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ETTEPANEKUD

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

1. on arvamusel, et ELi kaubanduspoliitika vajab WTO mitmepoolses raamistikus ning 
läbipaistval ja tõhusalt reguleeritud turul tõhusat tootmisbaasi, mida toetavad asjakohased 
valdkondlikud poliitikameetmed ning mille eesmärk on kasv ja säästev areng;

2. on veendunud, et innovatiivne ja kvaliteetne tööstustegevus on ELi kaubanduspoliitika ja 
konkurentsivõime seisukohalt keskse tähtsusega, see on kooskõlas ELi 2020. aasta 
strateegiaga ja aitab võidelda majandus- ja finantskriisi vastu ning selle abil saab 
vähendada liikmesriikide võlgu ja tööpuudust, jagada rikkust võrdsemalt ja kaitsta 
Euroopa sotsiaalmudelit;

3. on arvamusel, et ELi tööstuspoliitikas tuleks erilise tähelepanuga teha järgmist: toetada 
keskkonna- ja energiasäästlikke ning vähese süsinikdioksiidiheitega tootmisviise, kaitsta 
intellektuaalomandit, suurendada VKEde omakapitali ja rahastamisvõimalusi ning aidata 
kaasa nende rahvusvaheliseks muutmisele, avada kaitstud turud, stabiliseerida 
vahetuskursid, edendada Euroopa ettevõtete õiguskaitset välisriigis ning võidelda ebaausa 
konkurentsi, konkurentsimoonutuste ja võltsimise vastu;

4. on arvamusel, et majanduse taastamine, mida toetavad ELi otsused ja mis toimub 
koordineeritult liikmesriikidega, soodustab uute võimaluste tekkimist Euroopa 
ettevõtetele, kes peavad üha sagedamini võistlema avatud ja läbipaistvatel 
maailmaturgudel;

5. on seisukohal, et väliskonkurentsivõime on ELi jaoks väga tähtis ning et see põhineb 
liidusiseste ja välistootjate vahelisel ausal konkurentsil; on seega seisukohal, et tuleks 
tagada, et Euroopa ettevõtjaid ei ähvardaks ebaausad kaubandusvõtted; rõhutab tõhusa 
kaubanduse kaitsesüsteemi tähtsust ja juhib tähelepanu vajadusele võtta mõjuvatel 
põhjustel kasutusele kaubanduse kaitsevahendid riikide suhtes, kes ei täida rahvusvahelise 
kaubanduse eeskirju või ELiga sõlmitud vabakaubanduslepinguid;

6. rõhutab vajadust kaitsta ELi huve tulevaste kaubanduslepingute üle peetavatel 
läbirääkimistel, et kaitsta tööstust ja tööhõivet, ning nõuab, et need lepingud töötataks 
välja kooskõlas tööstusstrateegiaga, mis tugineb ausale konkurentsile; on ühtlasi 
seisukohal, et vabakaubanduslepingutesse õiguslikult siduvate klauslite lisamine sotsiaal-
ja keskkonnastandardite kohta peaks saama üldreegliks;

7. on ühtlasi seisukohal, et Euroopa tööstuspoliitika suunistes tuleks pöörata piisavalt 
tähelepanu ühtsematele tollikontrollidele, mis on oluliseks vahendiks võltsimise vastu 
võitlemisel ja Euroopa tarbijate kaitsmisel; on arvamusel, et tööstuspoliitika peaks tagama 
ka ELi piiririikide tollimaksu kogumise süsteemide ühtlustamise, et vältida ebavõrdsust 
ning importijate huvide ja ELi tööstusstruktuuri arengu kahjustamist;

8. on seisukohal, et ELi tööstuspoliitika peaks tagama kaubanduseeskirjade vastastikuse 
järgimise, et kaitsta Euroopa ettevõtjaid ja turueeskirju ELi majanduspartnerite ja 
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konkurentide eest;

9. nõuab komisjonilt, et ELi tööstuspoliitika suunised võetaks aluseks ELi kaubandust 
edendavate konkreetsete õigusvahendite kavandamisel.
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