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Audiitorid uurivad, kas EL 
soodustab VKEde 
rahvusvahelistumist 
VKEd on ELi majanduse jaoks üliolulised. Nende arengu toetamine nii ühtsel turul kui ka 
väljaspool ELi on seetõttu liidu üldise konkurentsivõime strateegia põhielement. Euroopa 
Kontrollikoda alustab auditit, et hinnata ELi VKEde rahvusvahelistumise strateegia sidusust ja 
seni võetud meetmete tõhusust.  

Väikeseid ja keskmise suurusega (vähem kui 250 töötajaga) ettevõtjaid (VKEd) peetakse üldiselt 
majanduse selgrooks. ELis moodustavad nad kaks kolmandikku erasektori tööhõivest ja toodavad 
üle poole kogu majandustoodangust. Kõik meetmed, mis aitavad neil kasvada ja oma äritegevust 
rahvusvaheliseks muuta, võivad seega oluliselt mõjutada töökohtade loomist ja majanduskasvu.  

VKEd seisavad siiski silmitsi mitmete takistustega, et muutuda rahvusvaheliselt aktiivsemaks ja 
saada kasu piiriülesest kaubandusest. Takistused hõlmavad teadmiste puudumist välismaiste 
turgude ja ärivõimaluste kohta, keerukaid eeskirju ja haldustõkkeid ning ebapiisavaid vahendeid 
rahvusvahelistumiseks. Ettevõtjate abistamine nende takistuste tulemuslikul ületamisel on ELi 
tegevuskavas tähtsal kohal, hõlmates mitmeid algatusi, mis on suunatud VKEde vajadustele. 
Nende hulka kuuluvad eelkõige Euroopa ettevõtlusvõrgustik, algatus „Startup Europe“, toetus 
VKEde rahastamisvahendist ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest ning muud algatused 
VKEde konkurentsivõime programmi (COSME) raames. 

„VKEd on Euroopa majanduse nurgakivi. Veelgi olulisem on see, et nad võivad kasvada ja seega 
anda veelgi suurema panuse ELi majanduskasvu, sisenedes uutele turgudele ELis ja mujal,“ ütles 
auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Ivana Maletić. „Seepärast on väga oluline 
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ergutada nende osalemist rahvusvahelistel turgudel ning meie audit teebki kindlaks, kas ELi 
sellekohane tegevus on vilja kandnud.“ 

EL on koostanud strateegia ja kehtestanud meetmed, et toetada VKEsid ja aidata neil kasu saada 
piiriülesest kaubandusest ja koostööst. 2008. aastal algatati väikeettevõtlusalgatusega „Small 
Business Act“ ELi üldine VKEde rahvusvahelistumise poliitika nii ühtsel turul kui ka väljaspool 
seda. Kolm aastat hiljem avaldas Euroopa Komisjon teatise „Väike ettevõte, suured ideed“, milles 
esitati ELi VKEde rahvusvahelistumise strateegia. Strateegia eesmärk oli ühtlustada arvukaid 
meetmeid ja vahendeid, millel on väga erinevad meetodid ja eesmärgid, et toetada Euroopa 
VKEde rahvusvahelist kasvu. Strateegia sisaldab ka põhimõtteid, millega reguleeritakse ELi 
tasandi algatusi selles valdkonnas. 

Äsja alanud audit keskendub ELi toetusele, mille eesmärk on aidata VKEdel pääseda 
rahvusvahelistele turgudele. Selles uuritakse, kuidas kaks Euroopa Komisjoni poolt otse hallatavat 
põhimeedet (Euroopa ettevõtlusvõrgustik ja algatus „Startup Europe“) on kaasa aidanud ELi 
eesmärkide saavutamisele selles valdkonnas. Eelkõige hindavad audiitorid, kui 

o sidus on ELi VKEde rahvusvahelistumise strateegia; 
o tõhusalt koordineeritakse olemasolevaid meetmeid ELi tasandil; 
o hästi need liikmesriikide algatusi täiendavad.  

 

Toimetajatele  

Rahvusvahelistumine on protsess, millega suurendatakse ettevõtete osalemist rahvusvahelistel 
turgudel, peamiselt ekspordi, aga ka impordi ja tehnilise koostöö kaudu. Need rahvusvahelised 
turud võivad olla osa ELi ühtsest turust või asuda ELi mittekuuluvates riikides. 

Täna avaldatud audititutvustus annab teavet käimasoleva auditi kohta, mis käsitleb ELi toetust 
VKEde rahvusvahelistumisele. Audit on kavas lõpule viia 2021. aasta teises pooles. 
Audititutvustused põhinevad enne auditi algust tehtud ettevalmistustööl ja neid ei tohiks 
käsitada audititähelepanekute, -järelduste ega -soovitustena. Audititutvustus on tervikuna 
kättesaadav inglise keeles aadressil eca.europa.eu. 

Sel aastal on kontrollikoda avaldanud eriaruanded VKEde rahastamisvahendi ja ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete kohta. 2021. aasta lõpuks kavatseb kontrollikoda hinnata ka Euroopa 
Regionaalarengu Fondi toetuse tõhusust VKEde konkurentsivõime ja tulevikuks valmisoleku 
parandamisel. 

Teave meetmete kohta, mida kontrollikoda on võtnud seoses COVID-19 pandeemiaga, on 
esitatud siin. 
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