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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse komisjoni 14. detsembri 2007. aasta teatist kommertskasutusele eelnevate 
hangete kohta (KOM(2007) 799);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/31/EL 
hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud)1;

– võttes arvesse nõukogu 22. ja 23. novembri 2007. aasta järeldusi teadusinfo kohta 
digitaalajastul: juurdepääs, levitamine ja säilitamine,

A. arvestades, et majandus- ja rahanduskriis on riikide eelarveid tõsiselt mõjutanud;

B. arvestades, et demograafilisi muutusi käsitlevas rohelises raamatus (KOM(2005) 94) 
esitatud arvandmed näitavad, et ajavahemikus 2005–2030 väheneb ELis tööealine 
elanikkond 20,8 miljoni (6,8%) inimese võrra, ning arvestades, et üle 60-aastaste inimeste 
arv tõuseb praegu kaks korda kiiremini kui enne 2007. aastat – ligi kahe miljoni võrra igal 
aastal varasema miljoni asemel,

1. on seisukohal, et uus, jätkusuutlik ELi majandus peab tagama tasakaalustatud 
majandusliku ja sotsiaalse arengu; nõuab põhjapanevat jätkusuutlikku tööstuspoliitikat, 
mis asetaks rõhu loodusvarade kasutamise tõhususele; toonitab, et keskkonnahoidlik 
majandus peab pakkuma väljavaateid inimväärsete ja hästitasustatud töökohtade 
olemasoluks, pöörates erilist tähelepanu keskkonnakaitsele;

2. peab oluliseks rakendada edasipüüdlikku, usaldatavat, ettearvatavat ja stabiilset poliitikat, 
eelkõige energeetika ja kliima valdkonnas; seepärast kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
koondama vahendeid kahel eesmärgil, võitluseks kliimamuutusega ning töökohtade ja 
säästva kasvu tekitamiseks, ning samal ajal järgima usaldusväärse eelarvehalduse 
põhimõtteid; rõhutab seetõttu, et oluline on teha Euroopa eesmärk vähendada 2020. 
aastaks energiatarbimist 20% võrra kohustuslikuks, ja kinnitab oma toetust nõukogu 
võetud kohustusele vähendada 2050. aastaks Euroopa kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
80–95% võrra;

3. on arvamusel, et tähelepanuta on siiski jäänud asjaolu, et ELi liikmesriikidel on palju 
ühiseid probleeme, mille puhul on mõttekad ainult Euroopa ühised algatused;

4. rõhutab, et vajadus kvaliteetsete tööhõivevõimaluste arendamise järele uue, jätkusuutliku 
majanduse raames tähendab seda, et sellistele ühiskonna ees seisvatele põhiprobleemidele 
nagu tööpuudus ja vaesus, kliimamuutus, rahvastiku vananemine ja loodusvarade nappus, 
tuleb leida lahendused uuenduste abil; juhib tähelepanu avatud innovatsioonil ja klastritel 
põhineva tööstuspoliitika ja teaduspoliitika olulisusele, et edendada teadmiste vahetamist 
erinevate avaliku sektori ja erasektori osalejate vahel ning uuendustegevust;
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5. toonitab, kui oluline on kehtestada sidus ELi strateegia, mis hõlmab ökoloogilisi uuendusi 
ning keskendub nii heite vähendamisele kui ka ressursside tõhusale kasutamisele 
tootmisprotsessides; sel eesmärgil palub komisjonil välja töötada Euroopa 
tehnoloogiaplatvorm ressursihoidlike tööstuste jaoks;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama rahastamisvahendite reformimist, et 
muuta need keskkonnasõbralikumaks ja suunitluselt pikaajalisemaks, mis tõmbaks ligi 
erainvesteeringuid ning looks tulevikus rohkem ja paremaid töökohti;

7. rõhutab, et rahastamismehhanismide ja -vahendite mõistlik kasutamine ning avalikud 
poliitilised suunised võivad olla abiks erasektorist pärit oluliste lisavahendite kaasamisel, 
et toetada investeeringuid ja luua uusi töökohti;

8. on arvamusel, et oluline on tagada ühenduse teadus-ja arendustegevuse raamistikele 
kohane ja piisav eelarve, et toetada avaliku ja erasektori teadustegevust ning muuta selle 
tulemused kergesti ligipääsetaval ja bürokratiseerimata kujul kättesaadavaks 
mikroettevõtetele ja VKEdele, kes tegelevad uuendustega sellistes valdkondades nagu 
energiatõhusus, energia infrastruktuur, uute ja taastuvenergiaallikate ning vähem CO2-
heidet tekitavate tootmisprotsesside kasutuselevõtmine, ressursside taaskasutus ja tõhus 
ärakasutamine, ning seda seoses tagatud õigustega töökohtade loomisega; kordab, et 
teadus- ja arendustegevusse investeerimises tuleb saavutada 3% eesmärk tagamaks, et 
teadustegevus loob Euroopa majanduses lisandväärtust, millel võib olla positiivne mõju 
kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu ELi territooriumil hoidmisele;

9. rõhutab, et VKEdel ja mikroettevõtetel on jätkusuutliku majanduse arendamisel peamine 
osa; avaldab kahetsust, et neil võib olla raskusi uute majandussuuniste ettenägemisel; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles abistama neil ettevõtetel säästva majandusega 
seonduva potentsiaalse arengu valdkondade kindlaksmääramisel, eelkõige taastuvate 
energiaallikate ja energiasäästu alal, et pakkuda hõlpsamat juurdepääsu mikrokrediidile nt 
Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” abil, ja andma neile nõuetekohast teavet selle 
kohta, kuidas nimetatud rahastule taotlusi esitada;

10. rõhutab, et vajalikku majanduskasvu ja sellest tulenevat tööhõive suurenemist saab 
uuenduspõhises majanduses saavutada vaid siis, kui Euroopa teadlased ja ettevõtted on 
võimelised muutma oma uurimistulemused kaubanduslikeks toodeteks; viitab komisjoni 
innovatsiooni tulemustabelile, mis näitab, et innovatsioonierinevus USAga on 30% ja 
Jaapaniga 40%;

11. kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikidega tihedamat koostööd, et koostada 
prognoosid keskpikaks ja pikaks perioodiks seoses tööturul nõutavate oskustega ning 
soodustada partnerlust ülikoolide ja ettevõtlussektori vahel, et edendada noorte siirdumist 
tööturule, aidates samas kaasa teadmistepõhise ühiskonna loomisele, rakendusuuringute 
arendamisele ja koolilõpetajate paremate väljavaadete loomisele tööturul;

12. on teadlik asjaolust, et ELi tasandi, riiklikud ja piirkondlikud rahastamiskavad on endiselt 
suures osas koordineerimata, ning rõhutab seetõttu, et on vaja programmide paremat 
mitmetasemelist koordineeritust ning toetust suuremale sünergiale erinevate ühiste 
poliitikate vahel, mis kasutavad struktuurifonde, põllumajanduse ja maaelu arengu fonde, 
teadusuuringute raamprogrammi ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
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raamprogrammi ning mis on välja töötatud säästva ja ressursitõhusa majanduse 
saavutamiseks; on arvamusel, et seoses ühise põllumajanduspoliitika raames toimuva 
rahastamisega tuleb lähemalt kaaluda laialdasemat üleminekut otsetoetusmehhanismidelt 
maapiirkondade arengu ning looduskeskkonda säästva põllumajanduse arengu 
toetamisele;

13. juhib tähelepanu asjaolule, et üleminek uuele säästvale majandusele on keerukas, mistõttu 
tuleb erilist tähelepanu pöörata neile, keda mõjutab deindustrialiseerimine, rakendades 
asjakohaseid finantstoetusi ja mehhanisme ning integreeritud sekkumist, mis on suunatud 
säästvale arengule ja innovatsioonipõhisemale majandusele, mille raames on võimalik 
luua korralikke, tagatud õigustega töökohti ning vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja 
piirkondlikku tasakaalustamatust; peab nende eesmärkide saavutamisel oluliseks 
sotsiaalpartnereid;

14. on seisukohal, et demograafilised väljakutsed nõuavad üldisemat strateegiat, milles oleks 
ühendatud töökohtade loomine ja Euroopa tööturu uute ja tekkivate vajaduste 
rahuldamine; on arvamusel, et sellega seoses tuleb ELi töötajate, sh teadlaste ja muude 
spetsialistide liikuvuse parandamisel teha suuremaid edusamme eesmärgiga saavutada ELi 
siseturul ilma piirideta Euroopa;

15. kutsub komisjoni üles paluma liikmesriikidel vaadata läbi nende tööturule juurdepääsu 
reguleerivad üleminekusätted kui abinõud, et säilitada ülemaailmse majanduskriisi ajal 
ELi tööhõive;

16. tuletab meelde, et energia- ja ressursitõhusus võib olla tulevikus otsustav konkurentsieelis; 
toonitab, et energiatõhususe valimisel aidatakse edendada tööstusharude mitmekesistamist 
ja kasvuhoonegaaside heite vähendamist, kuid ühtlasi pakutakse ka sotsiaalseid hüvesid ja 
luuakse hulgaliselt tagatud õigustega töökohti, mis aitab liikmesriikidel praegusest 
majanduskriisist välja tulla ja alustada jätkusuutlikku majanduskasvu; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles võtma oma energiastrateegia väljatöötamisel arvesse töömahukaid 
sektoreid;

17. on arvamusel, et üleminekuga uuele säästvale majandusele ning muutustega äriühingute 
või tööstusharude tootmisprotsessides peaks kaasneva piisav koolitus, eelkõige noorte 
kutsealane ettevalmistus, ja elukestva õppe kavad, eelkõige toimetulekuraskustega, üle 50-
aastaste elanikkonnarühmade puhul, sest nii loodaks ühtlasi uusi töökohti; seepärast 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama sellise koolituse ja kavade pakkumist; 
toonitab, kui oluline on tugevdatud dialoog olukorras, mis nõuab sotsiaalseid arenguid 
kohanemaks uue säästva majandusega, eelkõige ettevõtetes, mille tegevus põhineb 
fossiilkütustel; kutsub komisjoni, liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles tagama kõnealuse 
dialoogi toimumist, et leiaks aset õiglane ökoloogiline ümberkujundamine;

18. nõuab liikmesriikidevahelist koostööd deklareerimata töö vastases võitluses, sest 
varimajandus on probleem kogu Euroopas; on seisukohal, et liikmesriikides ja ELi 
tasandil tuleks tugevdada mitteametliku töötamise vastaseid meetmeid;

19. kutsub komisjoni üles koostama tööhõivesuunised, mis toetaksid aktiivselt alla 25- ja üle 
50-aastaste töötajate tööhõive kasvu, ning pöörama vajalikku tähelepanu spetsiifilistele 
probleemidele, millega noored ja eakad silmitsi seisavad;
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20. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tegeleksid oskuste puudumise probleemiga, 
mis seoses olemasoleva tööjõu ja uute jätkusuutlike tööstusharude vajadustega juba 
tekkinud on; sellega seoses toonitab, kui oluline on toetada noorte õpipoisiaega kui 
üleminekut hariduse saamiselt kutseellu; lisaks kutsub liikmesriike üles nägema ette 
stiimulid tööandjatele, kes pakuvad madala kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita 
inimestele väljaõpet ja praktilise töökogemuse võimalust otse töökohal; viimasena 
toonitab, et ELi ja liikmesriikide poliitikas tuleb jõuliselt toetada digitaalset kirjaoskust ja 
pädevust, sest need on põhioskused, mis tõhustavad sotsiaalset integratsiooni ja 
parandavad Euroopa tööjõu konkurentsieelist;

21. rõhutab, kui oluline on avalik sektor eeskuju näitajana tagatud õigustega töökohtade 
loomisel seoses progressiivsete hankestandardite vastuvõtmise, stiimulite ja teabe 
pakkumisega, eelkõige sellistes valdkondades nagu energeetika, infrastruktuuri ja hoonete 
ehitus, transport ja side; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama eriti 
kommertskasutusele eelnevate hangete lepingutesse keskkonna- ja sotsiaalnormide ning 
omamaise osaluse klausli lisamist ning jätkusuutliku ja solidaarse majanduse põhimõtteid 
järgivaid ettevõtjaid, eelkõike VKEsid;

22. rõhutab tungivalt ka erainvesteeringute tähtsust, toonitades, et rahastamisvajadusi saab 
täita vaid erainvesteeringute kaudu; juhib tähelepanu märkimisväärsetele erinevustele 
selles, kui suured on olnud eraettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse, mis 
moodustavad 5–7% tuludest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja ravimitööstuse ning 
umbes 1% energiaettevõtete puhul; kutsub ELi üles looma õigeid raamtingimusi, et 
ajendada ettevõtteid investeerima;

23. kutsub uuesti komisjoni ja liikmesriike üles kasutama ära rekonstruktsioonifondi edu ning 
looma uue ühenduse algatuse (sh katseprojektid) uue, jätkusuutliku majanduse 
arendamiseks;

24. märgib, et on vaja teha lisapingutusi töötajate tervise ja ohutusega seotud tööaja 
korralduse miinimumnõuete tõhusa ühtlustamise tagamiseks ELis;

25. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma avalikus sektoris töötanud ning majandus- ja 
rahanduskriisi tõttu töö kaotanute jaoks spetsiifilised toetusvahendid, mis sarnanevad 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondiga, mis toetab juhul, kui globaliseerumine 
või majanduskriis kahjustab ELi ettevõtteid.
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