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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tööstuspoliitika vahekokkuvõtte kohta – panus ELi majanduskasvu ja tööhõive 
strateegiasse
(2007/2257(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Tööstuspoliitika vahekokkuvõte – panus ELi 
majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse” (KOM(2007)0374), ning teatise lisa, komisjoni 
talituste töödokumenti (SEK(2007)0917);

– võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu 22. ja 23. novembri 2007. aasta järeldusi; 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) –
töökohtade ja majanduskasvu tagamise võti. Tänapäevase VKE-poliitika vahekokkuvõte” 
(KOM(2007)0592);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Juhtivate turgude algatus Euroopas” (KOM(2007)0860);

– võttes arvesse oma 5. juuli 2006. aasta resolutsiooni raampoliitika kohta ELi tootmise 
tugevdamiseks – süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale1;

– võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta resolutsiooni teemal „On aeg tõsta tempot –
kasvava majandusega ja ettevõtliku Euroopa loomine”2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja majandus- ja 
rahanduskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

A. arvestades, et komisjoni tööstuspoliitika vahekokkuvõte teeb ülevaate edusammudest, mis 
on saavutatud tööstuspoliitikat käsitlevas 2005. aasta teatises sätestatud integreeritud 
meetmetega, ja sätestab meetmed järgnevateks aastateks; 

B. arvestades, et tööstuse arvele langeb ELis üle 80 % erasektori teadus- ja arendustegevuse 
kuludest ja et tööstuse innovaatilised tooted moodustavad kolmveerandi ELi ekspordist, 
mistõttu on tööstusel oluline roll Euroopa muutmisel teadmispõhiseks majanduseks;

C. arvestades, et võrreldes muude piirkondadega, näiteks Ameerika Ühendriigid või Aasia, 
kohaneb ELi tööstus turu rangete eeskirjade tõttu muutuva turuolukorra ja uue tehnoloogia 
arenguga suhteliselt aeglaselt;

D. arvestades, et globaliseerumise, tehnoloogia arengu ja säästva arengu suundumused 
pakuvad ELi tööstussektorile olulisi, seni veel kasutamata võimalusi, 

1. tervitab komisjoni teatist, mis teeb ülevaate edusammudest, mida on saavutatud 

                                               
1 ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 646.
2 ELT C 316 E, 22.12.2006, lk 378.
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integreeritud tööstuspoliitika rakendamisel;

2. märgib edusamme, mida on saavutatud horisontaalsete ja sektorikesksete meetmetega, 
ning tervitab uusi sektorikeskseid algatusi toiduainete töötlemise ja elektrotehnika 
valdkonnas;

3. usub, et ELi tööstuspoliitika peamine roll on luua eeltingimused ettevõtluse arendamiseks, 
tööstusinvesteeringuteks, innovatsiooniks ja töökohtade loomiseks, pöörates erilist 
tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) vajadustele;

4. kutsub komisjoni üles tõhustama oma jõupingutusi mittevajalike haldustõkete 
eemaldamisel, mis muudavad juurdepääsu siseturule keeruliseks, lihtsustama ja 
parandama regulatiivset keskkonda ja vähendama ettevõtete halduskoormust, tagades muu 
hulgas, et saavutatakse edusamme komisjoni tegevuskavas sätestatud 13 prioriteetses 
valdkonnas, mille eesmärk on halduskoormuse vähendamine, ning rakendades 
haldustõkete eemaldamise kiirendatud meetmete teist paketti;

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid saavutaksid edusamme ambitsioonikate riiklike 
eesmärkide seadmisel ja täitmisel seoses halduskoormuse vähendamisega, eriti selliste 
eesmärkide, mis soodustavad VKEde kasvu ja arengut, näiteks lihtsustatud 
aruandlusnõuded ja erandid;

6. julgustab komisjoni kasutama ühtset lähenemisviisi VKEdele kõigis ELi poliitikates, 
rakendades tõhusalt nn „esmalt mõtle väikestele” põhimõtet;

7. toetab tugevalt tulevast väikeettevõtete õigusakti; usub, et see peaks olema õigusloomega 
seotud ettepanek ning sisaldama uusi, konkreetseid algatusi, et vähendada VKEde 
regulatiivset koormust, hõlbustada nende juurdepääsu siseturule ja riigihangetele ning 
tagada neile piisav juurdepääs rahastamisallikatele ja teadustegevuse infrastruktuurile;

8. rõhutab Basel II lepingu1 tähtsust pankade tegevuse mõjutamisel ja neis huvi tekitamisel 
laenata küllaltki kõrge riskiastmega klientidele, sealhulgas VKEdele; peab kõnealust 
arengut VKEde investeerimise ja ettevõtlusele suunatud teadustegevuse toetamise 
vahendiks;

9. on arvamusel, et ELi keskkonnaalaseid eesmärke ei tohiks pidada ohuks tööstusele, vaid 
võimaluseks saada esimese tegutseja eelis ja muuta ELi tööstus maailma juhtivaks 
keskkonnasõbralike ja sotsiaalselt vastuvõetavate tehnoloogiate, toodete ja teenuste 
valdkonnaks;

10. on seisukohal, et komisjoni säästvat tööstuspoliitikat käsitlev tegevuskava peaks looma 
raamistiku sujuvaks üleminekuks vähem süsihappegaasi heiteid tekitavale ning energia- ja 
ressursitõhusale tööstusele; usub, et juhtivate turgude algatus võib siin olulist rolli 
mängida;

11. rõhutab eriti vajadust säästva ja tasakaalustatud arengu järele kogu ELis, seda nii 
geograafiliselt kui ka seoses projektide ulatusega; usub, et tõeliselt tasakaalustatud 

                                               
1 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Baseli 
pangajärelevalve komitee, juuni 2004.
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lähenemisviis on ainus viis ELi tööstuse arengu stimuleerimiseks, uute võimaluste 
pakkumiseks töökohtade loomisel ja ELi piires edukate piirkondade edendamiseks;

12. juhib tähelepanu, et lühiajalises perspektiivis tuleks arvesse võtta mõju ELi 
energiamahukate tööstusharude rahvusvahelisele konkurentsivõimele, et vältida 
süsinikdioksiidi leket ja tööpuudust; nõuab seoses sellega tungivalt, et komisjon edendaks 
ja toetaks aktiivselt rahvusvaheliste sektorikesksete lepingute sõlmimist, mis kärbiksid 
konkreetsete tööstusharude keskkonnamõju kogu maailmas, tagades samal ajal võrdse 
mänguruumi;

13. juhib tähelepanu praegusele arengule seoses juurdepääsuga toorainele; juhib tähelepanu, 
et EL on täielikult sõltuv mitmete metallide impordist; kutsub komisjoni üles pakkuma 
ühtset lähenemisviisi, et kindlustada jätkusuutlikku juurdepääsu toorainele;

14. tuletab meelde olulist struktuurimuutust, mille kutsus esile töökohtade siirdumine 
tööstusega seotud teenuste sektorisse; toetab seetõttu väljapakutud tööstust ja teenuseid 
käsitlevat algatust, mis analüüsib teenuste sektorit ja selle mõju tööstuse 
konkurentsivõimele; juhib komisjoni tähelepanu eriti tööstusele suunatud teenuste 
kvaliteedi, tootlikkuse ja väärtuse parandamisele, eelkõige teadmispõhistele äriteenustele;

15. rõhutab asjaolu, et ELi konkurentsieelist suurendavad oluliselt innovaatilised tooted, mis 
moodustavad 73 % ELi ekspordist; märgib siiski, et EL jääb endiselt maha Ameerika 
Ühendriikidest ja Jaapanist innovatsiooni ning eriti ärisektori teadus- ja arendustegevuse
valdkonnas; usub seega, et ühenduse rahastamisprogramme, näiteks teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi, 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning Euroopa Innovatsiooni ja 
Tehnoloogia Instituuti, tuleks täiel määral kasutada; tervitab seoses sellega juhtivate 
turgude algatust kui vahendit innovaatiliste toodete ja teenuste jaoks turupotentsiaali 
vallapäästmiseks;

16. on seisukohal, et kogu ELis innovatsiooni edendamisel on kesksel kohal leiutustegevuse 
toetamine ja sellise tegevuse kaudu loodud toodete kaitsmine; juhib seega tähelepanu 
intellektuaalomandi õiguste läbipaistva, lihtsustatud kaitse poliitika tähtsusele, mida ka 
tegelikkuses rakendataks; kutsub komisjoni üles võtma võimalikult ruttu meetmeid 
Euroopa patendi kasutuselevõtmiseks ja kutsub komisjoni üles jätkuvalt võitlema 
võltsimiste vastu ning töötama kõnealuses valdkonnas rahvusvahelise lahenduse suunas, 
mis rajaneks peamiselt Euroopa mudelitel;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Tugev ja hea tööstuslik alus on kesksel kohal, et täiel määral ära kasutada ELi majanduslikku 
potentsiaali ja saavutada Lissabonis seatud eesmärke. Lisaks sellele, arvestades, et ELi 
tööstuse arvele langeb üle 80 % erasektori teadus- ja arendustegevuse kuludest ning tööstus 
annab oma innovaatiliste toodetega ligikaudu 75 % ELi ekspordist, omab tööstus keskset rolli 
meie majanduse muutmisel teadmispõhiseks majanduseks.

Üldiselt on ELi tööstuse olukord hea ja dünaamiline. Siiski seisab ta silmitsi oluliste 
väljakutsetega, nagu näiteks kiire tehnoloogiline areng, tihe ja kasvav konkurents ning 
vajadus kaasa aidata Euroopa keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele.

Seoses sellega sätestati 2005. aastal poliitika, mis hõlmas konkreetseid soovitusi 
sektorikeskseteks meetmeteks eesmärgiga edendada majanduskasvu, tootlikkust ja 
konkurentsivõimet. Käivitatud on seitse peamist sektoriülest poliitilist algatust 
(intellektuaalomandi õigusi ja võltsimist käsitlev algatus, konkurentsivõime, energeetika ja 
keskkonnaküsimustega tegelev kõrgetasemeline töörühm, konkurentsivõime ja turule 
juurdepääsuga seotud välisaspektid, uus õigusaktide lihtsustamise programm, valdkondlike 
ametioskuste parandamine, struktuurimuutuste juhtimine tööstuses, integreeritud 
lähenemisviis tööstuse teadusuuringutele ja uuendustele). Lisaks on käivitatud seitse 
sektorikeskset algatust (farmaatsiatoodete foorum, strateegia „Bioteadused ja biotehnoloogia 
– strateegia Euroopale” vahekokkuvõte, uued kõrgetasemelised töörühmad keemiatööstuse ja 
kaitsetööstuse valdkonnas, Euroopa kosmoseprogramm, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia konkurentsivõime rakkerühm, masinatööstuse alane poliitiline 
dialoog).

Käesolev teatis annab ülevaate edusammudest, mida on saavutatud 2005. aastal sätestatud 
horisontaalsete ja sektorikesksete meetmetega. Selle vahekokkuvõtte kohaselt ei ole poliitikat 
vaja täielikult muuta. Siiski peab komisjon vajalikuks mõnede käimasolevate projektide 
tugevdamist ja mõnede uute algatuste käivitamist hiljutiste väljakutsetega toimetulekuks. 
Teatises tuuakse välja järgmised uued horisontaalsed meetmed:

 väikeettevõtete liidu algatus;
 juhtivate turgude algatus;
 standardeid käsitlev algatus;
 säästva tööstuspoliitika tegevuskava;
 tööstus ja teenused.

Lisaks tehakse kaks uut sektorikeskset algatust:
 toiduainetööstus
 Electra (elektrotehnika).

Käesolev teatis on tervitatav. Tööstuspoliitika peamine roll ELi tasandil on luua head 
eeltingimused ettevõtluse arendamiseks, tööstusinvesteeringuteks, innovatsiooniks ja 
töökohtade loomiseks. Nimetatud eeltingimused võivad siiski sektorite kaupa varieeruda. 
Seoses sellega on soojalt tervitatavad sellised sektorikesksed algatused, mis võtavad arvesse 
iga sektori iseloomulikku konteksti ja pakuvad välja meetmed, mis sobivad just antud sektori 
võimaluste ja väljakutsetega. Neid sektorikeskseid algatusi tuleks tugevdada horisontaalse 
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lähenemisviisi kaudu, mis lõhub ELi tööstuse ees seisvad takistused teel suurema väärtusega 
ja kõrgema kvaliteediga toodete arendamise suunas. Raportöör soovib keskenduda kolmele 
sellisele horisontaalsele aspektile:

„Parem õigusloome”
Koormav regulatiivne keskkond ja ülearune bürokraatia on jätkuvalt suurimateks takistusteks 
tööstusele. Eelkõige puudutab see väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd), kuna 
nemad on esimesed, kes kannatavad ülearuse bürokraatia tõttu (on leitud, et väike ettevõte 
kulutab regulatiivsetele kohustustele ühe töötaja kohta võrreldes suure ettevõttega keskmiselt 
kümme korda rohkem). Selle tõttu on „parema õigusloome” temaatika äärmiselt oluline 
Euroopa tööstuse konkurentsivõime tõstmisel. Komisjon peaks tõhustama oma jõupingutusi 
mittevajalike (haldus)tõkete eemaldamisel, mis takistavad juurdepääsu siseturule, lihtsustama 
ja parandama regulatiivset keskkonda ja vähendama ettevõtete halduskoormust (näiteks 
tagades, et saavutatakse edusamme komisjoni tegevuskavas sätestatud 13 prioriteetses 
valdkonnas 25 % eesmärgi saavutamisel aastaks 2012, ning rakendades haldustõkete 
eemaldamise kiirendatud meetmete teist paketti). Samas ei ole parema õigusloome 
tegevuskava võimalik läbi viia ainuüksi Euroopa tasandil. Selleks et tagada ELi ettevõtetele 
käegakatsutavaid majanduslikke tulemusi, peaksid ka liikmesriigid tegema edusamme 
ambitsioonikate riiklike eesmärkide seadmisel ja täitmisel seoses halduskoormuse 
vähendamisega, eriti selliste eesmärkide, mis soodustavad VKEde kasvu ja arengut (näiteks 
lihtsustatud aruandlusnõuded ja erandid).

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted
VKEd on üheks peamiseks majanduskasvu ja konkurentsivõime paranemise teguriks 
Euroopas, arvestades nende innovatsioonipotentsiaali ja dünaamilisust ning paindlikkust. 
Seega on VKEde kasvu toetamine oluline. Seda tuge võib anda, tagades juurdepääsu 
rahastamisallikatele (võõrkapital) ja teadustegevuse infrastruktuurile (väikeettevõtete liidu 
algatus). Samuti on toeks ühtne lähenemisviis VKEdele erinevate ELi poliitikate raames 
(näiteks rakendades poliitikate väljatöötamisel tõhusalt niinimetatud „esmalt mõtle 
väikestele” põhimõtet). VKEde juurdepääs turgudele võib olla võrreldes suurte ettevõtetega 
raskendatud. Seoses sellega on nende jaoks eriti tähtsad sellised algatused nagu 
standardimine, intellektuaalomandi õiguste kaitse ja kergesti kättesaadava teabe olemasolu. 
VKEde abistamiseks on väga oluline tulevane väikeettevõtete õigusakt. Kõnealune õigusakt 
peaks hõlmama uusi, konkreetseid algatusi, et vähendada VKEde regulatiivset koormust, 
hõlbustada nende juurdepääsu ühisturule ja riigihangetele, ning aitama VKEdel toime tulla 
globaliseerumise ja kliimamuutustega seotud väljakutsetega, näiteks võimaldades neile 
arenguks ja muutumiseks vajalikke rahalisi vahendeid ja inimressursse. Seoses VKEde kasvu 
toetamisega on oluline võtta eeskuju mõnede liikmesriikide saavutatud edusammudest, 
näiteks luues spetsiaalse riikliku koostöömehhanismi VKEsid toetavate poliitikate 
rakendamisel, jälgimisel ja hindamisel. Seoses sellega on väga tervitatav eesistujariigi 
Sloveenia korraldatav konverents 2008. aasta kevadel, mille eesmärk on riiklike heade tavade 
tutvustamine Euroopa tasandil.

Säästev areng
ELi tööstuse konkurentsivõimet motiveerib sujuv üleminek vähem süsihappegaasi heidet 
tekitavale ning energia- ja ressursitõhusale majandusele. Keskkonnaalaseid eesmärke, mis 
käsitlevad kasvuhoonegaaside heite vähendamist ja energiatõhususe suurendamist, ei tohiks 
pidada ohuks tööstusele. Esimese tegutseja eelis võib muuta ELi tööstuse maailmas juhtivaks 
keskkonnasõbralike ja sotsiaalselt vastuvõetavate tehnoloogiate, toodete ja teenuste 



PE400.514v01-00 8/8 PR\704487ET.doc
Freelance-tõlge

ET

valdkonnas. Sellest kuldsest võimalusest peaksid kinni haarama nii ELi tööstusettevõtted kui 
ka poliitikud. Säästvat tööstuspoliitikat käsitlev tegevuskava peaks looma raamistiku, et
kiirendada ökoinnovatsiooni ja uute turgude arendamist (mis juba teatud määral toimub 
juhtivate turgude algatuse puhul). Selleks et vältida ELis „saaste eksporti ja tööpuuduse 
importi”, tuleks lühiajalises perspektiivis arvesse võtta mõju ELi energiamahukate 
tööstusharude rahvusvahelisele konkurentsivõimele. Seda võiks saavutada, toetades 
rahvusvahelisi sektorikeskseid lepinguid, mis kärbiksid konkreetsete tööstusharude 
keskkonnamõju kogu maailmas, tagades samal ajal võrdse mänguruumi. Lisaks peaks säästva 
arengu seisukohalt meeles pidama tasakaalustatud arengut kogu ELis, mis tähendab lisaks 
suurte tööstusharude ja projektide toetamisele ka väikesemahuliste projektide toetamist.

Lõpetuseks tuleb pidada elutähtsaks sidet Lissaboni strateegiaga. Tööstuspoliitika on ja peab 
jääma riigi pädevuse tähtsaks osaks. Siiski peaks poliitika tõhususe seisukohalt tugevdama 
sidet riigi ja Euroopa tasandil tööstuspoliitika meetmete vahel. Seega peaks järgmisel 
Lissaboni strateegia etapil (2008–2010) rõhu asetama tööstuspoliitikale, VKEdele ja 
ettevõtlusele.
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