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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa taasindustrialiseerimise kohta konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
edendamiseks

(2013/2006(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu XVII jaotise artiklit 173 (endine Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artikkel 157), mis käsitleb ELi tööstuspoliitikat ja viitab muu 
hulgas liidu tööstuse konkurentsivõimele,

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist „Tugevam Euroopa tööstus 
majanduse kasvuks ja taastumiseks – Tööstuspoliitika ajakohastatud teatis” 
(COM(2012)0582),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 
2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust1,

– võttes arvesse komisjoni 30. novembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu määrus, millega 
kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime 
programm (2014–2020) (COM(2011)0834),

– võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2008. aasta teatist „Kõigepealt mõtle väikestele”. 
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act” (COM(2008)0394),

– võttes arvesse komisjoni 4. novembri 2008. aasta teatist „Tooraineid käsitlev algatus –
Euroopa majanduskasvu ja tööhõive seisukohast kriitiliste vajaduste rahuldamine” 
(COM(2008)0699),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist „Euroopa 2020 – strateegiline 
juhtalgatus Innovaatiline liit” (COM(2010)0546),

– võttes arvesse komisjoni 20. septembri 2011. aasta teatist „Ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava” (COM(2011)0571),

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2011. aasta teatist „Tööstuspoliitika: suurendades 
konkurentsivõimet” (COM(2011)0642),

– võttes arvesse komisjoni 15. detsembri 2011. aasta teatist „Energia tegevuskava aastani 
2050” (COM(2011)0885),

– võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2012. aasta teatist „Innovatsioon ja jätkusuutlik 
majanduskasv: Euroopa biomajandus” (COM(2012)0060),

                                               
1 ELT L 315, 14.11.2012, lk 1.
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– võttes arvesse komisjoni 30. mai 2012. aasta teatist „Stabiilsus-, kasvu ja
tööhõivemeetmed” (COM(2012)0299),

– võttes arvesse komisjoni 26. juuni 2012. aasta teatist „Progressi võimaldavate 
tehnoloogiate Euroopa strateegia – võimalus majanduskasvuks ja uuteks töökohtadeks” 
(COM(2012)0341),

– võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2013. aasta teatist „Roheline raamat Euroopa 
majanduse pikaajalise rahastamise kohta” (COM(2013)0150), 

– võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2013. aasta teatist „Roheline raamat. Kliima- ja 
energiapoliitika raamistik aastani 2030” (COM(2013)0169),

– võttes arvesse komisjoni 4. novembri 2008. aasta teatisele „Tooraineid käsitlev algatus –
Euroopa majanduskasvu ja tööhõive seisukohast kriitiliste vajaduste rahuldamine” lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (COM(2008)0699 – SEC(2008)2741),

– võttes arvesse komisjoni 26. septembri 2011. aasta töödokumenti „Euroopa luksustoodete 
tööstuse konkurentsivõime” (SWD(2013)0286),

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatisele „Tugevam Euroopa tööstus 
majanduse kasvuks ja taastumiseks – Tööstuspoliitika ajakohastatud teatis” lisatud 
komisjoni töödokumenti (SWD(2012)0297),

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta töödokumenti „Euroopa 
konkurentsivõime aruanne 2012. Kasu saamine globaliseerumisest” (SWD(2013)0299),

– võttes arvesse komisjoni 11. aprilli 2013. aasta töödokumenti „Euroopa töösuhted 2012” 
(SWD(2013)0126),

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2010. aasta resolutsiooni vähese süsihappegaasiheitega 
tehnoloogia arendamisse investeerimise kohta (Euroopa energiatehnoloogia strateegiline 
kava) 1

– võttes arvesse oma 20. juuli 2010. aasta resolutsiooni tööhõivevõimaluste arendamise 
kohta uue säästva majanduse raames2,

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue 
tööstuspoliitika kohta3,

– võttes arvesse oma 13. septembri 2011. aasta resolutsiooni tõhusa Euroopa 
toorainestrateegia kohta4,

– võttes arvesse oma 8. mai 2012. aasta resolutsiooni ressursitõhusa Euroopa kohta1,

                                               
1 ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 84.
2 ELT C 308 E, 20.10.2011, lk 6.
3 ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 131.
4 ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 21.
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– võttes arvesse oma 14. juuni 2012. aasta resolutsiooni „Ühtse turu akt ja järgmised 
sammud majanduskasvuks”2,

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni „Väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd): konkurentsivõime ja ärivõimalused”3, 

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2013. aasta resolutsiooni konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta4,

– võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni taastuvenergiaga seonduvate tänaste 
ülesannete ja võimaluste kohta Euroopa energia siseturul5,

– võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu tööstuspiirkondade 
piirkondlike strateegiate kohta6,

– võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni sotsiaalelamute kohta Euroopa 
Liidus7,

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2013. aasta arutelu komisjoni avalduse üle Euroopa 
tööstuse taastumise teemal praeguste raskuste taustal (2013/2538(RSP)),

– võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu 10. ja 11. detsembri 2012. aasta 3208. istungi 
järeldusi „Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks”,

– võttes arvesse 2011. aastal komisjoni nimel koostatud aruannet „ELi tööstuse struktuur 
2011 – arengud ja tulemused”,

– võttes arvesse 2013. aasta aprillis Regioonide Komitee nimel koostatud strateegia 
„Euroopa 2020” algatuste uuringul põhinevat aruannet „Üleilmastumise ajastu 
tööstuspoliitika”, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee xx. xx 2012. aasta arvamust 
„Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks – Tööstuspoliitika 
ajakohastatud teatis”,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 11. aprilli 2013. aasta arvamust „Tugevam Euroopa 
tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks”,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, 

                                                                                                                                                  
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0223.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0258.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0387.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0086.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0201.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0199.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0246.



PE510.843v01-00 6/15 PR\936863ET.doc

ET

regionaalarengukomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi (A7-0000/2013),

Strateegia „Tööstuse taassünd jätkusuutliku Euroopa nimel”: põhimõtted, eesmärgid ja 
juhtimine

1. tervitab komisjoni keskendumist tööstuspoliitikale;

2. rõhutab, et Euroopa tööstuse tugevus tulevikus põhineb strateegial „Tööstuse taassünd 
jätkusuutliku Euroopa nimel” (Renaissance of Industry for a Sustainable Europe – RISE), 
mis taotleb tehnoloogilist, ärilist ja sotsiaalset innovatsiooni kolmanda 
tööstusrevolutsiooni suunas, sealhulgas vähese CO2-heitega aktiivne moderniseerimine; 
väidab, et RISE loob uusi turge, ärimudeleid ja loovettevõtjaid, uusi töökohti ja 
inimväärset tööd, tuues koos majanduse dünaamilisuse, kindlustunde ja 
konkurentsivõimega kaasa tööstuse uuenemise; usub, et sellise strateegia põhisammasteks 
on energia- ja ressursitõhusus; 

3. leiab, et RISE tuleb juurutada ökoloogilisse ja sotsiaalsesse turumajandusse, mis on 
kooskõlas õiglase konkurentsi, välismõjude arvessevõtmise ning keskkonnateadliku 
Ordnungspolitik’iga; väidab, et Euroopa tööstuse tulevane konkurentsivõime peab 
juhinduma jätkusuutlikkuse ideest;

4. rõhutab, et RISE jaoks on vaja pikaajalist raamistikku, mis põhineb selgetel sihtmärkidel, 
näitajatel ning kasutusaja ja ringmajanduse lähenemisviisil, mis suunab investeeringuid 
loovusse, oskustesse, uuendustesse, jätkusuutlikesse tehnoloogiatesse ning edendab 
Euroopa tööstusliku baasi ajakohastamist väärtusahelast teadliku poliitika abil, mis 
hõlmab ka põhitööstusharusid; 

5. möönab, et tööstuspoliitika peab vastama strateegias „Euroopa 2020” seatud suurtele 
ühiskondlikele ülesannetele ning tuleb integreerida tõeliselt Euroopa poolaasta protsessi;

6. usub, et RISE peab lähtuma ambitsioonikatest ja realistlikest tööstuseesmärkidest; märgib, 
et 20% peamine eesmärk tähendaks vajadust 400 000 uue tööstusliku töökoha järele 
aastas; teeb ettepaneku, et 20% eesmärki tuleks mõista kui ELi 20/20/20 eesmärkidega 
ühtlustatud sihteesmärki;

7. ootab, et RISE võiks tuua ELi tagasi tootva tööstuse, pöörates tähelepanu tarneahela 
juhtimisele ning piirkondade spetsiifilistele tootmiskultuuridele;

8. rõhutab, et RISE saavutab edu ainult juhul, kui seda toetab piisavalt hea 
makromajanduslik raamistik ning vajalikud eelarveressursid erainvesteeringute 
võimendamiseks; nõuab seoses sellega Euroopa keskkonnahoidliku majanduskasvu 
strateegiat, ning mõistab hukka nõukogu kärped mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist 
1A;

9. kiidab heaks komisjoni läbiva lähenemisviisi tööstuspoliitikale; on seisukohal, et RISE 
peaks järgima pigem horisontaalse kui vertikaalse tööstuspoliitika kontseptsiooni; usub, et 
sektoripõhised meetmed peavad üldjuhul olema seotud valdkondliku spetsialiseerumisega, 
mis edendab kõrgtehnoloogiat ja suure lisaväärtusega strateegiaid; 
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10. nõustub komisjoniga, et tööstuspoliitikal peab olema tõhus ja integreeritud 
juhtimisstruktuur, mis hõlmab järelevalvet; tuletab meelde Euroopa Parlamendi soovitust 
Lange aruandes tööstuse kohta luua asjakohastest peadirektoraatidest alaline komisjoni 
tööstuspoliitika töökond; palub komisjonil anda Euroopa Parlamendile RISE edenemisest 
iga-aastaselt aru; rõhutab, et RISE-l on vaja huvirühmade liitu ettevõtjatest, 
ametiühingutest, akadeemikutest ja kodanikuühiskonnast; kutsub komisjoni üles 
asutamislepingu artikli 173 lõiget 2 RISE edasiviimiseks täielikult ära kasutama;

11. on seisukohal, et RISE tuleb kohandada investeeringuvoogude käimalükkamiseks 
Euroopa lõunaossa, et taaselustada majanduskasvu, eelkõige aruka spetsialiseerumise ning 
klastrite, k.a riikideüleste klastrite moodustamise kaudu;

12. kiidab asepresident Tajani tööd tööstuspoliitika tihedamal kooskõlastamisel 
konkurentsivõime nõukoguga; rõhutab, et RISEt tuleb kooskõlastada liikmesriikide 
tööstuspoliitikaga;

13. usub, et piirkondi tuleks täiel määral kaasata nende territooriumidel asuva tööstuse 
prioriteetide ja potentsiaali väljaselgitamisse; tervitab Regioonide Komitee ja komisjoni 
tehtud tööd aruka spetsialiseerumise strateegiate alal seoses ELi rahastamise 
kooskõlastamisega Euroopa 2020. aasta eesmärkidega;

Töö innovatsiooni, tõhususe ja jätkusuutliku tehnoloogia nimel

14. rõhutab, et ELi tööstusbaas võib muutuda kaasaegseks ja parandada oma sisemist 
konkurentsivõimet ainult innovatsiooni, tõhususe ja jätkusuutliku tehnoloogia nimel 
tehtava töö abil;

15. usub, et ELi uurimistegevuse ja innovatsiooni rahastamisvahendid peaksid toimima 
katalüsaatorina ning neid tuleks kasutada sünergias teiste riiklike ja piirkondlike 
rahastamisvahenditega; tuletab meelde teadus- ja arendustegevuse 3% eesmärki, kusjuures 
kaks kolmandikku tuleks erasektorist; toetab avaliku ja erasektori partnerlust programmi 
Horisont 2020 raames, et võimendada erasektori investeeringuid; 

16. nõuab, et oluline osa VKEde jaoks programmi Horisont 2020 raames kättesaadavatest 
summadest rakendataks spetsiaalse VKEde rahastamisvahendi kaudu;

17. tervitab komisjoni tegevusliine ning võimalikke avaliku ja erasektori partnerlusi; muretseb 
siiski, et piisavalt ei ole hõlmatud suuri andme- ja IKT-arendusi; kutsub komisjoni üles 
neid korralikult integreerima; palub komisjonil toetada klastrite moodustamist 
tegevusliine mööda, edendades nendevahelist sünergiat ja mõjude ülekandumist;

18. kutsub komisjoni üles kavandama klastrite poliitikat seotud äriühingute, tarnijate, 
teenusepakkujate ja uurimiskeskuste koostöö vormis; rõhutab riigiüleste klastrite loomise 
tähtsust; 

19. tervitab peamiste progressi võimaldavate tehnoloogiate strateegiat, milles ELil on tugev 
konkurentsieelis; toetab poliitikasuundade ja rahastamisvahendite, k.a ELi 
struktuurifondide vahelise kooskõlastamise ja sünergia täiustamiseks kavandatavaid 
meetmeid; tervitab peamiste progressi võimaldavate tehnoloogiatega seotud 
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klastripõhiseid meetmeid tugevdavaid ning piirkondadevahelist koostööd parandavaid 
algatusi; 

20. tervitab arenenud tootmise tegevusliini; usub, et sellel oleks kasu sellistest avaliku ja 
erasektori partnerlustest nagu SPIRE; usub, et teadmis- ja innovatsioonikogukonna 
käivitamine 2014. aastaks tootmise lisaväärtuse valdkonnas on üks prioriteete;

21. tervitab komisjoni keskendumist ökodisainile; kutsub komisjoni üles määratlema 
ökodisaini tehnilisi nõudeid ringlussevõtu ja ressursitõhususe jaoks; tervitab ettepanekut 
töötada välja ja edendada ehitustoodete ja -protsesside jaoks uusi jätkusuutlikkuse 
kriteeriumeid;

22. on seisukohal, et arukate võrkude tegevusliin on liiga kitsas ja selles on liiga vähe 
ettepanekuid;

23. rõhutab, kui tähtis on viia kokku EL ja väljaspool kodumaad elavad kogukonnad ning 
innustada neid kasutama oma teadmisi ärivõimalusteks ELis;

Siseturu väljakujundamine ning välisturgude avamine RISE jaoks

24. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kujundama kiiresti välja energia, 
telekommunikatsiooni, keskkonnasõbralike toodete ja riskikapitali siseturgu; 

25. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle töötada välja horisontaalne tegevuskava 
innovatiivsete toodete ja teenuste nõudluse suurendamiseks; kutsub komisjoni üles 
kasutama toodetele jätkusuutlikkuse ja tõhususe võrdlusnäitajate kehtestamiseks 
keskkonnajälge;

26. rõhutab, et riigihanked peaksid olema innovatsiooni vedajaks; usub, et riigiabi suunised 
peaksid olema avatud innovatsiooni tugevdavatele poliitikameetmetele; usub, et uute 
tehnoloogiate kasutuselevõtmises on oluline roll täita standardiseerimisel ja 
ökomärgistamisel; 

27. võtab teatavaks komisjoni uurimistöö tööstustoodete siseturu reformi alal; kutsub 
komisjoni üles tagama, et see ei tooks kaasa standardite alandamist;

28. tunnustab komisjoni aruka regulatsiooni alast tegevust, mis on mõeldud vähendama 
halduskoormust, õõnestamata õigusaktide tõhusust; toetab regulatiivset sidusust ja 
paremini tagatud konkurentsivõimet mõjuhindamise suunistes;

29. kutsub komisjoni üles rakendama oma turujärelevalve töös ellu interneti võimalusi, 
võimaldades inimestel osaleda toodete kohta tagasisidet andes; 

30. usub, et kehtiv intellektuaalomandi õiguste kord ei soodusta innovatsiooni; usub, et 
kiiremaid turulahendusi võib kaasa tuua läbipaistvuse suurendamine, innovatiivne 
juhtimine ja litsentsimistavad;

31. väljendab heameelt selle üle, et on tunnistatud patendipadrikute ja patentide salakaitsmise 
probleemi; toetab regulatiivsüsteemi muutmist konkurentsi toetavate vastastikuse 
litsentsimise ja patendipuulide kokkulepete soodustamiseks;
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32. juhib tähelepanu ELi kaubandusstrateegia tähtsusele; palub komisjonil koos liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendiga töötada 
välja strateegia VKEde töölaudade kaasamiseks ELi missioonidele; 

33. tunnistab tehnoloogiasiirde ja intellektuaalomandi (TTIP) ettevõtluse tähtsust; pooldab, et 
see peaks püüdma kaotada järk-järgult fossiilkütuste toetused; pooldab toodete sarnasuse 
uudset määratlemist, eristades neid süsinikujälje alusel; 

34. kutsub komisjoni üles lubama ametiühingutel esitada kaubandusalaseid kaebusi;

35. kutsub komisjoni üles töötama välja Euroopa ressursi- ja energiatõhusate tehnoloogiate 
ekspordistrateegiat;

Tööstuse ümberkujundamise rahastamine

36. tunnistab pangalaenude piiranguid ja nende mõju kui tõsiasja, eriti VKEde puhul; tervitab 
komisjoni rohelist raamatut pikaajalise rahastamise kohta; toonitab vajadust tugevdada 
ELi pangandussektori kindlust Basel III, pangandusliidu ja ESMi abil; 

37. kutsub komisjoni üles uurima, kuidas saaks varadega tagatud väärtpaberite turgu mõjutada 
nii, et see võimaldaks VKEde rahastamist; juhib tähelepanu rollile, mida riiklikud pangad 
saavad mängida, investeerides pankade emiteeritud struktureeritud tagatud võlakirjadesse, 
kombineerides selliseid investeeringuid VKEde laenude suuremate eesmärkidega;

38. kutsub komisjoni üles algatama teatist ühisrahastamise kohta; kutsub komisjoni üles 
töötama välja töökindlat ühisrahastamise regulatiivset raamistikku, võttes aluseks kuni 1 
miljonit eurot projekti kohta;

39. kutsub komisjoni üles toetama kohalike võlakirjaturgude loomist VKEde jaoks;

40. kutsub komisjoni üles toetama riiklike investeerimispankade väljakujundamist VKEde 
jaoks ning võimaldama olemasolevatel laiendada oma tegevust teistesse liikmesriikidesse;

41. kutsub liikmesriike üles täielikult rakendama hilinenud maksmist käsitlevat direktiivi;

42. tunneb heameelt EIP kapitali suurendamise üle; usub, et sellel peaks olema vähese CO2-
heitega investeeringute 60% eesmärk aastaks 2020; 

43. rõhutab riskikapitali ja teiste ettevõtlusinglite võrkude tähtsust; usub, et Euroopa 
Investeerimisfondil on riskikapitali turgude arendamisel keskne roll; usub, et 
maksustamisel tuleks kaotada omakapitali ja võla eristamine;

Oskuste ja tööjõu RISE poole võitmine

44. rõhutab, et RISE on võimalus stabiilse tööhõive loomiseks heade töökohtade ja 
inimväärse palgaga; toonitab asendamatut partnerlust huvirühmadega, eriti 
sotsiaalpartnerite ja noorteorganisatsioonidega, noorte integreerimisel tööjõu hulka; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles sotsiaalset dialoogi tugevdama;
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45. märgib, et RISE vajab ulatuslikumat ja paremat juurdepääsu koolitusele, elukestvale 
õppele, tulevikku sobivale kutseõppele ja ülikooliharidusele, tugevat rõhuasetust STEM-
valdkondadele (teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika), ettevõtlikkuse 
toetamist ning piisavat sotsiaalset turvavõrku koos teise võimaluse poliitikaga;

46. rõhutab, et töökoha demokratiseerumist tuleb laiendada ning et töötajatel peaks olema 
individuaalne õigus koolitusele;

47. kutsub komisjoni üles tegema tihedat koostööd liikmesriikidega, et koostada keskmise ja 
pika perspektiivi prognoosid tööturul vajaminevate oskuste kohta;

48. kutsub komisjoni ja liikmesriike kaaluma Ameerika Ühendriikide mudelit ülikoolist 
karjäärile ülemineku fondide loomisel, et luua ettevõtjate ja ülikoolide vahel partnerlust 
noorte koolitamiseks tõusvate tööstusharude töökohtade jaoks; võtab teatavaks „ülikoolide 
tehniliste kolledžite” loomise kavad tööstuspartneritega, mida arutatakse 
Ühendkuningriigis;

49. usub, et riiklike STEM-platvormide loomine parimate tavade vahetamiseks võiks olla 
kasulik STEM-eesmärkide seadmisel;

50. rõhutab noorte seas vabatahtliku liikuvuse tugevdamise tähtsust programmi „Erasmus 
kõigi jaoks” edendamise ning seni piiriülest õpipoisiõpet, koolitust ja praktikat takistavate 
tegurite kõrvaldamise teel ning pensionite ja töö- ja sotsiaalkaitseõiguste ülekantavuse 
parandamise abil ELis;

51. rõhutab vajadust vähendada koolist väljalangemise määra ning toonitab, et koolist 
väljalangejad vajavad võimalusi koolituskohtadele saamiseks, nagu see on Austria 
„koolitustagatise” puhul;

52. tervitab otsuseid noortegarantii rakendamise ja Õpipoisiõppe Liidu edendamise kohta; 
kutsub ettevõtjaid üles pakkuma noortele võimaluse korral kvaliteetset tööhõivet või 
õppekohti ning looma kvaliteetseid inimväärse palgaga praktikakohti; 

53. toonitab, et tugevate kutseõppesüsteemidega liikmesriikidel on olnud kriisi vältel 
suhteliselt hästi toimivad tööturud; kutsub kõiki liikmesriike üles koos sotsiaalpartneritega 
selliseid süsteeme uurima ja kasutusele võtma; võtab teatavaks ECVET ühtlustamise 
keerukust ECTSiga;

54. usub, et kutsehariduse ja -koolituse kuvandit saaks parandada selle sidumisega võimaliku 
üleminekuga ülikooli või muusse kõrgharidusasutusse;

55. kutsub liikmesriike üles käivitama mikrokrediidi rahastamisvahendeid noortele, et 
edendada ettevõtlust; 

56. kutsub liikmesriike üles kaaluma dialoogis sotsiaalpartneritega poliitilisi meetmeid 
majanduslanguste ajal tööaja paindlikumaks muutmiseks;

Ressursi- ja energiareform tööstuse ümberkujundamiseks

57. toonitab tõsiasja, et ressursid ja energia on RISE keskmes; pooldab mõlema puhul 
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kolmemõõtmelist taskukohasuse-jätkusuutlikkuse-kättesaadavuse lähenemisviisi;

58. väljendab heameelt ressursitõhususe tegevuskava üle; kutsub komisjoni üles lisama 
Euroopa poolaastale ja riiklikele reformiprogrammidele jäätmepoliitilisi eesmärke; kutsub 
komisjoni üles arendama edasi sektoripõhiseid ressursitõhususe võrdlusnäitajaid, eriti 
riigihangete otstarbeks; kutsub komisjoni üles toetama vähendamise, taaskasutuse ja 
ringlussevõtu strateegiat; rõhutab globaalse sertifitseerimiskava tähtsust ohtlike jäätmete 
ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete esmasel käitlusel ringlussevõtuks; juhib 
tähelepanu, et mõnes liikmesriigis eksisteerivad asjakohased hoonete kogumis- ja 
ringlussevõtu kavad;

59. nõuab energiatõhususe direktiivi ja riiklike tegevuskavade kiiret elluviimist; kutsub ELi 
üles järgima Reuli aruannet taastuvenergia kohta, seades 2030. aastaks kaugelevaatava 
taastuvenergia eesmärgi;

60. kutsub komisjoni üles vaatama uuesti üle pikaajaliste energialepingute tingimused;

Lõunapoolne RISE strateegia

61. pooldab regioonidevahelise tööstuspoliitika lähenemisviisi, millega lükatakse käima 
lepinguosaliste majanduste jätkusuutlik kasv; toetab lõunapoolsete majanduste 
globaalsetesse väärtusahelatesse integreerimisel suure lisandväärtuse strateegiat; 

62. märgib, et ELi lõunaosa mõjutab äärepoolne asukoht; kutsub komisjoni üles edendama 
lõunapoolsetes majandustes taristu täielikku integratsiooni ja rõhutab vajadust rakendada 
selle saavutamiseks Euroopa ühendamise rahastut; 

63. rõhutab parimate tavade jagamise ja turustamismehhanismide tähtsust; tervitab 
ettepanekuid suurendada konkurentsivõimet, tööstuslikke sümbioose ning arendada 
ressursitõhususe nõustamisteenuste võrgustikke;

64. toonitab, et kapitaliühingute ümberkujundamine kooperatiivideks on olnud mõnes 
piirkonnas edukas;

65. usub, et lõunapoolsed majandused on strateegilises asukohas, et saada kasu uutest 
eksporditurgudest Magribi riikides; nõuab rändajate ettevõtlusvaimu ärakasutamist 
ettevõtete loomiseks, mis suudaksid neile turgudele ligi pääseda; tervitab asepresident 
Tajani majanduskasvu missiooni;

66. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Seletuskiri koosneb põhjendustest, mis ruumipiirangutest tulenevalt esitatakse raporti 
muudatusettepanekute vormis. Igale põhjendusele, mis on raporti aluseks, antakse käesolevas 
osas üksikasjalikum selgitus.

A. arvestades, et EL vajab strateegiat majandus- ja finantskriisist ülesaamiseks ja uue 
majandusdünaamika käivitamiseks,

Kriis on andnud Euroopa riikide majandusele valusa löögi. See on mõjutanud tööstussektorit, 
mis on kaotanud 3,8 miljonit töökohta. Tööpuuduse määrad on tõusmas, eriti noorte puhul. 
Kriis ja väljavaadete puudumine mõjutab sotsiaalset heaolu ja suurendab vaesust. EL vajab 
nende probleemide lahendamiseks terviklikku majanduskasvu strateegiat.

B. arvestades, et Euroopa tööstus mängib kriisi lahendamisel võtmerolli ja on selle 
oluline osa,

Paljude ELi ees seisvate probleemide lahendamisel on Euroopa tööstus asendamatu. See 
annab tööd, kaupu ja teenuseid ning maksutulu ning on oluline osa Euroopa üleminekul 
vähese CO2-heitega majandusele. Kuigi ELi majanduses on paaril viimasel aastakümnel 
tööstuse roll suhteliselt vähenenud, moodustab tööstus siiski endiselt 4/5 Euroopa ekspordist 
ning 80% erasektori teadus- ja arendustegevuse investeeringutest (ettevõtluse ja tööstuse 
peadirektoraat). EL vajab strateegiat, mis taaselustaks majanduse ja tooks kaasa tööstuse 
renessansi jätkusuutliku Euroopa nimel. 

C. arvestades, et Euroopa konkurendid tööstuses on töötanud aastaid välja tugevaid 
tööstusstrateegiaid,

Rahvusvahelisel tasandil on terve hulk riike töötanud välja oma tööstusstrateegiad. Viimati 
visandas uue tööstuskava Jaapan. Ka Hiina, kellel on viisaastakuplaanid ja viimati 2012. aasta 
riiklikult strateegilise tähtsusega tärkavate tööstusharude plaan, on tööstuspoliitikale 
keskendunud. Isegi USA rakendab jõulisi tööstuspoliitilisi meetmeid – seda terminit küll 
kasutamata.

D. arvestades, et Euroopa Komisjoni kiidetakse tööstuspoliitika algatamise eest oma 
teatises eesmärgiga korraldada tööstuse ümberkujundamist,

Tööstuspoliitikasse on Euroopas kaua aega üleolevalt suhtutud. Avaldades teatise „Tugevam 
Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks”, on Euroopa Komisjon haaranud 
vajalikus tööstuse ümberkujundamise töös juhtrolli.

E. arvestades, et Euroopa ühine tulevik tööstuse asukohana seisneb ajakohastamistöös, 
mis tugevdab innovatsioonikeskusi ja kõrvaldab arengupuudujäägid tööstuslikult ja 
struktuurselt nõrkades piirkondades,

Euroopal on vaja kasutada avaliku sektori rahalisi vahendeid ning võimendada erasektori 
vahendeid teadus- ja innovatsioonitegevusteks ning toetada Euroopa riikidevahelist ja 
piirkondadevahelist koostööd innovaatilise ettevõtluse klastrite, akadeemiliste ringkondade ja 
uurimisorganisatsioonide vahel. See peaks tuginema aruka spetsialiseerumise strateegiatel, 
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mis võtavad arvesse iga piirkonna ja territooriumi potentsiaali. Näiteks (Itaalia) 
Loomepiirkonnad on suunatud üksikisikute ja äriühingute ressursside ühendamisele ja 
jagamisele uute loovate projektide saavutamiseks ja nende levitamiseks kogu piirkonnas.

F. arvestades, et Euroopa tööstuspoliitika peab leidma sobiva poliitikameetmete 
tasakaalu, et parandada raamkeskkonda, võttes arvesse erinevaid riiklikke ja 
piirkondlikke (k.a piiriüleseid) majanduslikke ja sotsiaalseid realiteete ja olusid; 
tööstuspoliitikat peab ümbritsema turg, millel valitsus määrab regulatiivse 
raamistiku, kuid ei sekku otseselt võitjaid valima,

Viimane, käesoleva aasta 15. mail avaldatud OECD aruanne „Globaalse arengu perspektiivid 
2013. Tööstuspoliitika muutuvas maailmas” arutleb kolme peamise koostisosa üle, mis on 
tänapäeval eduka tööstuspoliitika jaoks hädavajalikud: investeerimine innovatsiooni ja 
oskustesse, juurdepääs rahastamisele ning piisav taristu.1 „Vana stiili” tööstuspoliitika, mis 
põhineb suures osas äriühingutele antavatel toetustel, riigiomandil ning tariifsel kaitsel, 
kannab endas valitsuse nurjumise, kasu tagaajamise ja kaitstud huvide põlistamise riski, mis 
tekitab kulusid tootjatele, tarbijatele ja majandusele laiemalt.

G. arvestades, et krediidi vähenenud kättesaadavus piirab investeeringuid, takistades 
nii innovatsiooni kui ka uute tõhusate tehnoloogiate kasutuselevõttu; seega on 
Euroopa tööstuspoliitika jaoks vaja töökindlat finantsarhitektuuri, mis edendab 
investeeringuid,

Mõttekoja Bruegel poolt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu jaoks 2013. aastal 
koostatud poliitilise dokumendi kohaselt on üks ELi hästi teada struktuursetest nõrkustest 
ebapiisav investeerimine uurimistegevusse ja inimkapitali, mis takistab üleminekut 
innovatsioonipõhisele majandusele. Tulenevalt võimenduse vähendamisest panganduse ja 
riigisektoris on saadaval vähem finantsressursse, mis takistab üleminekut innovatiivsele ja 
jätkusuutlikule majandusele2. Selles kontekstis tuleb pakkuda välja poliitilisi meetmeid, mis 
hõlbustavad ligipääsu rahastamisele ning edendavad pikaajalisi investeeringuid innovatsiooni 
ja tehnoloogiatesse.

H. arvestades, et Lõuna-Euroopas on rahastamistingimused rangemad, nõudes täpselt 
kohandatud rahastamislahendusi,

Guntram Wolffi (Bruegel) esitluse kohaselt tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
29. mai 2013. aasta arutelul oli 2013. aasta märtsis Saksamaal laenuintressi määr VKEde 
jaoks ligi 3%, samal ajal kui Itaalia, Portugali ja Hispaania VKEde jaoks oli see 6%. Esitluses 
toodi ka esile, et Saksamaa VKEd said eelmise aasta lõpus peaaegu 90% küsitud 
rahastamisest, samas kui Kreeka VKEd said ainult umbes 25%.

I. arvestades, et EL vajab suurtest ühiskondlikest probleemidest ülesaamiseks 
tööstuspoliitilist lähenemisviisi, mis ühendaks konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja 
inimväärse töö,

                                               
1 „Globaalse arengu perspektiivid 2013. Tööstuspoliitika muutuvas maailmas”, OECD.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. „Europe's Growth Problem (and what to do about it)” 
(Euroopa majanduskasvu probleem (ja mida selle suhtes ette võtta)), Bruegel Policy Brief, aprill 2013.
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On selge, et Euroopa Liidu tööstuspoliitikat tuleb rakendada vastamiseks peamistele 
ühiskondlikele probleemidele strateegia „Euroopa 2020” alusel ning see peab olema 
kooskõlas jätkusuutlikkuse, konkurentsivõime ja inimväärse töö strateegilise kolmnurgaga. 
Euroopa Parlament on tunnistanud seda oma 2011. aasta resolutsioonis üleilmastumise ajastu 
tööstuspoliitika kohta.1

J. arvestades, et tööjõu tootlikkus on arenenud viimastel kümnenditel palju kiiremini 
kui ressursside tootlikkus, samal ajal kui hinnangute kohaselt moodustavad 
tööjõukulud alla 20% tootest ning ressursikulud 40%,

Saksamaa Föderaalse Statistikaameti andmetel moodustavad tootva tööstuse kulustruktuuris 
materjalikulud 43% ning personalikulud ainult umbes 18%, samas kui energiakuludele 
omistatakse 2%2. Euroopa Parlament on tunnistanud seda oma 2011. aasta resolutsioonis 
tõhusa Euroopa toorainestrateegia kohta3.

K. arvestades, et globaalsete probleemidega silmitsi seistes on hädavajalik, et energia- ja 
ressursitõhusus oleksid Euroopa tööstuse taastamise keskmes, kui Euroopa tööstus 
soovib säilitada tulevikus oma konkurentsivõimet,

Euroopa Komisjon on toonud oma ressursitõhususe tegevuskavas esile, et ainuüksi Saksamaal 
võiks ressursitõhususe parandamisega tootmises luua 20% kuni 30% kulusäästu. Ühes teises 
Ühendkuningriigis tehtud uuringus hinnati, et odavate või tasuta ressursitõhususe meetmete 
abil võiks säästa 23 miljardit naelsterlingit4. Kuna Euroopa ei saa palkade alal tärkavate 
majandustega võistelda, tuleb tal keskenduda oma energia- ja ressursikulude vähendamisele 
tõhususe parandamise abil. Euroopa Komisjoni 2012. aasta konkurentsivõime aruandes 
toonitati positiivset rolli, mida ökoinnovatsioon ning ressursi- ja energiatõhusus ELi 
konkurentsivõimes mängivad. EL on ökoinvesteeringute ja ökoinnovatsioonide 
rahvusvahelistamise ja piirüleste voogude alal liider. See on eriti oluline, kui pidada silmas, et 
ökoinnoveerivad äriühingud on üldiselt konventsionaalsetest innoveerijatest edukamad.

L. arvestades, et Euroopa Liidul on vaja ambitsioonikat, ökotõhusat ja 
keskkonnahoidlikku tööstusstrateegiat, et taastada tööstusvõimsust ning luua kõrgelt 
kvalifitseeritud ja kõrgepalgalisi töökohti,

Eespool nimetatud arvud on juba näidanud, kuidas ELi energia- ja ressursitõhususel põhinev 
keskkonnahoidlik tööstusstrateegia parandaks konkurentsivõimet, vähendades oluliselt 
kulusid. Samal ajal taastaks see tootmisvõimsusi ja annaks uusi töökohti. Ainuüksi Saksamaal 
võib ressursitõhususe parandamine luua kuni 1 miljon uut töökohta5. Konsultatsiooniettevõtte 
Ecofys uuring näitas ka, et ökodisaini hea rakendamine looks aastas Euroopa tarbijatele ja 
ettevõtjatele 90 miljardi euro suuruse netosäästu, vähendades sõltuvust Venemaa maagaasist 
rohkem kui 50% võrra. Kui nimetatud säästud majandusse tagasi investeeritaks, loodaks 
sellega veel 1 miljon töökohta6. Seetõttu on Euroopa Parlament kutsunud Euroopa Komisjoni 
                                               
1 Euroopa Parlamendi resolutsioon üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta, 3. veebruar 2011.
2 Dr Christian Kühne esitlus tööstuspoliitika ümarlaual 24. aprillil 2013, mille korraldas Euroopa Parlamendi 
liige Reinhard Bütikofer. Taotluse korral saab tutvuda Powerpointi esitlusega.
3 Euroopa Parlamendi resolutsioon tõhusa Euroopa toorainestrateegia kohta, 25. juuli 2011.
4 Euroopa Komisjoni teatis „Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava”, 20. september 2011.
5 Samas.
6 „Economic benefits of the EU Ecodesign Directive” (ELi ökodisaini direktiivi majanduslik kasulikkus), 
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üles töötama välja ambitsioonika, ökotõhusa ja keskkonnahoidliku ELi tööstusstrateegia1.

M. arvestades, et ainuüksi energiatõhususe ja taastuvenergia sektorid võiksid luua 2020. 
aastaks 5 miljonit töökohta,

Euroopa Komisjon on oma teatises töövõimalusterohke majanduse taastumise kohta selgelt 
öelnud, et ainuüksi taastuvenergia ja energiatõhususe sektoritel on potentsiaali luua 2020. 
aastaks 5 miljonit töökohta2.

N. arvestades, et Euroopa Liit on koduks ka tohutule innovatsioonivõimekusele, kuna 
kuus ELi liikmesriiki on maailma 50 innovatiivseima riigi esikümnes,

Bloombergi innovatsiooniindeks on näidanud, et maailma innovatiivseimate riikide 
esikümnes on kuus ELi liikmesriiki (Saksamaa, Soome, Rootsi, Austria, Taani, 
Prantsusmaa)3. See toob esile, et ELil on innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse alal 
juba olulisi tugevaid külgi, kuid näitab samas ka nende liikmesriikide ja teiste vahelist lõhet, 
tuletades seega meelde vajadust kaugelevaatava innovatsioonistrateegia järele, mis mitte 
ainult ei säilitaks olemasolevat tugevust, vaid suurendaks ka kõigi liikmesriikide 
innovatsioonivõimekust.

O. arvestades, et tööstuspoliitika on eri sektoreid ja tasandeid läbiv teema ning et 
Euroopa Komisjon peab seetõttu ilmselgelt integreerima oma tööstuspoliitika 
strateegiasse „Euroopa 2020”, vähese CO2-heitega majanduse 2050. aasta 
tegevuskavasse, Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava algatustesse ning 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskava 2050. aasta visiooni,

On selge, et tööstuspoliitika vajab horisontaalset lähenemisviisi. Euroopa Komisjon on 
tunnistanud seda oma hiljutises ajakohastatud tööstuspoliitika teatises, öeldes, et „ühenduse 
põhimõtted peavad olema nõuetekohaselt kooskõlastatud ja sünkroniseeritud” ning et „meie 
edusammude ulatus sõltub suuresti meie võimest ühendada jõud kõigis nimetatud 
valdkondades”. Ka Euroopa Parlamendis 3. veebruaril 2011 kokku lepitud resolutsioonis 
„Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika” kutsuti selles seoses Euroopa Komisjoni 
integreerima oma tööstuspoliitika vähese CO2-heitega majanduse tegevuskavasse, Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilisse kavasse ning ressursitõhususe tegevuskavasse.

P. arvestades, et Euroopa tööstuspoliitika jaoks on vaja tugevat tööjõudu, samal ajal 
kui vaid 7% lihttöölistest on saanud koolitust,

Euroopa tööjõud peab olema valmis tuleviku hõivevõimalusteks ja turudünaamika 
muutumiseks. Eriti tähtis on käsitleda seda küsimust lihttööliste puhul, kellel jääb koolitusest 
puudu. Selles kontekstis on keskse tähtsusega õigus koolitusele.

                                                                                                                                                  
ECOFYS, aprill 2012.
1 Euroopa Parlamendi resolutsioon üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta, 3. veebruar 2011.
2 Euroopa Komisjoni teatis „Töövõimalusterohke majanduse taastumine”, 18. aprill 2012.
3 Bloomberg Innovation Index, 2013.


