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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 

kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt komisjoni algatuse üle „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma 

kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“; märgib, et järgmise 10–15 aasta jooksul tuleb 

90 % maailma majanduskasvust väljastpoolt ELi ning et selles on oluline roll suurtel 

tärkava turumajandusega riikidel; leiab, et kaupade ja teenustega seotud kaubandusel ja 

investeeringutel on väga oluline roll ELi majanduskasvu edendamisel, kuna need avavad 

uusi eksporditurge ELi tööstusele, loovad kvaliteetseid töökohti ning jätkusuutlikku ja 

keskkonnasõbralikku majanduskasvu ning suurendavad ELi konkurentsivõimet; rõhutab, 

et seepärast peab Euroopal olema kindel, tulevikku suunatud strateegia, mis põhineb 

sidusal tööstuspoliitikal, teadusuuringutel ja innovatsioonil ning digitaalsel tegevuskaval; 

2. rõhutab, et kaubandus- ja investeerimispoliitika eesmärk peab olema avada ELi 

äriühingutele uusi turge, et aidata kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule ja kvaliteetsete 

töökohtade loomisele inimväärsetes töötingimustes, ning et see poliitika peaks olema 

kavandatud nii, et ta oleks kooskõlas ausal konkurentsil ja vastastikkusel põhineva 

reindustrialiseerimise strateegiaga ning tagaks ELi tööstusele võrdsed tingimused; 

3. märgib, et teenuste kasvav osatähtsus rahvusvahelises kaubanduses ning teenuste, 

tootmise ja välismaiste otseinvesteeringute üha tugevam seotus ülemaailmse väärtusahela 

kujul muutub aina tähtsamaks; on seisukohal, et neid vastastikuseid sidemeid tuleb 

kõikides kaubandusläbirääkimistes arvesse võtta, et Euroopa tööstus saaks maksimaalselt 

kasu; 

4. rõhutab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) ning idufirmade olulisust 

kaubanduses ja investeeringutes lisaks nende strateegilisele tööstuslikule tähtsusele, 

arvestades et ELis on rohkem kui 600 000 VKEd, mis osalevad kaubanduses väljaspool 

ELi ning annavad ühe kolmandiku ELi ekspordist, pakuvad tööd enam kui 6 miljonile 

inimesele ning loovad enamiku Euroopa töökohti; rõhutab üleminekuperioodide tähtsust 

selleks, et tööstus ja VKEd saaksid kohaneda uute kaubanduslepingute mõjuga; nõuab, et 

tulevased kaubanduslepingud sisaldaksid süsteemselt eraldi peatükke VKEde kohta; 

kutsub komisjoni üles pakkuma VKEdele kasutajasõbralikku teavet kaubandusvõimaluste 

kohta ja andma kõnealuste võimaluste kasutamiseks toetust, kaasa arvatud ELi 

struktuurifondidest; 

5. tuletab meelde, et kaubandus on säästva arengu edendamise vahend, mis aitab edendada 

kvaliteetseid töökohti, keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja tööga seotud standardeid, mis on 

kindlaks määratud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonides ning mis tuleks 

lisada kõikidesse kaubanduslepingutesse ja mille piisavat kohaldamist tuleks teraselt 

jälgida; väljendab heameelt komisjoni soovi üle lisada kõikidesse kaubandus- ja 

investeerimislepingutesse ambitsioonikas ja innovaatiline säästva arengu peatükk; 

6. rõhutab, kui oluline on säilitada kõrged standardid töötervishoiu ja -ohutusalastes 

õigusaktides, samuti keskkonnastandardid ELi tööstuses ja tootmises; palub komisjonil 

tagada, et kaubanduslepingud tugevdaksid neid standardeid ja aitaksid luua 

rahvusvahelisel tasandil võrdseid tingimusi; 
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7. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et kolmandate riikidega kauplemisel oleks tagatud 

Euroopa standardite järgimine; 

8. tõstab esile ELi juhtivat rolli kliimameetmetes ja peab väga oluliseks, et sellest 

ambitsioonist ei loobutaks; rõhutab seepärast, kui oluline on lisada kaubanduslepingutesse 

kaitsemeetmed süsinikulekke ärahoidmiseks, arvestades et tõhusate ELi protsesside 

asendamine vähem säästvate süsteemidega võib suurendada ülemaailmseid heitkoguseid, 

mis takistaks COP21 eesmärkide saavutamist; 

9. rõhutab vajadust tagada, et ELi kaubanduspartnerid ei kasutaks konkurentsivastaseid 

tavasid – sh sotsiaalne ja keskkonnaalane dumping, eelkõige odava dumpinguhinnaga 

toodete müümine Euroopas, ning protektsionistlikud ja diskrimineerivad meetmed, mis 

seavad ohtu ELi standardid ja destabiliseerivad Euroopa tööstust –, ning vajadust tagada, 

et EL võtaks kõik vajalikud meetmed, et ennast ebaõiglaste kaubandustavade eest kaitsta; 

on sellega seoses mures Hiinale turumajanduse staatuse võimaliku andmise pärast ning 

palub komisjonilt üksikasjalikku ja põhjalikku mõjuhinnangut erinevate stsenaariumide 

kohta seoses Hiinale turumajanduse staatuse andmisega, pöörates erilist tähelepanu selle 

mõjule ELi tootmissektorile, tarbijatele, investeerimispoliitikale ja konkurentsivõimele, 

muu hulgas seoses VKEdega; nõuab tungivalt, et komisjon lisaks oma tööprogrammi 

tõhusate ja ajakohastatud seadusandlike vahendite väljatöötamise, mis võimaldavad ELil 

ennetada selliseid tavasid, mis mõjutavad tugevalt meie majanduse taastumist ning 

suutlikkust investeerida, innovaatilisust ja konkurentsivõimet; 

10. nõuab oluliste tööstusharude, nt terase- ja keraamikatööstuse kiiresti halvenevat olukorda 

arvesse võttes tungivalt, et komisjon ja nõukogu kiirendaksid prioriteetse küsimusena 

2013. aastal alustatud ELi kaubanduse kaitsevahendite reformi, et parandada nende 

vahendite reageerimisvõimet ja mõjusust ning võidelda ebaausa konkurentsi vastu; 

rõhutab, et Euroopa Parlament võttis 5. veebruaril 2014. aastal kõnealuse reformi kohta 

vastu oma seisukoha (2013/0103(COD)), milles nõuti eelkõige dumpinguvastaste 

uurimiste kestuse lühendamist, järgides täielikult Maailma Kaubandusorganisatsiooni 

(WTO) eeskirju; 

11. tuletab meelde, et kui Hiina saab turumajanduse staatuse, siis on praegustes tingimustes 

veel raskem algatada Hiina ekspordi vastu dumpinguvastaseid menetlusi; 

12. kutsub komisjoni üles vältima kaubandus- ja investeerimispoliitika kujundamisel ELi 

liikmesriikides töökohtade säilitamise nimel seda, et Euroopa tootmisrajatisi viiakse EList 

välja; 

13. on arvamusel, et komisjon peaks vabakaubanduslepinguid käsitlevatel läbirääkimistel 

tagama, et keelustatakse sellised konkurentsi moonutavad tavad, nagu kahetine 

hinnakujundus ja toorainete ekspordipiirangud; 

14. juhib tähelepanu asjaolule, et kõik meie majandusele strateegiliselt tähtsad 

mitteväärismetallide ettevõtted on allutatud ülemaailmsele konkurentsile; on arvamusel, et 

komisjon peaks asjaomaste turgude määratlemisel võtma viivitamata lähtepunktiks 

maailmaturu ja mitte piirduma oma analüüsides siseturuga; 

15. võtab teadmiseks komisjoni Euroopa investeerimiskavas sisalduva nõude edendada ELi-

siseseid investeeringuid ja on seisukohal, et kaubandusstrateegiad on selle eesmärgi 
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saavutamiseks oluline vahend; 

16. usub, et tulevikku vaatav kaubandus- ja investeerimispoliitika võib mängida olulist rolli 

Euroopa telekommunikatsioonituru, autoriõiguste ja digitaalmajanduse arengus ning tuua 

ELi tarbijatele ja ettevõtjatele, sh VKEdele, selget kasu; toonitab, et digitaalne ühtne turg 

on oluline ELi konkurentsivõime ja majanduskasvu edendaja; rõhutab, et tuleb tagada 

võrdsed tingimused turulepääsu vastastikkuse osas ning et ELi välised turuosalised peavad 

järgima Euroopa tööstus- ja tarbijastandardeid; kutsub komisjoni üles tegelema tulevastes 

kaubandus- ja investeerimislepingutes digitaalmajanduse valdkonnas esinevate 

kaubandustõkete, andmete piiriülese liikumise, andmete säilitamise ning andme- ja 

tarbijakaitse küsimusega, et tagada digitaalmajanduse jätkuv kohanemisvõime ja kasv 

tarbijate hüvanguks; palub komisjonil tagada, et praegused ja tulevased 

kaubanduslepingud ei mõjuta Euroopa andmekaitseõigusakte; 

17. kutsub komisjoni üles tagama, et tulevastes kaubanduslepingutes oleks eelkõige 

tehnosiirde valdkonnas tagatud kehtivate intellektuaalomandi õigusaktide jõustamise 

õigus; 

18. palub komisjonil julgustada Euroopa teadusasutusi tegema aktiivsemalt koostööd 

potentsiaalsete ELi väliste partneritega, et optimeerida investeeringuid teadusuuringutesse 

ja innovatsiooni ning vältida ajude äravoolu; kutsub komisjoni üles edendama 

teadusuuringute valdkonnas piirkondlikku koostööd; 

19. rõhutab vajadust suurendada ülemaailmseid jõupingutusi puhta energia tehnoloogiate 

edasiarendamiseks vähese CO2-heitega majanduse poole liikumisel ning ergutab seetõttu 

komisjoni tõhustama koostööd partneritega energiaalase teadustegevuse, arengu ja 

uuendustegevuse valdkonnas; 

20. kutsub komisjoni üles edendama energiavarustuse, tarneteede ja energiaallikate 

mitmekesistamist uute energiakaubanduse partnerite leidmise ja piirkondliku koostöö abil, 

suurendades seeläbi konkurentsi ja tagades Euroopa energiatarbijatele madalamad hinnad; 

rõhutab, et taastuvate energiaallikate arendamine ja energiatõhususe edendamine on 

olulised, et suurendada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust impordist; rõhutab, kui 

tähtis on lisada vabakaubanduslepingutesse sätted, mis käsitlevad säästva energia alaste 

partnerluste arendamist ning tehnoloogilise koostöö süvendamist, eelkõige taastuvate 

energiaallikate ja energiatõhususe valdkonnas; soovitab lisada uutesse 

kaubanduslepingutesse energeetikat ja tooraineid käsitleva peatüki; 

21. tunneb heameelt veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegiat käsitleva 

komisjoni teatise üle; on arvamusel, et hiljutised suundumused maagaasi maailmaturul 

kujutavad endast Euroopa jaoks suurepärast võimalust suurendada energiavarustuse 

kindlust ja luua konkurentsitihedam turg; nõuab ühist huvi pakkuvate projektide kiiret 

lõpuleviimist, et tagada nõuetekohase taristu olemasolu, et selliseid gaasikaubanduse 

pakutavaid suuremaid võimalusi ära kasutada; 

22. rõhutab, kui oluline on saavutada „dünaamiline“ kokkulepe keskkonnasäästlike kaupade 

küsimuses, mille üle praegu läbirääkimisi peetakse, tagada, et kokkuleppega saavad hiljem 

ühineda teised WTO partnerid ja et see hõlmab tulevikus keskkonnasäästlikke teenuseid, 

aidates seega edendada Euroopa keskkonnahoidliku tehnoloogia tööstust ning saavutada 

Pariisi 2015. aasta kliimakokkuleppes sisalduvad kliima- ja energiaalased eesmärgid, 
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suurendada ELis energiavarustuse kindlust ning vähendada sõltuvust fossiilkütustest; 

23. kutsub komisjoni üles edendama kaubandus- ja investeerimispoliitika kavandamisel 

soolist võrdõiguslikkust ning mustanahaliste, asiaatide ja etniliste vähemuste 

võrdõiguslikkust. 
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