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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Euroopa ettevõtjate, sealhulgas VKEde jaoks on ülitähtis, et reeglitel 
põhinevas mitmepoolses kaubandussüsteemis valitseksid kogu maailmas võrdsed 
võimalused, mis aitab edendada majanduskasvu, tagada stabiilse ja prognoositava 
keskkonna ning säilitada ettevõtete konkurentsivõime, samuti kindlustada ELis 
olemasolevaid töökohti ja luua juurde uusi, kuna järjest rohkem töökohti sõltub 
ülemaailmsetest väärtusahelatest; 

2. rõhutab, et VKEdel on rahvusvahelises kaubanduses ülioluline roll, kuna nad annavad 
hinnanguliselt 30 % ülejäänud maailma suunduvast ELi kaupade ekspordist1; tuletab 
meelde, et ELi kaubandus- ja konkurentsipoliitika peaks aitama luua VKE-sõbralikku 
kaubanduskeskkonda, et aidata VKEdel ületada suuremaid raskusi uutele turgudele 
sisenemisel ja võimaldada neil omal jõul konkureerida;

3. palub komisjonil tagada, et ELi konkurentsipoliitika edendaks nii ELis kui ka kogu 
maailmas ausat konkurentsi ja vastastikkusi kaubandustingimusi ning samas aitaks 
kaasa ELi oma tööstuse tugevdamisele; nõuab seetõttu, et ebaausate kaubandustavade 
probleemile tuleb mõjusalt reageerida ning kasutada selleks täielikult ära kättesaadavad 
vahendid, töötada välja uusi tulemuslikke vahendeid ja võidelda välisriikide omandi ja 
subsiidiumide moonutava mõjuga siseturul, eelkõige siis, kui tegu on ELi poolse 
rahastamisega; väljendab sellega seoses heameelt, et komisjoni uus koosseis kavatseb 
tugevdada välismaiste otseinvesteeringute taustauuringumehhanismi, ning nõuab, et 
jätkataks arutelu ELi rahvusvaheliste hangete instrumendi üle;

4. palub lisaks, et komisjon tugevdaks veelgi ülemaailmset koostööd 
konkurentsiküsimustes või tagaks õiglased konkurentsitingimused kahepoolsete 
kaubanduslepingute kaudu ja rahvusvahelistel foorumitel; toetab täielikult komisjoni 
jõupingutusi seoses Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) praegu käimas oleva 
reformiga, mille eesmärk on ajakohastada mitmepoolseid eeskirju, mis puudutavad 
subsiidiume ja valdkondlikke algatusi, et subsiidiume rahvusvahelisel tasandil 
asjakohaselt käsitleda;

5. palub, et komisjon töötaks osana ELi terviklikust ja ambitsioonikast 
kaubanduspoliitikast läbirääkimistel jätkuvalt selle nimel, et kõigisse tulevastesse 
kaubanduslepingutesse lisataks ambitsioonikad ja jõustatavad konkurentsi- ja riigiabi 
sätted;

6. palub komisjonil tagada, et konkurentsieeskirjad oleksid kooskõlas kaasaegse 
majandusega ja teeniksid võimalikult hästi Euroopa tarbijaid, võttes täielikult arvesse 
majanduse digitaliseerimise mõju maailmaturgude toimimisele; väljendab sellega seoses 
heameelt, et WTOs on käimas mitmepoolsed läbirääkimised e-kaubanduse üle, 
eesmärgiga tagada, et ettevõtted saavad kogu maailmas konkureerida võrdsetel 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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tingimustel, mis põhinevad ülemaailmsetel kaubanduseeskirjadel.


