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ETTEPANEKUD

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

1. juhib tähelepanu, et rahvusvahelistumine ja innovatsioon on peamised välist 
konkurentsivõimet ja majanduskasvu edasiviivad jõud ning otsustava tähtsusega ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkide seisukohalt;

2. rõhutab kliima- ja energiatõhusa taastuvenergia tehnoloogia tähtsust liikumises 
jätkusuutliku maailmamajanduse poole; tõdeb, et ELil on kliimasõbraliku ja 
ressursisäästliku tööstusliku tootmise alal paljudes kesksetes valdkondades juhtiv roll; 
kutsub komisjoni üles nendes valdkondades kindlaks määrama rahvusvahelistumise ja 
innovatsioonistrateegiad;

3. rõhutab vajadust muuta ELi kaubandus- ja innovatsioonipoliitika tõeliseks töökohtade 
loomise, vaesuse vähendamise ja jätkusuutliku majandusarengu tööriistaks kogu 
maailmas; avaldab kindlat veendumust, et ELi poliitikavaldkondade sisemiste ja väliste 
aspektide järjepidevus on asendamatu, ning uue kaubanduspoliitika väljatöötamine peab 
olema kooskõlas tugeva tööstus- ja innovatsioonipoliitikaga, mis on suunatud töökohtade 
loomisele, et tagada majanduskasv ning luua rohkem ja paremaid töökohti;

4. on seisukohal, et konkurentsivõimelise kaubanduspoliitika väljaarendamiseks on 
ülioluline saavutada 2020. aastaks eesmärk investeerida 3% ELi sisemajanduse 
koguproduktist teadus- ja arendustegevusse;

5. märgib, et standardimine võib turule juurdepääsu lihtsustamise ja koostalitusvõime 
suurendamise kaudu aidata kaasa innovatsioonile ja parandada konkurentsivõimet; 
julgustab komisjoni suurendama jõupingutusi, et edendada Euroopa standardite kaasamist 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse, eelkõige sotsiaal- ja keskkonnavaldkondades;

6. rõhutab seetõttu, et kõik strateegiad ELi muutmiseks kriisijärgse maailma nõudmistele 
vastavaks peavad olema juhitud jätkusuutlikust uute töökohtade loomisest;

7. on seisukohal, et ELi innovatsioonipoliitikas tuleks eelkõige toetada keskkonnasõbralike, 
energiasäästlike ja vähese süsinikdioksiidiheitega tootmisviiside ja tehnoloogiate 
käivitamist ja sellest tulenevat mastaabisäästu, kaitsta intellektuaalomandit, parandada 
VKEde ligipääsu rahastamisele, aidata kaasa VKEde rahvusvaheliseks muutmisele, avada 
kaitstud turud, stabiliseerida vahetuskursid, edendada Euroopa ettevõtete õiguskaitset 
välisriigis ning võidelda ebaausa konkurentsi, piraatluse ja võltsimise vastu;

8. on seisukohal, et tõhusas innovatsiooni- ja majanduskasvu poliitikas tuleb vältimatult 
investeerida teadusuuringute programmidesse, mis hõlbustaksid teadlaste liikuvust ja 
vahetust rahvusvahelisel tasandil ning tugevdaksid teadus- ja ärivaldkondade vahelist 
koostööd (Marie Curie nimelised meetmed);

9. märgib, et sotsiaalsed väljakutsed jäävad endiselt juhtalgatuse „Innovaatiline liit” 
tähelepanu keskmesse; rõhutab, et selle läbivaks eesmärgiks peaks olema ELi pikaajaline 
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majandusareng ja konkurentsivõime;

10. märgib, et tuleks vältida innovatsiooni piiramist ainult teatud aladega, et mitte lasta 
kaduma minna väärtuslikku innovatsioonipotentsiaali pikas perspektiivis;

11. on seisukohal, et ELi riigihangete turud on tähtis tegur uute keskkonnasõbralike toodete ja 
teenuste laialdasel kasutuselevõtul; peab kahetsusväärseks, et meie rahvusvahelised 
partnerid ei ole oma riigihangete siseturgusid avanud ELi ettevõtjatele samamoodi, nagu 
ELi siseturg on avatud kolmandate riikide ettevõtjatele;

12. rõhutab vajadust pöörata erilist tähelepanu mittetariifsetele tõketele, millest tollimaksude 
järkjärgulise vähendamise või kaotamise tulemusel on saamas rahvusvahelise kaubanduse 
peamine takistus; peab põhjendamatuks kõiki piiranguid, mis on põhjustatud kahe- ja 
mitmepoolsete kaubanduseeskirjade ebajärjekindlast rakendamisest; peab samas selle 
asemel põhjendatuks piiranguid, mis tulenevad ametivõimude kaubandusega mitteseotud 
õigustatud seadusandlikest- ja haldusmeetmetest, millel on kaubandusele tahtmatuid 
tagajärgi ja mille eemaldamise üle tuleb avalikult nõu pidada ja arutleda;

13. julgustab lihtsustama poliitikat, mis toetab VKEde asutamist ja innovatsiooni; toetab 
Euroopa teenistuse loomist innovatsioonipartnerluse lihtsustamiseks; peab poliitilist ja 
suuremat rahalist toetust innovatsiooni edendamisel ülioluliseks, eelkõige VKEde 
võrgustike moodustumisele ja sellega ettevõtete rühmades tehtavale koostööle teadus- ja 
arendustegevuse, turunduse ja rahvusvahelistumise alal;

14. juhib tähelepanu asjaolule, et on vaja vastu võtta ühtne Euroopa patent ja Euroopa 
äriühingu põhikiri, et edendada üleminekut ühendusevälisele kaubandusele; rõhutab 
vajadust vähendada kulusid ELi patentidele ja intellektuaalomandi õigustele, võttes 
arvesse olemasolevaid majanduslikke erinevusi ELi liikmesriikide vahel, et muuta need 
konkurentsivõimelisemaks võrreldes Ameerika Ühendriikide ja Jaapani hindadega;

15. tunnistab, et tehnoloogia edasiandmine majandusarengu huvides ja aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks peab olema ELi kaubanduspoliitika tähtis aspekt, aga 
komisjon peaks rakendama järelevalvet ELi kõrgtehnoloogiliste oskuste edasiandmise üle 
kolmandatesse riikidesse, et saada parem ülevaade innovatsioonimustritest ja tulevastest 
arengusuundadest ning vältida ebaausat konkurentsi;

16. tõdeb, et võitlus kliimamuutuse vastu ja pingutused energiatõhususe ja tööstusliku 
tootmise dematerialiseerimiseks eeldavad aktiivset uue tehnoloogia ülemaailmse 
levitamise poliitikat;
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