
AD\935412ET.doc PE504.038v04-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2013/2006(INI)

6.5.2013

ARVAMUS
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
edendamiseks
(2013/2006(INI))

Arvamuse koostaja: Evelyne Gebhardt



PE504.038v04-00 2/7 AD\935412ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\935412ET.doc 3/7 PE504.038v04-00

ET

ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt selle üle, et tööstuspoliitika on ELis poliitilise tähelepanu keskmesse 
tõusnud; rõhutab, et tugeva tööstusbaasiga tugev reaalmajandus on rikka, 
konkurentsivõimelise ja majanduslikult eduka liidu jaoks ülioluline ning see on ka parim 
vahend majanduslanguse tõrjumiseks;

2. suhtub põhimõtteliselt kriitiliselt komisjoni otsusesse määrata valikuliselt kindlaks kuus 
prioriteetset investeerimis- ja innovatsiooniturgu; rõhutab selle asemel hoopis vajadust 
parandada raamtingimusi teadus- ja arendustegevuse soodustamiseks ning tõsta esile uute 
ettevõtete ja VKEde keskset rolli Euroopa innovatsiooni edendajatena; 

3. on arvamusel, et innovatsiooni edendamiseks ja Euroopa konkurentsivõime 
tugevdamiseks tuleb Euroopas märkimisväärselt tõsta teadus- ja arendustegevuse 
suutlikkust;

4. rõhutab vajadust arendada majanduse jätkusuutlikkust, et täita strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärgid, ning nõuab, et jätkusuutlikkus võetaks Euroopa tööstuspoliitika üheks 
keskseks elemendiks; märgib, et sellega seoses tuleb eelkõige soodustada 
keskkonnasõbralikku tootmist, pikendada tarbekaupade eluiga, edendada ringlussevõttu 
ning parandada veelgi siseturul toodetud kaupade ressursitõhusust;

5. märgib, et ELi äärealadel väheneb tööstuslik tootmine kiiresti; kutsub komisjoni üles 
võtma meetmeid, mis soodustaksid tööstusliku tootmise ühtlast jaotumist Euroopas;

6. on seisukohal, et vaid ettevaatav ja integreeritud tööstuspoliitika, mis põhineb 
teadusuuringutel, innovatsioonil ja ühtsel turul ning ühendab mitmeid poliitikavaldkondi 
(k.a tarbijapoliitika ja tööturupoliitika) ja ressursitõhususe võtteid, aitab ELis ettevõtetele 
konkurentsivõime parandamiseks soodsaid majanduslikke tingimusi luua; loodab, et 
esitatakse tööstustoodete siseturu reformikava;

7. on seisukohal, et kriisi ajal on olemasoleva tootmisvõimsuse säilitamine tööstuspoliitika 
kujundamise eeltingimus; märgib, et seda on võimalik saavutada üksnes ennetava 
tegevuse ja ümberkorraldustega, millesse on täiel määral ja aktiivselt kaasatud töötajad;

8. rõhutab investeeringute rolli innovatsiooni stimuleerimisel ja majanduskasvu 
edendamisel ning rõhutab, et ettevõtlust tuleb rohkem toetada paremate 
ettevõtlustingimuste võimaldamisega;

9. kutsub komisjoni üles töötama välja ettepanekud Euroopa klastripoliitika kohta, et 
edendada koostööd üksteisega seotud ettevõtete, tarnijate, teenuseosutajate ja 
uurimiskeskuste vahel; märgib, et sellekohased meetmed on piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil olemas olnud juba pikka aega ning kuigi nende tugevaid külgi on siiani 
poliitiliselt arendatud ainult nimetatud tasanditel, on need aidanud tugevdada ka eri 
riikide majanduste vahelist konkurentsi Euroopa tasandil; on seisukohal, et ressursside ja 
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oskusteabe ühisest kasutamisest saadavad eelised ettevõtetele, töötajatele ja piirkondadele 
oleksid ka Euroopa tasandil üheks tööstuse ja kaubanduse tasakaalustatuma arengu 
soodustamise vahendiks;

10. on seisukohal, et selge ja stabiilne õigusraamistik on üks majanduskasvu ergutamise 
põhieeldusi ning täiendav ja oluline põhjus Euroopa turujärelevalve eeskirjade 
parandamiseks, et tagada toodete ohutus ja õiglased kauplemistingimused; 

11. rõhutab, et eduka tööstuspoliitika seisukohalt on olulise tähtsusega asjakohased 
õigusnormid ning et vaja on vältida pikaajalisi konkurentsi moonutavaid meetmeid, 
eelkõige ebaproportsionaalset otsest rahalist mõjutamist;

12. juhib tähelepanu sellele, et siseturul on ikka veel suur kasutamata potentsiaal 
konkurentsivõime ja kvalitatiivse majanduskasvu edendamiseks ELis ning nõuab 
seetõttu, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid kiirendaksid oma jõupingutusi allesjäänud 
tõkete kõrvaldamiseks, millest saaksid kasu nii ELi tarbijad, töötajad kui ka ettevõtjad, 
eelkõige VKEd; rõhutab lisaks sellele, et tuleb luua ja tugevdada prognoosimis- ja 
rahastamisvahendeid (kindlustused, maksetagatised jne), et võimaldada VKEde arengut 
rahvusvahelisel tasandil;

13. toonitab, et tööstuslikud tootmisprotsessid on järjest teaduspõhisemad ning seetõttu 
sõltub tööstuse tugevus olulisel määral hea väljaõppega spetsialistidest; nõuab seetõttu 
tööstuspoliitika ning õppe tihedat kooskõlastamist;

14. kutsub komisjoni üles toetama VKEdele suunatud riiklike investeerimispankade arengut 
ning võtma meetmeid, mis võimaldaksid VKEdele suunatud olemasolevatel pankadel 
laiendada oma tegevust teistes liikmesriikides vastavalt neis liikmesriikides kehtivatele 
tingimustele, kuna see oleks üks moodus tööstustoodangu hoogustamiseks;

15. kutsub ELi ja liikmesriike üles jätkama Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business 
Act” täiemahulist rakendamist, kuna sellega luuakse ühtne raamistik VKEde edendamise 
meetmetele ja sellel peaks olema tähtis osa ELi uues tugevas tööstuspoliitikas;

16. on arvamusel, et järjest napimad ressursid ei ole Euroopa ja selle ettevõtete jaoks üksnes 
jätkusuutlikkusega seotud küsimus, vaid üha enam ka oluline konkurentsiprobleem; 
rõhutab, kui oluline on ressursitõhusus, mis on Euroopa taasindustrialiseerimiskava 
juhtpõhimõte; kutsub sellega seoses üles

– rakendama täies mahus ja nõudlikult komisjoni esitatud ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava;

– võtma ressursside astmelise kasutamise mõistet igakülgselt arvesse kõikides 
asjaomastes poliitikavaldkondades, tagama, et napid toorained kasutatakse ära täies 
ulatuses;

– komisjoni ja liikmesriike töötama välja ja seejärel võtma kasutusele ressursiarvestuse 
meetod, mis tuleb lülitada ELi ja liikmesriikide eelarvete kõikidesse peatükkidesse 
(igaüks vastab ühele meetmele), mis omakorda võivad olla jaotatud artiklite kaupa ja 
need vajaduse korral omakorda punktide kaupa, et tagada ressursitõhususega seotud 
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küsimuste tõhus integreerimine poliitikasuundade kujundamisse; 

17. rõhutab, kui oluline on toodete jälgitavus tarbijate varustamise korral vahenditega, mis 
võimaldaksid teha teadlikumaid ostuvalikuid ja tunnustada kohalikul tasandil tootvaid 
ettevõtteid sajandite vältel omandatud oskusteabe eest;

18. on arvamusel, et tööstuspoliitika peaks hõlmama selliseid otsustavaid strateegilisi aspekte 
konkurentsi edendamiseks, nagu tõhusa ja omavahel seotud transporditaristu ja arenenud 
digitaalse võrgu loomine ning Euroopa energiapoliitika;

19. on seisukohal, et tööstuspoliitika kujundamise üks vajalik eeltingimus on soodustada ja 
koondada märkimisväärses mahus investeeringuid, millega panustatakse nii struktuuride 
kui ka toodete innovatsiooni; 

20. on seisukohal, et Euroopa ettevõtete kasvu on võimalik saavutada ainult 
investeerimiskava abil, millega kaasnevad tõhusad meetmed krediidile juurdepääsu 
hõlbustamiseks; 

21. rõhutab, et tööstuspoliitika peaks tuginema võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõttele, et tagada töökohtadel sooline võrdõiguslikkus ja eri tüüpi lepingute puhul 
võrdsed tingimused töötajatele;

22. on veendunud, et töötajate vaba liikumise edasisel arengul on suur potentsiaal vähendada 
oskustööjõu puudust ja käivitada kaasavat majanduskasvu, kui kasutada selliseid 
vahendeid nagu kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine ja elukestev õpe, 
eelkõige vähekaitstud töötajate puhul;

23. tunnistab, et duaalne koolitus aitab oluliselt kaasa kvaliteetsele tööstustoodangule ja 
jätkusuutlikule majanduskasvule Euroopas ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
seda valdkonda edasi arendama ning võtma selle kasutusele kogu Euroopas;

24. kutsub liikmesriike üles rakendama võimalikult kiiresti hilinenud makseid käsitlevat 
direktiivi, kuna hilinenud maksed mõjutavad eelkõige tootvaid ettevõtteid;

25. soovitab direktiivis 98/34/EÜ sätestatud teavitamismenetluse potentsiaali ärakasutamist 
jätkata ning soovitab liikmesriikidel riigi seadusandluse protsessis eelnõude 
väljatöötamise järgus läbiviidavates mõjuhinnangutes kasutusele võtta konkurentsivõime 
tagamise kontrolli laiemas ühtse turu testi raamistikus, nagu nõuti Euroopa Parlamendi 7. 
veebruari 2013. aasta resolutsioonis soovitustega komisjonile ühtse turu juhtimise kohta;

26. rõhutab, et oluline on teavitada ELi kodanikke tööstuspoliitika olulisest rollist 
majanduskasvu edendajana Euroopas;

27. rõhutab, et tugeva tööstuspoliitikaga peavad kaasnema meetmed ELi toodetele optimaalse 
turupositsiooni kindlustamiseks ning seetõttu tuleb esmajärjekorras rõhku panna toodete 
kvaliteedile; rõhutab samuti vajadust kinnistada, väärtustada ja arendada 
käsitöönduslikku oskusteavet Euroopas;

28. tõstab esile tipptasemel tooteid valmistavate ettevõtete panust Euroopa Liidu 
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majanduskasvu, tööhõivesse ja konkurentsivõimesse, kuna nimetatud sektor moodustab 
3% SKPst ja selle aastakäive on rohkem kui 400 miljardit eurot ning see hõlmab 
ligikaudu 1,5 miljonit otsest ja kaudset töökohta Euroopas, nagu on täpsustatud 26. 
septembril 2012. aastal avaldatud komisjoni töödokumendis tipptasemel tooteid 
valmistavate ettevõtete konkurentsivõime kohta („Competitiveness of the European 
High-end Industries”);

29. toetab ettevõtete maksustamise tugevamat koordineerimist ELis ühtse maksubaasi 
kehtestamise kaudu;
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