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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) moodustavad enam kui 
99 % ELi ettevõtetest ja on olulised Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamiseks seoses 
majanduskasvu ja töökohtade loomisega ning majanduse konkurentsivõime ja elujõulisuse 
jaoks tänu nende mitmekesisusele ja suutlikkusele kohaneda turutingimustega, 

1. tervitab algatust „Small Business Act” kui raamistikku kõikehõlmava poliitilise 
lähenemisviisi jaoks VKEdele; nõuab siiski täiendavate meetmete võtmist, tagamaks, et 
VKEd saavad täielikult ära kasutada ühtse turu pakutavad võimalused; 

2. rõhutab standardite lihtsustamise, halduskoormuse vähendamise ja parema reguleerimise, 
samuti ettevõtte üleminekuga seonduvate menetluste lihtsustamise tähtsust, et hoida ära 
ettevõtete sulgemine ettevõtjate pensionilemineku korral;

3. on seisukohal, et oluline on võimaldada VKEdele maksimaalne juurdepääs ettevõtlusega 
tegelemise alustamise ja tütarfirmade loomise rahastamisele; 

4. rõhutab, et rohkem teavet turulepääsu ja ekspordivõimaluste kohta ühtse turu piires on 
ülioluline nii riigi kui ka ELi tasandil; kutsub seepärast liikmesriike ja komisjoni üles 
tugevdama teabe- ja nõuandeteenistusi, eriti SOLVITi probleemide lahendamise 
võrgustikku; 

5. julgustab ettevõtluskultuuri stimuleerimist hariduse ja koolituse ning muu hulgas eriti 
teaduse ja tööstuse vahelise suurema koostöö abil; on seisukohal, et sellealased algatused 
peaksid keskenduma ka VKEde tähtsale rollile sotsiaalse ühtekuuluvuse, tõhususe ja 
keskkonnakaitse (ökoloogilised uuendused) edendamisel; kutsub komisjoni üles esitama 
tegevuskava selle kohta, kuidas soodustada naisettevõtjate tegevust;

6. tuletab meelde, et algatus „Small Business Act” ei ole õiguslikult siduv, ja rõhutab 
seepärast tugeva poliitilise pühendumise vajadust; palub komisjonil avaldada 31. 
detsembriks 2012 aruanne koos liikmesriikidele suunatud tähelepanekutega ja teha 
vajaduse korral täiendavaid ettepanekuid.
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