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ETTEPANEKUD

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

1. täheldab, et ELi tööstuse olukord on halvenenud – alates 2008. aastast on eelkõige 
tööstuse ülemaailmse olukorra muutuste tagajärjel kadunud kolm miljonit töökohta ja 
tootmine on langenud 10%, kuigi tegemist on ELi majanduskasvu ühe peamise 
liikumapaneva jõuga; kutsub komisjoni üles rakendama viivitamatult Euroopa tööstuse 
edendamise, väärtustamise ja atraktiivsemaks muutmise ühist, jätkusuutlikku ja pikaajalist 
strateegiat, mis põhineks konkreetsetel vahenditel, et säilitada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime ülemaailmses kontekstis; tuletab meelde, et ühine kaubanduspoliitika 
on tööstuse jaoks äärmiselt oluline;

2. peab kiiduväärseks komisjoni märkimisväärset poliitilist signaali, mis seisnes nõudes 
suurendada aastaks 2020 tööstussektori osatähtsust SKPs 20 protsendini; rõhutab siiski, et 
sellise eesmärgi saavutamine on reaalne vaid juhul, kui selleks võetakse asjakohaseid 
meetmeid;

3. nõuab, et komisjon täidaks oma kohustust töötada välja näitajad, mille abil 
taasindustrialiseerimise protsessi jälgida ja hinnata; rõhutab, et need näitajad peavad 
olema nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed, et tagada protsessi jätkusuutlikkus ja 
kooskõla keskkonnakaitse poliitikaga;

4. peab kahetsusväärseks, et komisjonil puudub endiselt integreeritud tööstuspoliitika ning et 
praegu ei kohaldata Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 173, milles käsitletakse liidu 
tööstuspoliitika kooskõlastamist liikmesriikide omaga;

5. nõuab, et Euroopa tööstuspoliitikaga toetataks Euroopa majanduskasvu edendavaid ja 
lisandväärtust andvaid valdkondi, kus Euroopa on juba esirinnas või kus tal on sinna 
jõudmiseks potentsiaali, ning et tagataks selliste valdkondade jätkuv konkurentsivõime 
nagu lennundus- ja kosmosetööstus, keemia-, auto-, toiduainete-, tekstiili- ja rõivatööstus 
ning masinaehitus; kutsub Euroopa Liidu institutsioone, liikmesriike ja erasektori 
partnereid üles kooskõlastama oma tegevust paremini, et kiirendada investeerimist 
transpordi, jätkusuutliku liikuvuse, taastuvenergia ja telekommunikatsiooni valdkondade 
suurtesse taristutesse ning kõrgtehnoloogilistesse ökoloogilistesse toodetesse (näiteks 
keskkonnahoidlikud sõidukid ja laevad) või tootmisprotsesside keskkonnamõju 
vähendavatesse tehnoloogiatesse, samuti selleks, et edendada uuenduslikke 
rahastamisvahendeid; tuletab meelde, et tõelisest taasindustrialiseerimisest kasu saamiseks 
ja töökohtade loomiseks on oluline eelistada kohalike ressursside kasutamist; 

6. rõhutab, et Euroopa tööstuspoliitika peab põhinema Euroopa liikmesriikide 
kooskõlastatud strateegial, et suurendada Euroopa energiaturu integratsiooni, arendada 
Euroopa energiataristut ja vähendada Euroopa energiakulusid, aga ka liidu sõltuvust 
kolmandate riikide energiatarnijatest;
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7. rõhutab teadusuuringute ja innovatsiooni tähtsust ELi ettevõtete konkurentsivõime 
tagamiseks maailmaturgudel; nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid 
suurendaksid teadus- ja arendustegevusele eraldatavaid vahendeid; palub, et komisjon 
soodustaks selliste tööstusvaldkondade arengut, kus lähtutakse uutest tehnoloogiatest, 
luuakse suure lisandväärtusega tooteid ja ollakse energiasäästlikud, et tulla paremini toime 
kliimamuutustest tingitud probleemidega; nõuab ka niisuguste uute tegevusalade arengu 
soodustamist nagu taastuvenergia ja loovtööstus, kus ELil on tehnoloogiline eelis;
rõhutab, et meie ettevõtjatel on vaja rahvusvahelisele nõudlusele reageerimiseks paremini 
prognoosida kolmandate riikide turgude vajadusi;

8. rõhutab, et tooraine kättesaadavus on Euroopa tööstuse arenguvõimaluste seisukohalt 
otsustava tähtsusega, ning hoiatab, et ilma teatavate esmatähtsate tooraineteta ei saa edasi 
areneda suurem osa Euroopa strateegilise tähtsusega tööstusharudest (tuuma- ja 
kosmosetööstus, lennundus, meditsiin, IT, uued materjalid, sõjaväevarustus jne);

9. kutsub seetõttu komisjoni üles tugevdama oma strateegiat liidu tooraine varustuskindluse 
alaste huvide kaitsmiseks kaubanduslepingute (vabakaubandusleping, 
majanduspartnerlusleping jne) raames; on seisukohal, et selle strateegia raames tuleks 
lõpetada teatavate riikide ekspordipiirangud ning võimaldada õiglase kaubanduse 
lepingute ja strateegiliste partnerluste alusel piisavat tooraine tarnimist;

10. väljendab rahulolu Euroopa patendi peatse jõustumise üle – sellega tagatakse Euroopa 
ettevõtjatele kõrgetasemeline intellektuaalomandi õiguste kaitse ja vähendatakse samal 
ajal uutele turgudele pääsemisega seonduvaid formaalsusi; peab kiiduväärseks komisjoni 
2013. aasta märtsis välja kuulutatud algatust muuta Euroopa VKEd rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelisemaks, lihtsustades kaubamärkide välisriigis registreerimise süsteemi; 

11. nõuab, et Euroopa Liit rakendaks Euroopa turul liikuvuse ja kutseõppe poliitikat, eelkõige 
keelte ja infotehnoloogia valdkondades, et tõsta Euroopa tööstussektori töötajate 
konkurentsivõimet ja kvalifikatsiooni;

12. rõhutab, et tööstusinvesteeringute soodustamiseks on oluline luua selge ja kindel 
õigusraamistik; ergutab komisjoni ja liikmesriike soodustama tuleviku tööstuspoliitika 
oluliste osalejate – Euroopa VKEde – arengut ja rahvusvahelistumist ning parandama 
nende juurdepääsu rahastamisele, et võimaldada neil investeerida ja innoveerida; tuletab 
meelde, et riigihanked on VKEde arengu ja kasvu toetamisel äärmiselt olulised; nõuab 
ühtse kontaktpunkti loomist VKEde jaoks nii sise- kui ka välisturgudega seotud 
küsimustes; ergutab komisjoni toetama patentide rahalist ja tehnoloogilist väärtustamist;

13. peab hädavajalikuks VKEde lihtsamat, kiiremat ja vähem kulukat juurdepääsu 
dumpinguvastastele menetlustele, et kaitsta neid tõhusamalt kaubanduspartnerite 
ebaausate kaubandustavade eest; kutsub Euroopa Liitu üles võtma seda kaubanduse 
kaitsevahendite reformimisel arvesse;

14. teeb ettepaneku luua VKEsid ja suuri Euroopa ettevõtjaid ühendav võrgustik, et VKEd 
saaksid kasu nende ettevõtjate asjatundlikkusest, ekspordivõimest ja 
innovatsioonisuutlikkusest; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon ergutaksid 
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VKEde, kõrgharidusasutuste ja teadustöötajate vaheliste partnerluste arengut ja 
hõlbustaksid nende partnerluste rahastamist, et töötada välja uusi tehnoloogiaid; 

15. rõhutab, et taasindustrialiseerimise õnnestumisel mängib olulist rolli Euroopa 
rahvusvaheline konkurentsivõime; kutsub seepärast komisjoni üles võtma kõikides 
tulevastes seadusandlikes ettepanekutes arvesse asjaomaste tööstusharude rahvusvahelist 
konkurentsiolukorda ning mitte vähendama nende sektorite konkurentsivõimet, sest ELi 
tööstusel tuleb võimaldada end ülemaailmses konkurentsis maksma panna;

16. palub komisjonil toetada Euroopa tööstuspoliitikat ka liidu kaubandus- ja 
konkurentsipoliitika abil; nõuab, et komisjon soodustaks maksundus-, sotsiaal- ja 
eelarvevaldkondade suuremat ühtlustamist liikmesriikide vahel, et hõlbustada ühiste 
tööstusprojektide loomist; soovib, et komisjon viiks Euroopa tööstuspoliitika vaatenurgast 
lähtuvalt läbi juba sõlmitud või läbirääkimiste järgus olevate vabakaubanduslepingute 
mõju laiaulatuslikud eel- ja järelhindamised ning analüüsiks kogu kõnealuste lepingute 
kohaldamise aja jooksul nende vastavust Euroopa industrialiseerimisalastele 
eesmärkidele;

17. on seisukohal, et Euroopa ülevõtmispakkumiste direktiiv tuleb läbi vaadata, et 
võimaldada ELil vastu seista projektidele, mis võivad osutuda tööstuslikust ja 
majanduslikust seisukohast kahjulikuks; on seisukohal, et liidul peab olema võimalik 
avaldada vastuseisu niisuguste ettevõtjate esitatud ülevõtmispakkumistele, kes ei ole 
sotsiaalselt vastutustundlikud ja/või ei täida hea juhtimistava nõudeid, samuti peab olema 
võimalik avaldada vastuseisu kavandatud ülevõtupakkumistele liidu ja liikmesriikide 
poolt strateegiliseks peetud valdkondades;

18. on seisukohal, et Euroopa tööstuspoliitikaga tuleb edendada Euroopa maailmatasemel 
tööstuskontsernide loomist sellistes valdkondades, kus Euroopa tööstus on tänapäeval juba 
tipptasemel või millesse liit on otsustanud tuleviku huvides investeerida;

19. tuletab meelde, et tehnilised standardid ja eeskirjad on äärmiselt olulised ELi 
juhtpositsiooni tagamiseks kõige uuenduslikemates sektorites (sh keskkonnahoidlikud 
tehnoloogiad); ergutab seetõttu komisjoni tegema tihedamat koostööd kõige olulisemate 
kolmandate riikidega, eelkõige kiiresti areneva majandusega riikidega, et töötada välja 
ühised tehnilised standardid, võttes seejuures arvesse nende standarditega seonduvaid 
erinevaid ühiskondlikke prioriteete;

20. ergutab komisjoni tagama Euroopa ettevõtjatele juurdepääsu rahvusvahelistele turgudele;
kordab, et kaubandussuhetes on äärmiselt oluline järgida vastastikkuse põhimõtet, 
eelkõige seoses riigihanketurgude juurdepääsetavusega, samuti on ülioluline kaitsta 
Euroopa ettevõtete tööstusomandi õigusi ning tugevdada liidu kaubanduse kaitsevahendite 
tõhusust ja nende sidusust liidu kaubandus- ja taasindustrialiseerimisstrateegiatega;

21. peab hädavajalikuks, et liidul oleks vahendid, mille abil:
– kujundada aktiivsemat dumpinguvastast poliitikat ning reageerida muu hulgas ekspordi 

ebaõiglasele rahastamisele, mis on tavaks mõnes kolmandas riigis;
– kujundada tõelist vahetuskursipoliitikat, mille abil kaitsta ELi kaubandushuve;
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– tagada õiglase kaubanduse põhimõtte kohaldamine rahvusvahelise kaubanduse
kontekstis, tuginedes sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja kultuuriliste normide või 
inimõiguste austamisest lähtuvate standardite vastastikusele austamisele;

22. võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse ajakohastada Euroopa Liidu kaubanduse 
kaitsevahendeid, mis on tööstuspoliitika äärmiselt olulised elemendid; soovib, et sellise 
ajakohastamisega suurendataks ka nende tõhusust; palub seetõttu, et komisjon ei 
nõrgendaks neid vahendeid ei de iure ega ka de facto, vaid tugevdaks neid, et kaitsta kõiki 
Euroopa ettevõtteid nende suurusest olenemata tulemuslikumalt ja kiiremalt ebaseaduslike 
või kõlvatute kaubandustavade eest;

23. rõhutab, et kui riik ei täida rahvusvahelisi kaubanduseeskirju või ELiga sõlmitud 
vabakaubanduslepinguid, tuleb põhjendatud juhtudel alati kasutada kaubanduse 
kaitsevahendeid;

24. tunneb heameelt ettepaneku üle võtta vastu määrus, milles käsitletakse liidu õiguste 
kasutamist seoses rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade rakendamise ja täitmisega; on 
seisukohal, et parem reageerimisvõime ELi õiguste rakendamisel aitab taastada liidu 
usaldusväärsust ja tasakaalustada kaubandussuhteid;

25. taunib intellektuaalomandi õiguste ebapiisavat kaitset teatavate kaubanduspartnerite 
territooriumil ning peab kahetsusväärseks, et Euroopa ettevõtjate (eriti VKEde) käsutuses 
ei ole piisavalt konkreetselt vahendeid, mille abil nende õiguste rikkumisega tõhusalt 
võidelda; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema võltsitud kaupade arestimisel 
suuremat tollikoostööd nii liidus kui ka kolmandate riikidega ning kutsub üles lihtsustama 
ka tolliprotseduure; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema kolmandate riikidega 
autoriõiguse ja litsentseerimise küsimustes tihedamat koostööd;

26. tuletab komisjonile meelde, et madal palgatase ja keskkonnakaitse nõuded on 
rahvusvahelises konkurentsis endiselt väga olulised tegurid ning nende standardite 
ülespoole ühtlustamist tuleb kiiremas korras jätkata, et EL saaks oma 
taasindustrialiseerimise lõpule viia; kutsub seetõttu komisjoni üles pidama kolmandate 
riikidega vabakaubanduslepingute sõlmimise raames läbirääkimisi ka töötajate õigusi ja 
keskkonnakaitset puudutavate siduvate kohustuste üle; palub lisaks, et komisjon töötaks 
välja kohustusliku jälgimissüsteemi, mille abil veenduda, et toode vastab töötajate õiguste 
ja keskkonnakaitse valdkondade rahvusvahelistele normidele;

27. kutsub ELi üles edendama oma tööstustootmist, pakkudes tarbijatele täpsemat teavet, 
muutes kohustuslikuks nii ELi kaupade kui ka kolmandatest riikidest imporditud toodete 
päritolu märkimise ning tagades Euroopa toiduainete geograafiliste tähiste austamise 
kolmandates riikides;

28. nõuab, et kõik kolmandatest riikidest imporditud tooted vastaksid liidu kohaldatavatele 
keskkonna-, tervise- ja sotsiaalnormidele ning oleksid maailmaturul kaitstud, et säästa 
Euroopa tööstustootjaid kõlvatu konkurentsi eest.
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