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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et liidu autotööstusel, millega on praegu otseselt ja kaudselt seotud 12 miljonit 
töökohta, on ELi majanduse ja tööhõive jaoks strateegiline tähtsus, ning juhib tähelepanu 
sellele, et autotööstus annab olulise positiivse panuse ELi kaubandusbilanssi, kuigi 
kolmandad riigid pakuvad järjest suuremat ja mõnel juhul ka ebaausat konkurentsi;

2. märgib, et ELi uute autode turg on languses, kuid nõudlus puhtaid kütuseid kasutavate 
sõidukite (elektri-, hübriid-, laetavate sõidukite) järele suureneb; kutsub komisjoni üles 
hakkama viivitamata rakendama jätkusuutlikku strateegiat, mille eesmärk on autotööstust, 
eelkõige CARS 2020 meetmeid edendada ja tugevdada, et autotööstus oleks ka edaspidi 
tõhus ja konkurentsivõimeline ning pääseks uutele turgudele;

3. märgib, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri prognoosi kohaselt on 2050. aastaks ligi 60% 
maailmas müüdud uutest autodest hübriidautod, laetavad või elektriautod;

4. rõhutab, et Euroopa tootjad on puhtaid kütuseid kasutavate sõidukite turul maha jäänud, 
kuid riikide eesmärgid toetavad selle turu edasist kasvu;

5. rõhutab vajadust järgmiste kümnendite jooksul transpordisektorit kooskõlas teiste ELi 
poliitikasuundadega rohkem elektrifitseerida;

6. märgib, et nõudlus esilekerkivatel turgudel ei suurene ainult luksusklassis, vaid ka 
madalamates turusegmentides, ja et Euroopa tööstus on nendes segmentides 
konkurentsivõimelisem;

7. on veendunud, et autotööstus on tähtis tehnoloogilise innovatsiooni eestvedaja ja 
majanduskasvu kordistaja; on seisukohal, et kõrge innovatsioonitaseme hoidmine on 
sektori jaoks tähtis, et hoida oma juhtpositsiooni säästlikkuse ja tehnoloogia valdkonnas ja 
edendada tööhõivet ja ettevõtete, sh VKE toetamist rahvusvahelise konkurentsivõime 
suurendamiseks; on seisukohal, et puhaste sõidukite projekteerimine vähendaks Euroopa 
energiasõltuvust kolmandatest riikidest; rõhutab, et riiklikud transpordivõrgud, liikluse 
ladusus ja arukate linnade tehnilised murrangud – nagu seda on hübriidsõidukid või 
heitgaasivabad sõidukid – suurendavad jõuliselt Euroopa autotööstuse konkurentsivõimet; 
rõhutab sellega seoses avalike hangete määravat tähtsust, kui neid kasutatakse 
tööstuspoliitika strateegilise vahendina; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tihendama 
koostööd ja suurendama jõupingutusi, et tugevdada Euroopa liidripositsiooni 
rahvusvaheliste standardite alal, kindlustades nii tehnoloogia arengus ELi juhtpositsiooni 
maailmaturul; tuletab meelde, et selge ja stabiilne õigus- ja maksuraamistik on esmase 
tähtsusega selleks, et soosida investeerimist autotööstusesse;

8. rõhutab vajadust investeerida uute toodete väljatöötamisse ja tootmisesse, luues 
uuenduslikke tehnoloogiaid, mis on mõeldud kogu maailma tarbijatele, eesmärgiga 
toetada ulatuslikuma ELi väärtusahela kasvu;
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9. rõhutab, et lahendamist vajavad keskkonnaprobleemid annavad innovatsioonile olulise 
tõuke; tuletab meelde, et teha tuleb tehnoloogilisi edusamme, et parandada sõidukite 
keskkonnatõhusust, edendades samal ajal alternatiivkütustega töötavate, nt 
elektrisõidukite väljatöötamist ja turuletoomist; tuletab samuti meelde, et CO2-heite 
edasisele vähendamisele suunatud tehnilistes regulatsioonides tuleb teha edusamme;

10. toetab kõrgetasemelise töörühma CARS 21 üksmeelset seisukohta, et liidu 
kaubanduspoliitikas tuleks sõidukeid käsitlevate eeskirjade rahvusvahelise ühtlustamise 
abil edendada ELi konkurentsivõimet ülemaailmsetel turgudel ja täiel määral võtta arvesse 
tugeva, innovatiivse ja konkurentsivõimelise autode tootmise baasi säilitamise tähtsust, 
ning juhib tähelepanu sellele, et see ei tohi mingil juhul toimuda töötajate õiguste ega 
sotsiaalse õigluse või sotsiaalsete normide arvel; 

11. rõhutab tariifsete ja mittetariifsete kaubandustõkete vähendamisele ja lammutamisele 
(juhtudel, kus tõkked ei ole vajalikud tervise- või keskkonnakaitse tõttu) ning turulepääsul 
vastastikkuse edendamisele suunatud kahe- ja mitmepoolsete läbirääkimiste tähtsust; on 
veendunud, et liidu kaubanduslepingud ja kahepoolne regulatiivkoostöö peaksid hõlmama 
olulisi kohustusi ELi autotööstust mõjutavate mittetariifsete tõkete kõrvaldamise osas ja 
tagama kindla juurdepääsu imporditud toormaterjalile; rõhutab, et ELi ettevõtjate 
tööstusomandi õigusi tuleb tõhusalt kaitsta ja austada kõikides liidu partnerriikides;

12. kutsub komisjoni üles kiirendama globaalse standardimise protsessi; on seisukohal, et ELi 
kaubanduspartnerid peavad tunnistama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) WP 
29 standardeid ja leida tuleb uued ülemaailmsed lahendused uuenduslike tehnoloogiate 
jaoks, nt universaalne pistik elektriautode jaoks;

13. tunnistab, et on vaja kiirendada uue määruse ettepaneku väljatöötamist, mis käsitleb 
sõidukite rahvusvahelise tüübikinnituse ning hoolduseks ja remondiks ette nähtud 
varuosade vastastikust tunnustamist, et vähendada halduskoormust, mis kaasneb sama 
sõidukimudeli viimisega kolmandate riikide turgudele;

14. rõhutab, et rahvusvahelised standardite ja tehniliste regulatsioonide koostööraamistikud 
peaksid jääma nende ühtlustamise eelistatud valikuks ja kõik kahepoolsed algatused tuleks 
välja töötada eesmärgiga muuta nad mitmepoolseks, kaasates ka tärkavaid turumajandusi; 
on seoses sellega seisukohal, et EL peab jätkama oma keskkonnanõuete parandamist ja 
püüdma kehtestada selle alusel kõige nõudlikumad rahvusvahelised standardid; 

15. avaldab heameelt algatuse üle, mis võeti Atlandi-ülese majandusnõukogu raamistikus, et 
alustada tööd ohutuse ja elektrisõidukite edendamise kohta üldise tehnilise normi 
vastuvõtmiseks, ja rõhutab, kui tähtis on kaasata suur hulk liikmeid, sh ELi peamisi 
kaubanduspartnereid;

16. nõuab, et komisjon tagaks, et kõigist käimasolevatel ja tulevastel 
kaubandusläbirääkimistel ning kehtivates ja tulevastes kaubanduslepingutes fikseeritud 
kohustustest peetaks tõepoolest kinni; kutsub komisjoni üles võtma kasutusele WTO 
eeskirjadega kooskõlas olevaid kaubanduse kaitsevahendeid ja kasutama vajaduse korral 
lahkhelide lahendamise mehhanismi, et kaitsta ELi autotööstust ja võidelda ELi huvidega 
vastuolus olevate ebaausate kaubandustavadega, nagu imporditud sõidukitele kehtestatud 
erimaksud;
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17. on seisukohal, et kasvavatesse turgudesse investeerimist tuleb tugevdada ja kindlustada 
kaubanduslepingutega;

18. on seisukohal, et kolmandatesse riikidesse investeerimisel peavad Euroopa ettevõtjad 
järgima ka ettevõtja sotsiaalse vastutuse ELi standardeid ja standardeid, mis käsitlevad 
töötajate osalust, ning et toetada tuleb piirkondlikku arengut;

19. palub komisjonil võtta kaubanduslepingute eelnevasse mõjuanalüüsi edaspidi sisse 
autotööstuse konkurentsivõime mõiste, viia läbi uued uuringud pärast lepingute jõustumist 
ja analüüsida kindlaksmääratud kriteeriumide regulaarselt praegu kehtivate ja 
läbirääkimisjärgus olevate lepingute kumulatiivset mõju, sh seda, kuidas on kaasatud 
sidusrühmad;

20. nõuab, et komisjoni töötaks võimalikult kiiresti välja strateegilise käsituse oma 
tööstuspoliitika kohta, mis aitaks sellistel tööstussektoritel, mida mõjutab liigne 
struktuuriline tootmisvõimsus, näiteks autotööstusel, prognoosida suundumusi, muutes 
end tulevikusektoriteks, nagu CO2-e nullheitega ühistransport.
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