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Regioonide Komitee arvamus „Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine”
(2012/C 9/05)

REGIOONIDE KOMITEE

— tunnustab algatuse „Small Business Act” kaudu rakendatud meetmete seniseid positiivseid mõjusid, ent
soovitab tungivalt järgmist: selleks et komisjon ja eriti liikmesriigid saaksid algatuse eesmärkide osas
märkimisväärset edu saavutada, tuleb muuta see poliitiliselt siduvamaks, et tagada ulatuslikum ja
asjakohasem rakendamine ning ületada praegused väikeettevõtlusalgatuse täieliku rakendamise ees
seisvad tõkked;
— leiab, et väikeettevõtlusalgatus vajab poliitilist juhtimist ning on seisukohal, et Euroopa 2020. aasta
strateegiasse tuleb lisada algatuse „Small Business Act” selgem tunnustamine. Viimatinimetatu eesmärk
on anda sellele poliitikale stabiilsem juhtimisstruktuur, võttes vastu asjakohase tegevuskava, milles
rõhutatakse peamisi liikmesriikide poolt saavutatavaid eesmärke, mis tuleks lisada riiklikesse reformi
kavadesse;
— näeb kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ette suuremad võimalused anda panus väikeettevõt
lusalgatuse eesmärkide saavutamisse ning innustab selgemalt tunnustama kohalikku ja piirkondliku
mõõdet, et edendada alt-üles ja ülevalt-alla lähenemisviisi ning tagada algatuse suurem nähtavus kogu
Euroopa Liidus. Komitee tõdeb, et algatuse osas on vajalik ulatuslikum teabevahetus ja prioriteetide
seadmine kogu Euroopa Liidus nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil;
— rõhutab, et VKEde jaoks on suurimaks väljakutseks juurdepääs rahastamisele ning see eeldab sihipärast
tegevust algatuse järgmistes etappides. Komitee toonitab, kui oluline on lihtsustada VKEde pääsu
turgudele ja märkimisväärselt vähendada nende halduskoormust;
— väljendab sügavat kahetsust, et püüdlused kaasata väikeettevõtlusalgatus Lissaboni strateegiasse ning
seejärel Euroopa 2020. aasta strateegiasse ei ole õnnestunud, mis tähendab, et seni on jäetud kasu
tamata riiklike reformikavade võimalused algatuse rakendamise ühe põhivahendina. Seetõttu kutsub
komitee veelkord tungivalt üles kaasama ettevõtlusalgatuse põhimõtted ja eesmärgid viivitamatult
Euroopa 2020. aasta strateegia ja riiklike reformikavade elluviimisse.
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komiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Busi
ness Act” läbivaatamine”
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kohalikku ja piirkondliku mõõdet, et edendada alt-üles ja
ülevalt-alla lähenemisviisi ning tagada algatuse suurem nähtavus
kogu Euroopa Liidus;

1.
tervitab komisjoni teatist teemal „Euroopa väikeettevõtlu
salgatuse „Small Business Act” läbivaatamine” ning kordab oma
täielikku toetust selle äärmiselt olulise poliitilise tegevuskava
jätkamisele, et toetada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
(VKEd) arengut, majanduskasvu ja jätkusuutlikkust kogu
Euroopa Liidus;

7.
rõhutab, et VKEde jaoks on suurimaks väljakutseks juur
depääs rahastamisele ning see eeldab sihipärast tegevust algatuse
järgmistes etappides. Komitee toonitab, kui oluline on lihtsus
tada VKEde pääsu turgudele ja märkimisväärselt vähendada
nende halduskoormust;

I

POLIITILISED SOOVITUSED

2.
rõhutab jõuliselt vajadust käsitleda põhiprobleeme, mis
takistavad väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” rakenda
mist Euroopa Liidu kõigil valitsustasanditel ning kutsub liikmes
riike üles seadma väikeettevõtlusalgatuse põhielemendid ulatus
likumalt prioriteediks – 3,5 miljoni töökoha kadumine (1)
Euroopa VKEdes finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi tulemusel
on kahetsusväärne märk sellest, et kõnealune teema tuleb seada
poliitilise tegevuskava etteotsa;
3.
tunnustab algatuse „Small Business Act” kaudu rakendatud
meetmete seniseid positiivseid mõjusid, ent soovitab tungivalt
järgmist: selleks et komisjon ja eriti liikmesriigid saaksid algatuse
eesmärkide osas märkimisväärset edu saavutada, tuleb muuta see
poliitiliselt siduvamaks, et tagada ulatuslikum ja asjakohasem
rakendamine ning ületada praegused väikeettevõtlusalgatuse
täieliku rakendamise ees seisvad tõkked;
4.
toetab komisjoni jõupingutusi tugevdada algatuse juhti
misaspekte, eelkõige riiklike VKE saadikute nimetamist liikmes
riikides. Nimetatud saadikute ülesandeks on vastutada koos
komisjoni VKE erisaadikuga väikeettevõtluse elluviimise eest
kogu Euroopa Liidus;
5.
leiab, et väikeettevõtlusalgatus vajab poliitilist juhtimist
ning on seisukohal, et Euroopa 2020. aasta strateegiasse tuleb
lisada algatuse „Small Business Act” selgem tunnustamine.
Viimatinimetatu eesmärk on anda sellele poliitikale stabiilsem
juhtimisstruktuur, võttes vastu asjakohase tegevuskava, milles
rõhutatakse peamisi liikmesriikide poolt saavutatavaid eesmärke,
mis tuleks lisada riiklikesse reformikavadesse;
6.
näeb kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ette
suuremad võimalused anda panus väikeettevõtlusalgatuse
eesmärkide saavutamisse ning innustab selgemalt tunnustama
(1) Hinnang pärineb Euroopa VKEde 2010. aasta aruandest, mis on
kavas välja anda VKEde tulemuslikkuskontrolli osana (http://ec.
europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/index_en.htm).

8.
tõstab esile, et VKEdele asjakohase toetuse andmine on
jätkuvalt oluline selleks, et tagada erinevate ettevõtete pikaajaline
jätkusuutlikus. Lisaks rõhu asetamisele suure potentsiaaliga ette
võtete käivitamisele ning uutele ja ekspordile orienteeritud
VKEdele tuleb tähelepanu pöörata ka olemasolevatele ning
arengu- või ümberstruktureerimisetapis olevatele ettevõtetele.
Komitee tunnistab samuti väljakutseid, mis seisavad kohalikule
ja kodumaisele turule keskendunud VKEde ees, kuna nende näol
on lõppkokkuvõttes tegemist kohaliku ja piirkondliku majan
duse tuiksoonega;

9.
rõhutab lisaks, et väikeettevõtlusalgatus ning VKEde polii
tika peab kõigil tasandeil kohanduma ning toimima koos erine
vate ettevõtlusmudelitega, sealhulgas sotsiaalmajandusettevõte
tega, (kommertskasutusele eelneva ja kommertskasutuseks ette
nähtud) kultuuri- ja loomemajandussektoriga, kooperatiivide ja
sarnaste õigusvormidega, et maksimeerida töökohtade loomist
ning säästvat majanduskasvu;

Tagada rakendamise kõrge tase ning parem juhtimine
10.
väljendab sügavat kahetsust, et püüdlused kaasata
väikeettevõtlusalgatus Lissaboni strateegiasse ning seejärel
Euroopa 2020. aasta strateegiasse ei ole õnnestunud, mis
tähendab, et seni on jäetud kasutamata riiklike reformikavade
võimalused algatuse rakendamise ühe põhivahendina. Seetõttu
kutsub komitee veelkord tungivalt üles kaasama ettevõtlusalga
tuse põhimõtted ja eesmärgid viivitamatult Euroopa 2020. aasta
strateegia ja riiklike reformikavade elluviimisse;

11.
on pettunud selles, kuivõrd erinev on ettevõtlusalgatuse
rakendusaste liikmesriikides, mida komisjoni teatises ka tõde
takse, ent seda põhjustavaid peamisi tegureid ei ole põhjalikult
uuritud – liikmesriikidele tuleb algatuse elluviimisel panna
suurem vastutus. Seetõttu järeldab komitee, et algatuse osas
on vajalik ulatuslikum teabevahetus ja prioriteetide seadmine
kogu Euroopa Liidus nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul
tasandil;
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12.
tervitab riiklike VKE saadikute nimetamist liikmesriikide
poolt ning palub kõigil saadikutel täielikult täita oma kohustusi,
tagamaks, et valitsused „mõtlevad kõigepealt väikestele” ning
võtavad asjakohaselt arvesse VKEde ees seisvaid väljakutseid,
töötades välja seadusi, eeskirju ja menetlusi, mis võivad positiiv
selt mõjutada VKEde tegevuskeskkonda;
13.
nendib, et VKE saadikuid nimetatakse poliitilises või
halduskontekstis ning teeb ettepaneku, et enamates liikmesrii
kides peaks nimetamine toimuma poliitilistel alustel, et anda
selgemalt märku prioriteetide seadmisest ja pühendumisest
väikeettevõtlusalgatuse rakendamise ning VKEde väljakutsete
käsitlemise suunal;
14.
on seisukohal, et väikeettevõtlusalgatuse eesmärkide
poole püüdlemisel on põhimõtteliselt vale toetuda olemasoleva
tele, väga erinevatele programmidele ja rahastamisvahenditele
ilma täiendavaid või sihtotstarbelisi rahastamisvahendeid kaas
amata;
15.
võtab teadmiseks Euroopa Liidu uue VKE saadiku määra
mise, ent rõhutab veelkord, et teatises ei osutata piisavat tähe
lepanu VKE saadiku rollile. Komitee kutsub komisjoni üles
tagama VKE saadikule piisavalt rahalisi vahendeid ja asjakohast
toetust poliitilisel tasandil, mis teeb võimalikuks väikeettevõtlu
salgatuse eesmärkide eduka rakendamise ja edendab VKEdega
seotud poliitika nähtavust ja mõistmist;
16.
tervitab kavatsust luua väikeettevõtlusalgatuse „Small
Business Act” nõuanderühm, mis koosneb liikmesriikidest,
VKE saadikutest ning VKEde organisatsioonide esindajatest
ning nõuab, et Regioonide Komitee arvatakse sellesse rühma,
võttes arvesse soovi, et algatus mõjutaks kõiki valitsustasandeid,
mitte ainult Euroopa Liidu ja riiklikku tasandit;
17.
teeb ettepaneku, et liikmesriikides julgustatakse kohalikke
ja piirkondlikke omavalitsusi võtma omaks algatuse põhimõtted
ning kohandama selle meetmeid kohalikele/piirkondlikele
oludele. Komitee on seisukohal, et Euroopa ettevõtluspiirkonna
süsteem võiks toimida selles osas inspiratsiooniallikana;
18.
tunnustab enamiku ettevõtlusalgatuses nimetatud õigus
aktide ettepanekute edukat vastuvõtmist ning julgustab liikmes
riike vastu võtma Euroopa osaühingu põhikirja, mis tänu ette
võtte loomise kulude vähendamisele edendab lõppkokkuvõttes
ühtse turu ulatuslikumat kasutamist ning lihtsustab õigusraamis
tikku piiriülese kaubanduse hõlbustamiseks;
19.
palub liikmesriikidel täielikult vastu võtta hilinenud
maksmist käsitleva direktiivi ja seda rakendada ning toonitab,
et olulisim on kõnealuse direktiivi jõustamine ja liikmesriigid
peavad püüdma parandada ettevõtete ja riigiasutuste maksete
tasumise tavasid;
20.
rõhutab, et õiguslike erandite sisseviimine teatud tüüpi
ettevõtetele – alustavatele ettevõtetele ja mikroettevõtetele –
peaks võimalusel toimuma nii, et see ei tooks kaasa nn teise
järguliste ettevõtete loomist ega segadust turul;
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21.
kutsub üles rakendama kindlamalt tulemuslikkuskont
rolli, et jälgida, hinnata ja võrrelda liikmesriikide tulemuslikkust
ettevõtlusalgatuse rakendamisel, ning palub lisaks, et kogu tule
muslikkuskontrollist saadav teave oleks avalikult kättesaadav, et
see toimiks kommunikatsioonivahendina ning motiveeriks liik
mesriike suuremaid jõupingutusi tegema;

Juurdepääsu parandamine rahastamisvõimalustele
22.
juhib tähelepanu VKEde ees seisvatele väljakutsetele
seoses finantsasutuste laenutingimuste kitsenemisega (2), mis
on majanduslanguse ja rahvusvahelises panganduses valitseva
kriisi tulemus, ja viitab lisaks VKEdele avalduvale ülemäära
suurele mõjule, mis tuleneb nende arvatavast suuremast kredii
diriskist, kuid lõppkokkuvõttes õõnestab märkimisväärselt
nende suutlikkust ellu jääda ja tegutseda nii lühikeses kui ka
keskpikas perspektiivis;

23.
julgustab komisjoni ja liikmesriike võtma oma tegevuse
aluseks 2011. aasta märtsis toimunud VKEde alalise rahastamis
foorumi teise kohtumise järeldused ning tervitab siiralt komis
joni algatusi käsitleda juurdepääsu sellistele laenuvõimalustele
nagu mikrokrediidirahastu „Progress” ning komisjoni lubadust
viia ellu tegevuskava VKEde juurdepääsu parandamiseks rahas
tamisvõimalustele kindlal kaubanduslikul alusel;

24.
toetab väikeettevõtlusalgatuse tegevuskava, mis peaks
keskenduma rahastamisele juurdepääsu taotlevate VKEde keeru
katele tegutsemistingimustele, nagu näiteks: i) rohkem läbipaist
vust pankade ja teiste finantseerimisasutuste ning VKEde vahel;
ii) laenuvahendite kombineerimine omakapitaliga; iii) laenu
mahu tõstmine väärtpaberistamise abil; iv) hõlpsamad piiri
ülesed riskikapitaliinvesteeringud; v) mikrokrediidi parem korral
damine;

25.
on seisukohal, et VKEde rahastamiseks välja pakutud
koondsüsteemil on oma head küljed, ent soovitab seda täienda
valt uurida ning esimese sammuna teeb ettepaneku kaardistada
kas riiklikul või piirkondlikul tasandil kõik VKEdele saadaolevad
toetusvahendid (et hõlmata Euroopa Liidu, riiklikke, piirkond
likke ja kohalikke toetusprogramme ja -asutusi). Lisaks soovitab
komitee Euroopa Komisjonil kaaluda teisigi edukaid mudeleid,
mis pakuvad VKEdele lisaväärtust ettevõtlustoetuste integree
ritud ristviitega süsteemi abil, ning edendada neid laiemalt koha
likul ja piirkondlikul tasandil;

26.
tervitab komisjoni ettepanekut täiendada pakutud ühist
strateegiaraamistikku temaatilise eeltingimusega, et ELi rahasta
mine sõltuks väikeettevõtlusalgatuse tõhusast rakendamisest, ja
lisada VKEde investeeringud temaatilise prioriteedina ERFi
määruse eelnõusse, sest see aitaks viia väikeettevõtlusalgatuse
eesmärke ellu kohalikul ja piirkondlikul tasandil kõigis liikmes
riikides;
(2) Näiteks Iirimaal rahuldati 2010. aastal vaid 50 % laenutaotlusi
võrreldes 2007. aasta 90 %-ga. Allikas: Central Statistics Office
(2011). Access to Finance 2007 and 2010.
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27.
on seisukohal, et VKEdele avatud Euroopa Liidu
programmide erinev olemus ja erinevad nõudmised on rahasta
misele juurdepääsu nõrk külg, ja teeb ettepaneku ühendada
Euroopa Liidu eelarves paremini VKEdele suunatud inst
rumendid ja finantsvahendid. Komitee soovib, et järgmise
mitmeaastase finantsraamistiku raames suurendataks toetust
kõigile VKEde edendamisele suunatud programmidele ja inst
rumentidele. Sellest tulenevalt avaldab komitee üldist toetust
VKEdega seotud ettepanekutele, mis on visandatud komisjoni
ettepanekus 2014–2020. aasta kohta, kuid viivitab otsuse lange
tamisega ajani, mil on kokku lepitud lõpliku eelarve, VKEde
toetuse täpse mahu ja konkreetse rakendamise osas;

28.
väljendab muret, et 2013. aasta järgses konkurentsivõime
ja uuendustegevuse programmis, mis kuulub ELi teadusuurin
gute ja innovatsiooni rahastamise ühisesse strateegilisse raamis
tikku, ei võeta piisavalt arvesse VKEde nõudmisi, ning toetab
seega eraldi VKE samba loomist selles programmis. Komitee
kutsub üles parandama finantsinstrumentide kättesaadavust ja
nende vastavust VKEde vajadustele, asetades muu hulgas
suurema rõhu mikrokrediidile ja vahefinantseerimise vahenditele
ning täiendades ja laiendades konkurentsivõime ja uuendustege
vuse programmi tagatisvahendeid ja riskijagamisrahastut teadus
uuringute raamprogrammi raames. Komitee kutsub samuti üles
kasutama arukamalt Euroopa Investeerimispanga tooteid, nagu
Jasmine ja Jeremie;

29.
toetab komisjoni otsust pikendada ajutise riigiabi raamis
tikku, mis võimaldab VKE-dele täiendavat abi, kuni 2011. aasta
lõpuni, ning leiab, et komisjon peaks seda korda pikendama ka
pärast 2011. aastat, seejuures tuleb põhjalikult läbi vaadata
raamistiku tulemuslikkus selle eesmärkide saavutamise seisuko
halt;

30.
teeb riikide valitsustele ettepaneku kaaluda maksusoodus
tuste pakkumist innovaatilistele alustavatele VKEdele nende tege
vuse algusaastail;

31.
tervitab komisjoni ettepanekut toetada suuremat hulka
VKEsid tugevamate laenutagamisskeemide kaudu, mis toetab
investeeringuid, kasvu, innovatsiooni ja teadusuuringuid; ning
tunnustab lisaks ettepanekuid õigusaktide jõustamiseks, et
tagada riskikapitalituru tõhusam toimimine;

Parem õigusloome VKEde hüvanguks
32.
rõhutab lihtsustatud, selgema ja ühtse õigusliku ja
haldusliku tegevuskeskkonna olulisust VKEde jaoks ning leiab,
et VKE testi kohaldamise tõhustamine on selles osas keskse
tähtsusega;

33.
kutsub üles mõjuhindamise protsessis VKE testi süste
maatilisemalt kohaldama, et kaasata poliitilised teatised ning
õigusaktide ettepanekud juba varases etapis, ning väidab lisaks,
et kõnealune protsess oleks tõhusam, kui mõju hindamise
komitee sõltuks vähem komisjonist;
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34.
toetab kindlalt seda, et kõik liikmesriigid rakendaksid
VKE testi ning „kõigepealt mõtle väikesele” põhimõtet mitte
üksnes õigusaktide puhul, vaid ka poliitilistes raamistikes ja
haldusmenetlustes, mis puudutavad VKEsid, ning teeb komisjo
nile ettepaneku hinnata VKE testi kohaldamist liikmesriikides
VKEde tulemuslikkuskontrolli osana;

35.
tervitab komisjoni valmisolekut aidata liikmesriikidel
vältida Euroopa Liidu õigusaktiga ettenähtust rangemate nõuete
kehtestamist. Seda toetas komitee ka oma eelmises arvamuses
algatuse „Small Business Act” kohta, rõhutades märkimisväärseid
tõkkeid mikroettevõtete sisenemisel turule ja nende laienemisel,
mille põhjuseks on ülepingutamine Euroopa Liidu direktiivide
siseriiklikku õigusse ülevõtmisel.

36.
toetab täielikult ühekordsuse põhimõtte rakendamist
ning julgustab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kohal
dama seda kõigi haldus- ja õigusteabe taotluste suhtes VKEdelt.
Komitee rõhutab siiski, et on teatud tõendeid selle kohta, et
ametiasutused, kes on üritanud ühekordsuse tavasid rakendada
ning kogutud andmeid jagada, on puutunud kokku takistustega
andmekaitse ja andmete säilitamise valdkonnas;

37.
toetab komisjoni lubadust esitada 2011. aastal poliitika
soovituste kogumi, et lihtsustada ja käsitleda väljakutseid, mis
on seotud ettevõtete üleminekut takistavate tõkete kõrvaldami
sega ning juhib veelkord tähelepanu asjaolule, et eriti asjakohane
on see küsimus ettevõtete üleminekul pereliikmetele, kuna
paljude VKEde omanikud vananevad ja loobuvad ettevõtlusest
lähema kümne aasta jooksul; lisaks toonitab komitee, et
sarnased probleemid on omased omaniku juhitavatele VKEdele;

38.
väljendab kahetsust, et pankrotimenetluse lihtsustamise
valdkonnas ei ole tänini tehtud märkimisväärseid edusamme,
mistõttu kutsub komitee liikmesriike ja komisjoni üles seda
küsimust prioriteediks seadma. Samuti kutsub komitee komis
joni taaskord üles tegelema sarnaste, kuid siiski erinevate välja
kutsetega, millega seisavad silmitsi ettevõtjad, kelle pankrotti ei
ole ametlikult välja kuulutatud;

39.
rõhutab, et kui ettevõtted on sunnitud oma tegevuse
lõpetama, on raskustesse sattunud ettevõtjatel nende töötajate
õigustega võrreldes raskusi juurdepääsul liikmesriikide sotsiaal
kaitsesüsteemidele;

Turulepääsu hõlbustamine
40.
toetab ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) laiendamist
kõigile Euroopa ettevõtetele ja nõustub täielikult SEPA nõukogu
2011. aasta mai avaldusega (3), milles kutsutakse üles viivitama
tult vastu võtma määrust, millega kehtestatakse üleminekutäh
taeg nii SEPA kreeditkorralduste kui ka otsearvelduste jaoks. Kui
määrus vastu võetakse, asendab see liikmesriikide olemasolevad
kreeditkorraldused ja otsearveldussüsteemid. See toob lõppkok
kuvõttes kaasa kiirema ja tõhusama SEPA rakendamise;
(3) http://www.ecb.int/paym/sepa/pdf/SEPA_Council_statement_3rd_
meeting.pdf
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41.
tervitab komisjoni võetud kohustust rakendada täielikult
Euroopa parimate tavade juhendit, millega lihtsustatakse VKEde
juurdepääsu riigihankelepingutele, ning kutsub komisjoni ja liik
mesriike üles vastama ulatuslikumalt komitee varasematele üles
kutsetele edendada VKEde riigihangetes osalemise suurendami
seks uuenduslikke lepingute sõlmimise meetmeid, nagu enamate
pakkumiste osadeks jaotamine või vajaduse korral koostöövõi
maluse lisamine pakkumiskutsesse;
42.
palub lisaks komisjonil edendada riigi tasandil pakkujate
nn hankepasside taotlemise võimalust (elektrooniline registree
rimissüsteem), mis tõendaks, et ettevõtjal on kinnitused ja
tõendid, mille esitamist hankijad hankemenetluste puhul tihti
nõuavad. Asjaolu, et VKEd peavad ainult üks kord passi taot
lema, tähendab seda, et nad ei pea samu kinnitusi ja dokumente
üha uuesti esitama. See on aja ja ressursside kokkuhoid, kui
ettevõtja osaleb hankemenetlustes tihti. Selline hankepass oleks
kehtiv teatud perioodi jooksul, kuna asjaomaste tõendite kehti
vusaeg on piiratud. Vastavad süsteemid juba toimivad ja seni on
kogemused olnud positiivsed;
43.
kordab, et e-hangete potentsiaal on suuresti kasutamata
ning tunnustab komisjonile ja liikmesriikidele suunatud üles
kutset tagada e-identimise ja e-autentimise vastastikune tunnus
tamine Euroopa Liidus aastaks 2012. Seetõttu julgustab komitee
komisjoni läbi vaatama selle meetme osas 2011. aastal tehtud
edusammud, et tagada vajalike sammude astumine ning määrat
leda küsimused, mille rakendamisele on vaja tähelepanu
pöörata;
44.
soovitab põhjalikumalt kasutada ära info- ja kommuni
katsioonitehnoloogia lahenduste eeliseid kulude vähendamisel,
sest kogu Euroopa Liidus sõlmitakse praegu vaid kolmandik
lepingutest üksnes elektroonilisel kujul. Seepärast kutsub
komitee üles seda võimalust väikeettevõtlusalgatuses paremini
käsitlema ning komisjoni ja liikmesriike seda rakendama;
45.
juhib veelkord tähelepanu üha kasvavale ohule, mida
must turg endaga seaduslike VKEde elujõulisuse seisukohalt
kaasa toob, ja nõuab, et komisjon käsitleks sellest tulenevaid
probleeme seoses ebaausa konkurentsi ja reguleerimata kauban
dusega. Eelkõige tuleks võtta meetmeid intellektuaalomandi
kaitse tõhustamiseks ja võltsimise vastase võitluse parandami
seks;
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Ettevõtluse edendamine
46.
tunnistab ettevõtluskultuuri edendamise ja arendamise
tähtsust; kutsub liikmesriike üles osutama suuremat tähelepanu
ettevõtlusalase hariduse edendamisele ja ettevõtliku mõtteviisi
juurutamisele üliõpilastes ja õpetajakoolituses;

47.
toetab Euroopa ettevõtluspiirkonna (European Entrepre
neurial Region, EER) süsteemi tugevdamist väikeettevõtlusalga
tuse elluviimise osana, et edendada ettevõtlust ning kui vahendit
piirkondade võrgustamiseks ja VKEde toetamisega seotud pari
mate kohalike ja piirkondlike tavade levitamiseks;

48.
tervitab programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele”
hindamist ja leiab, et programmi katseetapp on täitnud mitut
oma eesmärki ning loonud tõelist Euroopa lisaväärtust. Komitee
toetab kõnealuse programmi pikendamist tingimusel, et lahen
datakse katseetapi põhipuudused, eelkõige: a) parem algatusest
teavitamine üldiselt ja osalejate ja võõrustajate kasu tõhusam
propageerimine; b) kohalike/riiklike kontaktpunktide loomine
teabevahetusja
edendamisprobleemide
lahendamiseks;
c) suurem geograafiline tasakaal osavõtjate vahel; d) osalejatele
nn järelhooldusprogrammi pakkumine, et kinnistada saadud
kogemusi ja e) programmi kindlam rahastamisalus;

49.
tunnustab ja toetab juhendamisskeemide loomist nais
ettevõtjatele ning juhib samuti tähelepanu sisserändajatest ette
võtjate vajadustele, kes on olukorrast tingituna üldiselt ettevõt
likumad ja vähem riskikartlikud. Komitee soovitab arvesse võtta
ka noorte, vähemuste ja eakate ettevõtjate vajadusi ning teha
vahet Euroopa Liidust ja kolmandatest riikidest pärit sisserända
jatest ettevõtjate probleemidel ja vajadustel;

50.
tervitab Euroopa 2020. aasta juhtalgatust „Uute oskuste
ja töökohtade tegevuskava”, milles võetakse arvesse VKEde
teatud spetsiifilisi iseärasusi ja väljakutseid, ning julgustab
komisjoni ja liikmesriike tagama, et oskuste ja töökohtade polii
tika töötataks välja väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act”
kontekstis, et maksimeerida töökohtade loomise ja oskuste aren
damise potentsiaali VKEdes.

Brüssel, 12. oktoober 2011
Regioonide Komitee
president
Mercedes BRESSO

