajad saaksid olla edukad sellistes 
valdkondades nagu tehisintellekt, küberturvalisus ja hajusraamatu tehnoloogiad; 
rõhutab, et programmi „Digitaalne Euroopa“ raames korraldatavatele VKEdele mõeldud 
digitaalsetele kiirkursustele peaksid eelnema subsideeritud programmid, mis 
võimaldaksid VKEde omanikel ja juhtidel teha kindlaks oma digitaalsed vajadused ja 
võimalused; juhib tähelepanu sellele, et kvalifitseeritud tööjõud on hädavajalik, et 
muuta VKEd edukaks ja võimaldada neil edukalt toime tulla mitte ainult keskkonna- ja 
digiüleminekuga, vaid ka traditsiooniliste probleemidega, millega need ettevõtted 
silmitsi seisavad;

35. peab kahetsusväärseks seda, et seni on vaid 17 % VKEdest on edukalt lõiminud 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1023, mis 
käsitleb ennetava saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu 
ning saneerimis-, maksejõuetus- ja võlgadest vabastamise menetluste tõhususe 
suurendamise meetmeid, ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132. 
ELT L 172, 26.6.2019, lk 18.



digitehnoloogia oma ettevõttega; nõuab, et tugevdataks meetmeid, mille eesmärk on 
tegeleda oskuste ja nõudluse mittevastavuse ja oskuste nappusega ning anda VKEdele 
digikirjaoskus ja digitaalsed oskused, samuti parandada riigihangete ja 
finantsharidusega seotud oskusi, lisaks krediidi- ja tarneahela juhtimise oskustele 
kiiresti muutuva tööturu jaoks, võttes arvesse ka COVID-19 kriisist tingitud kiirenemist;

36. rõhutab vajadust edendada investeeringuid täiendavatesse kutseõppe- ja 
praktikaprogrammidesse VKEdes; nõuab sellega seoses mikroettevõtjatele kohandatud 
digioskuste lähenemisviisi väljatöötamist; rõhutab rolli, mida komisjoni oskuste 
tegevuskava võib sel eesmärgil täita, ning juhib tähelepanu asjaolule, et digi- ja 
innovatsioonivaldkonna lõhe ületamiseks on vaja suurendada teaduse, tehnoloogia, 
inseneeria ja matemaatika valdkonna lõpetanute osakaalu ning tegeleda lõhega, millega 
naised mõlemas valdkonnas silmitsi seisavad; väljendab sellega seoses heameelt 
Euroopa oskuste tegevuskava üle;

37. võtab teadmiseks komisjoni valge raamatu tehisintellekti kohta (COM(2020)0065) ja 
komisjoni seisukoha, et igal liikmesriigil peaks olema vähemalt üks tehisintellektile 
spetsialiseerunud digitaalse innovatsiooni keskus;

38. ergutab komisjoni toetama VKEde jõupingutusi muu hulgas vananenud seadmete 
ajakohastamisel, teadmussiirde edendamisel ja tehnoloogiate, nt tööstuslik 
tehisintellekt, kõige tõhusamate kasutusviiside kindlakstegemisel ning tööjõu 
täiendamisel koheselt vajalike oskustega, et võimaldada varade kaugkontrolli, tootmise 
jälgimist ja töötajate koostööd, samuti keskkonnasäästlikke ärimudeleid, ringmajanduse 
lähenemisviise ning energia- ja ressursitõhusust valdkondades, kus digitaalne 
oskusteave on sageli ülioluline ja võimaldab VKEdel konkurentsis püsida; kutsub 
komisjoni üles kaaluma eespool nimetatud jõupingutuste toetamiseks ka VKEde 
vautšeriprogrammi loomist;

39. nõuab tungivalt meetmeid VKEde teadmiste ja oskuste lünkade vähendamiseks seoses 
keskkonnasäästlike tehnoloogiate, tavade ja ärimudelitega, eelkõige sektorites, kus ELi 
säästva energia ja keskkonnaeesmärgid nõuavad põhjalikke muutusi;

40. tuletab meelde, kui tähtsad on sellised vahendid nagu Euroopa ettevõtlusvõrgustik ja 
Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused, mis võivad edendada VKEde 
rahvusvahelistumist, digiteerimist ja innovatsioonipüüdlusi kohalikul tasandil, 
sealhulgas keskkonna valdkonnas, ning aidata neil täita oma eesmärki; kutsub komisjoni 
üles viima läbi nende vahendite põhjaliku vahe- ja järelhindamise, konsulteerides kogu 
hindamisprotsessi vältel VKEde esindajatega, et tagada nende võrgustike tegelik 
VKEdeni jõudmine;

41. toonitab, et isikustamata andmed ja tehnosiire akadeemilistelt ringkondadelt VKEdele 
omavad üliolulist rolli, ning rõhutab, kui oluline on luua Euroopa andmeruumid 
mittediskrimineerivaks, usaldusväärseks ja turvaliseks isikustamata andmete 
jagamiseks, et avatud andmemudelit kasutades suurendada andmevooge ettevõtete vahel 
ja valitsustega;

42. nõuab, et võetaks vastu paralleelne ja tugevam poliitika, et parandada äärepoolseimate 
piirkondade VKEde huvides internetitaristut ja ühenduvuse tingimusi, mis on 
digiteerimise parandamise ja tulemusliku ümberkujundamise põhitingimus; kutsub 
komisjoni üles kaaluma ühenduvuse siduvaid eesmärke;



Taastamisstrateegia

43. rõhutab, et programm „Euroopa horisont“ on prioriteet, mis vajab kindlat üldist 
rahastamist; nõuab, et oluline osa sellest tehtaks kättesaadavaks VKEdele, sealhulgas 
Euroopa Innovatsiooninõukogu VKEde komponentidele, ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama, et teadusuuringute ja innovatsiooni vahendid, nagu 
rahastamisvahend „Accelerator“, pakuksid võimaluse korral innovaatilisi tehnoloogiaid 
arendavatele VKEdele ja idufirmadele kiirvõimalusi; 

44. nõuab, et ELi üldine teadus- ja innovatsioonipoliitika ja selle vahendid hoitaks 
võimalikult sektorineutraalsetena ning et rohkem toetataks mitte ainult neid VKEsid ja 
mikroettevõtteid, kes juba tegelevad innovatsioonialaste jõupingutustega, vaid vastavalt 
nende vajadustele ka neid ettevõtteid, kes on maha jäänud, eriti traditsioonilise tootmise 
valdkonnas; nõuab, et Euroopa tasandil eraldataks teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas rohkem rahalisi vahendeid mittedigitaalsetele VKEdele ja VKEdele, kes 
soovivad parandada oma keskkonnatoimet ja ressursitõhusust;

45. rõhutab, et ühistegevus ja koostöö on VKEde tulemuslikkuse parandamiseks otsustava 
tähtsusega; märgib sellega seoses, et paremini tuleb edendada ja ergutada klastreid ja 
partnerlusi kõigi teadmiste kolmnurgas (haridus, teadusuuringud ja innovatsioon) 
osalejatega, vähendades halduskoormust, lihtsustades menetlusi ja luues VKEde 
klastrites osalemiseks ühisteenuste rajatisi; kutsub lisaks komisjoni üles tagama, et 
programmi „Euroopa horisont“ partnerlused ja missioonid oleksid kogu nende 
rakendamise ajal läbipaistvad ja kaasavad, eelkõige seoses VKEde osalemisega ning 
nende strateegiliste teadusuuringute kava ja iga-aastaste tööprogrammide koostamisega; 
rõhutab lisaks vajadust tagada õiglane kord järelduste ja lõpptulemuste jagamiseks 
kooskõlas põhimõttega olla nii avatud kui võimalik ja nii suletud kui vajalik;

46. rõhutab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- ja 
innovaatikakogukondade potentsiaali, kuna need kujutavad endast tõhusat viisi VKEde, 
uurimiskeskuste ja ülikoolide vahelise koostöö tõhustamiseks, et edendada kohalikku 
ettevõtlust ja tegeleda meie ajastu kõige pakilisemate ühiskondlike probleemidega;

47. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles investeerima muu hulgas andmemajandusse, 
tehisintellekti, arukasse tootmisse, asjade internetti ja kvantarvutusse ning tagama neis 
valdkondades tugeva VKEde komponendi; taunib asjaolu, et enamikul VKEdel puudub 
juurdepääs nende loodud andmetele; väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
andmestrateegia üle, mille eesmärk on luua tõeline andmeturg, kus VKEdel on lihtne 
juurdepääs andmetele ja nende kasutamisele igat liiki turuolukordades, st ettevõtjalt 
tarbijale, ettevõtjalt ettevõtjale ja ettevõtjalt valitsusele;

48. kutsub liikmesriike üles tagama, et VKEd saavad innovatsioonivõimalustele vajalikku 
toetust, ja maksimeerima oma riiklikes innovatsioonistrateegiates koostoimet ELi 
programmidega; rõhutab sellega seoses uuenduslike VKEde rolli, kes on 
spetsialiseerunud teedrajavatele tehnoloogiatele;

49. rõhutab vajadust suurendada VKEde omanike ja juhtide, VKEde ühenduste ja 
tugiorganisatsioonide teadlikkust parema keskkonnatoimega tehnoloogiate 
rahastamisvõimalustest, ökodisaini, tõhusa ressursikasutuse ja -haldusega seotud 
teenuste (nt nõustamine, juhendamine ja koolitus) ning keskkonnahoidliku ettevõtluse ja 
keskkonnahoidlike tehnoloogiate, toodete ja teenuste kohta;



50. rõhutab, et investeeringud uutesse ja keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse võivad 
muuta Euroopa rohelise kokkuleppe uueks majanduskasvu strateegiaks, millest VKEd 
saavad kasu ja mille kaudu nad saavad suurendada oma innovatsioonipotentsiaali;

51. tunnistab, et kuigi paljud VKEd on valmis investeerima energiatõhusatesse, 
ringmajanduspõhistesse ja keskkonnasõbralikesse protsessidesse, toodetesse ja 
teenustesse, esineb märkimisväärseid takistusi, eelkõige rahalisi takistusi; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles koos regulatiivse koormuse vähendamisega sellised 
takistused kõrvaldama, kehtestades toetava õigusraamistiku ning tehnilised ja rahalised 
toetuskavad, muu hulgas erainvesteeringute kaudu, et võimaldada VKEdel 
keskkonnahoidlikke tavasid, tooteid, protsesse ja teenuseid edukalt ja kiiresti kasutusele 
võtta; on arvamusel, et suurem sihipärane tehniline ja rahaline abi on oluline VKEdes, 
sealhulgas mikroettevõtetes keskkonnahoidlike võimaluste edendamiseks; rõhutab, et 
selline abi peaks võimaldama VKEdel ja mikroettevõtjatel täielikult ära kasutada 
rohelisest kokkuleppest tulenevaid võimalusi, võttes arvesse nende struktuuri, 
ärimudelit ja üldisemalt nende vajadusi, sest puudub kõigile sobiv ühtne lähenemisviis; 
rõhutab sellega seoses vajadust kaasata aktiivselt VKEde organisatsioonide esindajaid;

52. väljendab heameelt algatuste üle, mis pakuvad VKEdele kõige rohkem tööhõive- ja 
konkurentsivõimalusi, nagu ringmajanduse tegevuskava rakendamine, kohalike 
töökohtade loomine ning VKEdele suuremate äri- ja innovatsioonivõimaluste 
pakkumine; võtab teadmiseks võimalused, mida pakuvad nn renoveerimislaine 
algatused, sealhulgas linnade taaselustamise projektid; juhib tähelepanu asjaolule, et 
õigus parandamisele, mis on küll tarbijatele kasulik, võib tõugata VKEsid sisenema ka 
remondituru segmenti ning et hoonete energiatõhususe suurendamisele suunatud 
poliitika ei aita mitte ainult ehitussektori VKEsid, vaid ka kõiki VKEsid 
energiatõhususe edendamisel, ning aitab seeläbi vähendada nende tegevuskulusid; 
nõuab energiateenuse ettevõtjate jaoks konkurentsivõimelisema turu väljaarendamist;

53. rõhutab, et riigihanked on kestlike tootmis- ja tarbimisharjumuste edendamiseks 
strateegiline vahend; on veendunud, et see vahend koos õige toetuse ja abiga võib 
pakkuda suurepäraseid võimalusi ka kohalikele innovaatilistele VKEdele; märgib 
keskkonnahoidlike ja ringmajandusel põhinevate riigihangete sarnast rolli ning tuletab 
sellega seoses meelde, et nende rakendamisega riiklikul tasandil peaks kaasnema 
koolitus ja toetus avaliku sektori asutustele ja VKEdele;

54. märgib, et intellektuaalomandi õiguste tasakaalustatud raamistikku on pikka aega 
peetud oluliseks sammuks siseturu toimimise parandamisel; kutsub seetõttu komisjoni 
üles seadma väljakuulutatud intellektuaalomandi tegevuskava prioriteediks, et tagada 
autoriõigusega kaitstud toodete ja patenteeritud leiutiste kaitse ELi tasandil ning 
tugevdada Euroopa ettevõtete, eelkõige VKEde innovatsioonivõimet tugeva ja 
tasakaalustatud intellektuaalomandi korra alusel, mis toob kasu innovatiivsete VKEde 
ülemaailmsele konkurentsivõimele ning vähendab haldusmenetluste kulusid ja 
keerukust, käsitledes samal ajal ka patendivaidlustega seotud probleeme ning pakkudes 
avatud lähtekoodi ja avatud andmetega mudeleid tulevaseks innovatsiooniks;

55. tuletab meelde kutsehariduse ja elukestva õppe rolli, mis on olulised oskustööjõu 
nõudluse ja pakkumise vahelise ebakõla vähendamiseks; ergutab integreerima 
ettevõtlusoskusi hariduse varastesse etappidesse ning edendama töötute ümberõpet ja 
oskuste täiendamist, et võimaldada neid tööturule kaasata ja tagada, et VKEd saavad 
arvestada nõuetekohaselt koolitatud töötajatega;



56. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kiirendama ja laiendama algatusi, mille eesmärk 
on teha kindlaks vajalikud oskused ja kõrvaldada lüngad tööturul VKEdele suunatud 
hariduse, kutsealase koolituse strateegiate ja oskuste arendamise programmide kaudu, 
ning peab kahetsusväärseks, et endiselt püsib ettevõtluses sooline lõhe ning lõhe naiste 
juhitavate mikroettevõtete ja VKEde juurdepääsus rahastamisele; kutsub liikmesriike 
üles hindama tõkkeid, mis endiselt takistavad naistel saamast ettevõtte asutajateks ja 
juhtideks; rõhutab, et sugupoolte lõikes esitatava statistika kasutamine aitab seda 
põhjalikumalt hinnata ja parandab otsustusprotsessi üldist kvaliteeti; nõuab naiste 
haridus- ja kvalifikatsiooni tõstmise algatusi, et aidata neil parandada oma 
ettevõtlusoskusi ja enesekindlust; on lisaks veendunud, et avalikus sektoris tuleks 
edendada e-valitsuse vahendeid ja digitaaloskusi, et muuta avalik haldus ettevõtja- ja 
kodanikusõbralikumaks, ning kutsub liikmesriike üles tagama riiklike ja piirkondlike 
parimate tavade vahetamise selles valdkonnas, muu hulgas seoses avaliku halduse ja 
erasektori vahelise koostööga, et suurendada majanduse konkurentsivõimet;

57. tuletab meelde, et VKEde strateegia peab hõlmama eri suurusega ja eri tüüpi VKEsid, 
olenemata sellest, kas nad tegutsevad traditsioonilises, sotsiaalses või 
kõrgtehnoloogilises sektoris; on seisukohal, et VKEde võrgustiku eriti haavatavad osad 
on traditsioonilise käsitöö ja turismi valdkonnas, kultuuri- ja loomesektoris ning 
sotsiaalmajanduses tegutsevad VKEd; tunnistab nende ajaloolist, kultuurilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset väärtust ning kutsub liikmesriike üles tagama asjaomaste 
sektorite konkurentsivõime, muu hulgas edendades põlvkondade vahetumist ja 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist, edendades juurdepääsu 
innovatsioonivõimalusi käsitlevale teabele ning toetades nende sektorite kaitset ja 
tõhustamist;

58. kutsub komisjoni üles pöörama ELi VKEde toetusprogrammide, eelkõige ühtse turu 
programmi raames erilist tähelepanu ka sotsiaalsetele ettevõtetele, kuna need on 
kohalikud ettevõtted, kes pakuvad laia valikut tooteid ja teenuseid kogu ELi ühtsel turul 
ning loovad kvaliteetseid töökohti ja edendavad sotsiaalset innovatsiooni;

59. kutsub komisjoni üles esitama halduskoormuse vähendamise tegevuskava, sealhulgas 
meetmete ajakava ja vahehindamised, ja pühenduma selle täitmisele ning VKEde 
strateegia rakendamisele, mis esitatakse iga-aastasel täiskogu arutelul VKEde liidu 
olukorra üle; märgib, et pärast WHO pandeemiahoiatust ja COVID-19 leviku 
piiramiseks mõeldud meetmete rakendamist olid paljud Euroopa ettevõtted sunnitud 
peatama või aeglustama tootmist kaubanduspiirangute, tarneahela häirete ning 
kolmandatest riikidest pärit tooraine ja komponentide nappuse tõttu, mis näitab veel 
kord, et Euroopa tööstus peab saavutama strateegilise sõltumatuse ja vähendama oma 
sõltuvust ELi mittekuuluvatest riikidest ning tagama, et strateegiliste väärtusahelate 
peamised osad, sealhulgas töötlevas tööstuses, asuvad paremini ELi piirides; kutsub 
lisaks komisjoni üles tagama, et meditsiinitarbeid tarnivad ettevõtted ei seisaks uuesti 
silmitsi samade raskustega, mis tekkisid siseturul, ning õppima COVID-19 kriisi 
varastes etappides tekkinud probleemidest;

60. nõuab, et tugevdataks konkurentsieeskirju, et parandada VKEde konkurentsivõimet ja 
kaitsta neid ebaausate tavade eest, mis võivad põhjustada sotsiaalset dumpingut ja 
tööturu dereguleerimist; palub komisjonil tagada liidu konkurentsiõiguse tulemuslik 
jõustamine, ilma et see piiraks töötajate õigusi; tuletab sellega seoses meelde, kui 
oluline on edendada sotsiaalset dialoogi VKEde poliitika kujundamisel ja rakendamisel 
ning tagada VKEdele võrdsed võimalused, et nad saaksid kasu siseturust õiglastel 



alustel ja saaksid kasutada kasvuvõimalusi;

61. kutsub komisjoni üles tagama, et VKEd areneksid ökosüsteemides, tagades kaasava 
lähenemisviisi ja tuues kokku kõik väärtusahelas osalejad, et edendada Euroopa 
juhtpositsiooni strateegilistes sektorites ja konkurentsivõimet ülemaailmsel tasandil;

62. on seisukohal, et ELi VKEde strateegias tuleks alati arvestada täielikult nende riiklike 
eripäradega, tagades seeläbi liikmesriikide ulatusliku riikliku autonoomia nõuetekohase 
arvessevõtmise liidu üldises raamistikus;

63. peab kahetsusväärseks asjaolu, et ainult 600 000 VKEd ekspordib praegu väljapoole 
ELi; tuletab meelde, et need VKEd, kes soovivad pääseda maailmaturule, parandavad 
oma konkurentsivõimet ainult siis, kui neid toetatakse nii kohalikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil struktureeritud, prognoositava ja toetava õigusraamistiku, 
struktureeritud võrgustike, usaldusväärsete teabeallikate ning investeerimisvõimalustele 
ja kvalifitseeritud tööjõule juurdepääsuga; rõhutab, kui oluline on suurendada VKEde 
teadlikkust nii siseturust kui ka rahvusvahelistest turgudest ning nende eeskirjadest ja 
vahenditest, muu hulgas lihtsustades võrdlusraamistikku ja parandades teavitamist 
kohandatud võimaluste kohta; tuletab sellega seoses meelde VKEde 
katusorganisatsioonide, võrgustike ja kaubanduskodade rolli liikmesriikides ja 
rahvusvahelisel tasandil ning ELi delegatsioonide rolli;

64. kutsub seetõttu komisjoni üles võtma kasutusele sellised vahendid nagu ühtne digivärav, 
et selgitada hõlpsalt välja VKEde rahvusvahelistest kaubanduslepingutest tulenevad 
võimalused; tunneb sellega seoses heameelt tolliprotseduure ja -formaalsusi puudutava 
komisjoni uue portaali „Access2Markets“ käivitamise üle ja nõuab tungivalt, et 
komisjon tagaks sellele vahendile mitmekeelse juurdepääsu;

65. tuletab meelde vajadust kaasata VKEsid aktiivselt rahvusvahelistesse 
kaubanduslepingutesse ja nõuda vastastikkust, et tagada nende juurdepääs kolmandates 
riikides korraldatavatele riigihangetele; nõuab seetõttu, et kaubanduslepingutesse 
lisataks eraldi VKEde peatükk, milles osutatakse mikroettevõtteid ja VKEsid 
soosivatele sätetele teistes peatükkides ning pakutakse mikroettevõtete ja VKEde 
omanikele kiireid vahendeid lepingu asjakohaste ja kasulike aspektide 
väljaselgitamiseks;

66. nõuab tungivalt, et komisjon püüdleks võrdsete tingimuste ja sellise regulatiivse 
keskkonna poole, kus VKEd saaksid üleilmselt jõudsalt areneda ja konkureerida, ning 
kaaluks kaubanduse kaitsemeetmete kasutuselevõttu, et vähendada kõlvatut 
konkurentsi, mis tuleneb kolmandate riikide ebaseaduslikest või ebaausatest 
kaubandustavadest, sealhulgas kaubanduse kaitsemeetmetest, millega ebaõiglaselt 
takistatakse ELi ettevõtjaid kasutamast vaba juurdepääsu nende riikide turgudele;

67. on seisukohal, et riiklikud ja Euroopa haldusasutused peaksid olema eeskujuks ning 
hõlbustama ja suurendama VKEde ja mikroettevõtjate osalemist riigihangetes, 
lihtsustades juurdepääsu pakkumiskutseid ja menetlusi käsitlevale teabele, vältides 
samal ajal ebaproportsionaalseid nõudeid ja diskrimineerivaid tavasid (nagu 
hankekriteeriumid, millega kehtestatakse ostetavate teenuste või kaupade 
põhielementidest kaugemaleulatuvaid nõudeid või kvalifikatsioone), aidates seeläbi 
kaasa tarneahelate lühendamisele ja mitmekesistamisele;



68. nõuab, et avaliku sektori asutustele ja VKEdele antaks rohkem suuniseid riigihanke-
eeskirjade olemasolevate paindlikkusvõimaluste kohta ja vastavate kohanduste tegemise 
kohta;

69. märgib, et suuremate lepingute jagamine väiksemateks osadeks võib aidata tarneahelaid 
lühendada ja mitmekesistada, pakkudes paremaid stiimuleid kohalikele VKEdele, 
sealhulgas hõlbustades VKEde osalemist innovatsioonihangetes ja kommertskasutusele 
eelnevates hangetes, mis on üldiselt kättesaadavad ainult suurematele kontsernidele;

70. nõuab nn nullkilomeetri hangete väärtustamist, kehtestades kohalikele ettevõtetele 
boonuskriteeriumid, juhindudes seejuures ELi põllumajandusalastest õigusaktidest ja 
lühematest tarneahelatest; nõuab, et avaliku poliitika kujundajad saaksid teatud määral 
eelistada lepinguid kohalike VKEdega;

71. rõhutab, kui oluline on teha koostööd riiklike haldajatega, et luua Euroopa 
riigihanketurg, mis põhineb keskmise suurusega pakkumustel, mis võimaldavad 
VKEdel hankemenetlustes osaleda, muu hulgas suuremate lepingute väiksemateks 
osadeks jagamise kaudu, ning kus turuosaliste vahel saab toimuda tõeline ja aus 
konkurents, ning toonitab vajadust muuta Euroopa ühtne hankedokument VKEdele 
kättesaadavamaks;

o
o   o

72. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


