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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toonitab, et kaugeleulatuva ELi tööstuspoliitika peaks põhinema sotsiaalsel 
turumajandusel ja tugeval siseturul, nii ELi piires kui ka selle välismõõtmes, ja et selle 
eesmärk peaks olema vähendada tehingukulusid, et edendada Euroopas 
konkurentsivõimelist ja kestlikku tööstust; arvab sellega seoses, et on väga oluline vastata 
globaliseerumisega kaasnevatele võimalustele ja väljakutsetele kõikide tööstuspoliitika 
vahendite (nt teadus- ja arendustegevuse, regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika, 
konkurentsipoliitika ja kaubanduspoliitika) kombineerimise kaudu;

2. on seisukohal, et ELi tööstuspoliitika peaks põhinema ka konkreetsetel projektidel, mis 
toovad reaalset kasu meie ettevõtjatele ja kodanikele, nagu näiteks ülemaailmse 
keskkonna- ja turvaseire, Galileo või ITERi projektid;

3. toonitab, et ELi tööstuspoliitika kujundamisel ja rakendamisel tuleb arvestada tingimusi, 
mille alusel tööstusjäätmeid ja eriti mürgiseid jäätmeid kõrvaldatakse, ning nende 
sihtkohta, kindlustamaks, et tööstusjäätmetest ei kujune ELi ja kolmandate riikide 
kogukondade jaoks keskkonna-, majandusalane või sotsiaalne koorem;

4. märgib, et Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõime ja kasvu seisukohast on siseturu 
väljakujundamine väga oluline; toonitab, et Euroopa tööstus vajab nõuetekohast 
raamistikku, mille raames luua ja arendada hüviseid Euroopa tasandil, ja väljendab sellega 
seoses rahulolu ühtse turu aktis esitatud ettepanekute üle; kutsub komisjoni üles kindlaks 
tegema, millises ulatuses saab tõhusust parandavat ühtlustamist ning paremat 
reguleerimist kasutada ühtse turu akti raamistikus, eelkõige käibemaksu, 
intellektuaalomandiõiguste ja ELi patendi, ülemaailmse standardimise, märgistamise ja 
sektorispetsiifiliste standardite valdkondades;

5. ergutab liikmesriike võtma endale ühtse turu juhtimisel ennetavamat rolli, parandades 
koostööd liikmesriikide ametiasutuste vahel ning tugevdades ühtse turu eeskirjade 
ülevõtmist, kohaldamist ja jõustamist kohapeal; palub liikmesriikidel vähendada 
tehingukulusid lisameetmete abil, milleks on näiteks tõhusam e-valitsus;

6. toonitab vajadust selle järele, et ametivõimud toetaksid olulise tehnoloogia arengut, ja 
rõhutab, et standardite väljatöötamist tuleb kiirendada, sest see on ülimalt tähtis ELi 
tööstuse konkurentsivõime säilitamiseks ja uue kasvu stimuleerimiseks, ja et see puudutab 
eelkõige innovatsiooni edendavate standardite väljatöötamist, mis on tekkivate 
keskkonna- ja ühiskonnaprobleemide lahendamise vahendid;

7. märgib, et Euroopa standardimissüsteem on edukalt kaasa aidanud siseturu 
väljakujundamisele ja Euroopa tööstuse konkurentsivõimele; sellegipoolest kutsub 
komisjoni üles esitama ettepanekuid meetmete kohta, mis parandaksid lisaks Euroopa 
standardite kvaliteeti ja kiirendaksid standardimiskorda, et tagada uue tehnoloogia kiirem 
kasutuselevõtt innovaatilistes toodetes, mida võib müüa siseturul; märgib, et täiendavad 
parendused peaksid hoidma standardite kehtestamist turu lähedal ning tõhustama VKEde 
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osalust ja juurdepääsu;

8. toonitab, et VKEde ja käsitööettevõtjate eripära tuleb Euroopa standardimissüsteemis 
arvesse võtta, eelkõige seoses standarditele juurdepääsukulude vähendamisega, 
standardite levitamisega (kokkuvõtete avaldamise abil) ning rahalise toetusega; toonitab, 
et liikmesriikide standardiasutused täidavad olulist rolli, edendades ja suurendades VKEde 
ja käsitööettevõtjate osalust standardimisprotsessis vastavalt siseriikliku delegeerimise 
põhimõttele;

9. rõhutab VKEde ja käsitööettevõtjate majanduslikku tähtsust Euroopa tööstusmaastikul;
nõuab seetõttu, et põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele”, mida edendatakse Euroopa 
väikeettevõtlusalgatusega „Small Business Act”, oleks ELi uue tööstuspoliitika keskmes, 
tagamaks, et nende ettevõtjate eripära võetakse nimetatud poliitika väljatöötamisel ja 
rakendamisel arvesse;

10. rõhutab asjaolu, et Euroopa tööstuspoliitikas tuleb arvestada kogu tarneahelaga, mis 
põhineb laias laastus VKEdel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles laiendama ja 
parandama selliseid algatusi nagu Enterprise Europe Network, et muuta VKEd 
teadlikumaks piiriülese koostöö võimalikest kasudest ning suurendada nende VKEde 
arvu, kes saavad toetust uutele turgudele pääsuks, uute tehnoloogiate ostuks ning ELi 
vahendite või rahastamise kasutamiseks;

11. kinnitab, et kogu siseturul tõhusalt toimiv turujärelevalve on ülimalt oluline selleks, et 
kaitsta Euroopa tööstust ebaausa konkurentsi eest; ergutab komisjoni esitama 
kaugeleulatuvad ettepanekud praeguse turujärelevalvesüsteemi reformimise kohta, milles 
tugevdataks ELi rolli liikmesriikide turujärelevalve ja tolliasutuste koordineerimises ning 
tagataks, et piisavad rahalised vahendid on kättesaadavad kõikidele liikmesriikidele;

12. kutsub komisjoni üles jätkama parema õigusloome strateegiat ning parandama ühtse turu 
reguleerimist, luues selleks ainukontrolli skeemid ja edendades piiriülese halduse online-
lahendusi, võttes arvesse VKEde erivajadusi; nõuab tungivalt, et komisjon omistaks oma 
mõjuhinnangutes suuremat tähtsust mõjule, mida uued õigusaktid avaldavad tööstuse 
konkurentsivõimele ning sõeluksid sellest lähtuvalt olemasolevaid õigusakte;

13. märgib, et kommertskasutusele eelnevad hanked võivad anda otsustava algimpulsi uutele 
innovatsiooni ja rohelise tehnoloogia turgudele, ja parandada samal ajal avalike teenuste 
kvaliteeti ja tõhusust; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama kommunikatsiooni 
riigiasutustega olemasolevate võimaluste üle seoses kommertskasutusele eelnevate 
hangetega;

14. on arvamusel, et avalike hangete olulisust innovaatilise tööstusbaasi edendamisel ei tohi 
alahinnata; kutsub sellega seoses ELi liikmesriike üles kasutama täielikult ära 
kommertskasutusele eelnevate hangete täielikku potentsiaali innovatsiooni stiimulina ja 
vahendina VKEde osaluse parandamiseks avalikes hangetes, sest nii võidakse Euroopa 
ettevõtete jaoks kindlaks määrata juhtivad turud ja stimuleerida tulemuslikult nende 
toimimist;

15. on seisukohal, et innovatsioon on igasuguse tööstuspoliitika alustala; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles edendama kõige olulisemaid tehnoloogiaid innovatsioonisõbralikus ja 



AD\853069ET.doc 5/7 PE452.595v02-00

ET

tehnoloogianeutraalses raamistikus, tagades samal ajal intellektuaalsete ja tööstuslike 
omandiõiguste järgimise; on sellega seoses seisukohal, et avalikel hangetel võib olla 
oluline osa, kui neis rõhutatakse rohkem innovatsiooni ja kestlike toodete edendamist, 
eelkõige kommertskasutusele eelnevate avalike hangete väljatöötamise valdkonnas, kus 
EL on oma peamistest konkurentidest märgatavalt maha jäänud; julgustab ametiasutusi 
teaduslikke tõendeid aluseks võttes toetama uute tehnoloogiate omaksvõtmise protsessi 
üldsuse poolt; peab oluliseks tugevdada inimkapitali, eelkõige meetmete võtmise abil 
Euroopast ajude väljavoolu takistamiseks ning edendades innovaatilistes valdkondades 
klastrite loomist, et tagada ELis kasv ja tööstuse konkurentsivõimelisus, ennekõike 
avaliku ja erasektori partnerluse kaudu;

16. toonitab, et intellektuaalomandi õiguste kaitse on ülimalt oluline selleks, et kaitsta 
Euroopa oskusteavet ja edendada ELis innovatsiooni, mis sisaldab eelkõige võltsimise 
vastase võitluse tõhustamist ja patendikulude vähendamist Euroopas; kutsub sellega 
seoses liikmesriike ja komisjoni üles jätkama jõupingutusi Euroopa Liidu patendi ja 
sobiva vaidluste lahendamise süsteemi võimalikult kiire loomisel ning tugevdama 
tolliasutuste ja turujärelevalveasutuste vahendeid ning nendevahelist koordineerimist, et 
teha tulemuslikumalt kindlaks võltsitud toodete ühtsele turule sisenemine;

17. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles juhul, kui Euroopa tasandil lepingu sõlmimine 
osutub võimatuks, jätkama jõupingutusi Euroopa Liidu patendi loomisel tõhustatud 
koostöö kasutuselevõtu abil, et töötada välja konkurentsivõimeline ja innovaatiline 
Euroopa tööstuspoliitika;

18. märgib, et kõrge lisandväärtusega ELi tööstusi ootavad ees üha suurenevad 
toormaterjalide (nt värvilised metallid) kättesaadavuse piirangud, mis on tingitud kiiresti 
kasvavast survest tärkava turumajandusega riikide põhjustatud ülemaailmsele nõudlusele;
toonitab, et ELi toormaterjalide ringlussevõtupoliitikat tuleb arendada esmajärjekorras 
ning töötada see välja nii, et see toetaks ELi tööstuspoliitikat, lahendades jäätmete 
ringlussevõtuga seotud raskusi ning edendades jäätmete maksimaalset taaskasutust; palub 
komisjonil juhtida kestliku tootmise uue organisatsioonilise mudeli väljatöötamist, võttes 
arvesse tsüklilisi protsesse, mis on juba praegu paljudes sektorites olemas, näiteks 
alumiiniumipõhises tootmises;

19. toonitab, et ettevõtjate, eelkõige VKEde juurdepääs rahastamisele on endiselt ebapiisav 
ning et EL peaks kasutama innovatsiooni, et pakkuda reaalmajanduse investeeringute 
arenguks soodsamaid raamtingimusi; on seisukohal, et seoses eelarvekriisiga on veelgi 
vajalikum uurida uusi rahastamismeetodeid, milleks on näiteks vähendada riskikapitali 
turu killustumist, töötada välja innovaatilisi avaliku ja erasektori partnerlusi, nagu ühised 
tehnoloogiaalgatused, ja tugevdada Euroopa Investeerimispanga osakaalu; rõhutab, et 
VKEde juurdepääsu finantsturgudel pakutavale rahastamisele tuleb parandada ja 
hõlbustada;

20. on seisukohal, et konkurentsipoliitika peab vastama kaugeleulatuva tööstuspoliitika 
vajadustele, kuid selles tuleb samuti järgida siseturu eeskirju;

21. toonitab asjaolu, et sotsiaalsed partnerid on majanduskriisile järgnevate asjakohaste 
kohanduste juhtimiseks kõige sobivamad ning väljendab heameelt ühtse turu aktis 
sisalduva soovituse üle, mis puudutab konsulteerimise alustamist sotsiaalsete partneritega, 
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et luua ettevõtete ümberkorralduste varajase kavandamise Euroopa raamistik, mille 
eesmärk on kasutada ümberkorralduseks eraldatavaid rahalisi vahendeid tõhusamalt;

22. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa tööstus sõltub üha enam äriteenustest ning 
seepärast tuleks erilist tähelepanu pöörata kõikidele tootmisahela peamistele lülidele;
väljendab sellega seoses rahulolu komisjoni valmisolekuga omistada vastastikusele 
sõltuvusele suuremat tähtsust;

23. kordab uuesti, et tuleb teha kiireid edusamme seoses Euroopa äriregistri vastastikuse 
sidumisega, mis aitaks tagada, et teave on nii tootjate kui ka tarbijate jaoks läbipaistev ja 
usaldusväärne;

24. kutsub komisjoni üles tagama Euroopa tööstusele võrdsed võimalused kogu maailmas 
seoses reguleerivate nõuete ja ELi partnerite turule pääsuga, eelkõige avalike hangete 
osas, ning koostama strateegia VKEde rahvusvahelise suunitluse toetamiseks; on 
arvamusel, et üleilmastumise ajastul peab iga kaugeleulatuv ELi majandus- ja 
sotsiaalstrateegia hõlmama ehtsat välismõõdet; on seisukohal, et Euroopa peaks kaitsma 
oma huve ja väärtusi veendunumalt ning järgima seejuures vastutasu ja vastastikkuse kasu 
põhimõtteid;
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