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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. leiab, et ELi üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika saab saavutada oma eesmärgid 
ainult siis, kui selles võetakse arvesse ulatust, milles ühenduse poliitika on kohandatud 
tulevaste väljakutsetega, millega Euroopa piirkonnad ja nende kohalik tööstus peavad 
praegu ja tulevikus toime tulema; rõhutab sellega seoses, et demograafiliste, kliima- ja 
energiamuutuste mõju uurimist tuleb jätkata eriti seoses nende piirkondliku mõõtmega, 
arvestades sealjuures võimalikke piirkondlikke erinevusi, mida need väljakutsed endaga 
kaasa võivad tuua, mis avaldaks negatiivset mõju ELi tööstuse ühtlasele arengule;

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa tööstusharude tulevikku käsitlevas terviklikus 
strateegias tuleks seetõttu ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale lähenemisele
VKEdele, kuna see on piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase tähtsusega;

3. rõhutab, kui tähtis on rakendada täies ulatuses Euroopa väikeettevõtlusalgatust „Small 
Business Act”, mis aitab siseturul vähendada VKEde halduskoormust ja tugevdab nende 
rolli; peab tervitatavaks alalise VKEde foorumi loomist, mis tegeleks 
rahastamisvõimalustele juurdepääsu probleemidega ning kutsub üles koostama VKEde 
rahastamiseks ELi terviklikku strateegiat;

4. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, mis 
halvendab ELi sotsiaal-majanduslikke väljavaateid ja suurendab piirkondlikke erinevusi; 
selles suhtes rõhutab, et tööliste tuleviku huvides üle kogu Euroopa on vaja, et 
tööstussektor oleks õiglane ja jätkusuutlik;

5. nõuab uut lähenemisviisi jätkusuutlikule tööstuspoliitikale, mille vajadust tunnistatakse ka 
ELi 2020 strateegias ning rõhutab, et komisjon peaks koostöös Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga ning vastavalt paremas õigusloome strateegias sätestatule arendama välja 
tervikliku tööstusstrateegia;

6. märgib, et konstruktiivse dialoogi arendamine sidusrühmadega on keskse tähtsusega 
tegevus, mis aitab Euroopa tööstuses rakendada piirkondliku lähenemisviisi alusel häid 
tavasid ning tõhustada ühist järelevalvet kavandatavate meetmete üle ja nende ühist 
hindamist;

7. tõdeb, et kõik tööstusharud vajavad teadusuuringuid ja innovatsiooni ning on arvamusel, 
et ELi erinevaid ühtekuuluvusele, teadusuuringutele ja innovatsioonile ettenähtud 
vahendeid tuleks kasutada terviklikult, et tagada nende tõhusus; rõhutab vajadust leida 
nende vahendite vahel sünergia ja nõuab nende finantsinstrumentide jaoks suuremat 
eelarvet;

8. märgib, et teadusuuringute ja uuendustega tegeletakse kõige tõhusamalt piirkondlikul 
tasandil, kus osalejad, näiteks ülikoolid, riiklikud teadusasutused ja tööstus asuvad 
lähestikku, edendades nii partnerlust teadmiste edastamise valdkonnas kui ka hea tava 
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piirkondadevahelist vahetamist; sellega seoses kutsub komisjoni üles tihedas koostöös 
Euroopa Investeerimispangaga ja tööstuspoliitika alalise töökonna raames investeerima 
innovatsioonirühmitistesse ja -võrgustikesse;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et piirkondliku ebavõrdsuse kasv teadus- ja arendustegevuse 
potentsiaali osas on probleem, millele tuleb lahendust otsida mitte ainult 
ühtekuuluvuspoliitika raames, vaid ka teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika abil;

10. rõhutab, kui tähtis on hästi tasakaalustatud ja jätkusuutlik ressursitõhususe kava, mis 
aitaks juhtida ELi tööstust konkurentsivõimelise tööstusstrateegia suunas ja suurendada
sellega ELi tööstussektori konkurentsivõimet võrreldes teiste turgudega, nagu USA ja 
Hiina, kes on keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud endale kõrged eesmärgid; 
rõhutab, et toor- ja abimaterjali ning energiavarude turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja mitte 
suurendama lõhet kesksete ja äärepoolsemate piirkondade vahel, võttes eelkõige arvesse 
äärealasid ja nende vajadusi;

11. märgib, et ELi tööstuse terviklikus strateegias tuleks pöörata tähelepanu oskustöötajate 
vähesusele VKEdes ja tööstuses; sellega seoses rõhutab vajadust koordineeritud algatuste 
järele teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika (nn STEM-ainevaldkondade) 
õpetuse tõhustamiseks kõikidel tasanditel, soodustades samas täiendavat kooskõlastatud ja 
eesmärgistatud edasiõpet; kutsub liikmesriike üles ülikoolide ja muude 
kõrgharidusasutuste õppekavadesse lisama ettevõtluse kutsekvalifikatsiooni; rõhutab 
vajadust vastavalt tööstussektori seatud uutele kvalifikatsiooninõuetele vaadata läbi 
Euroopa Sotsiaalfond;

12. rõhutab, et liikmesriigid saavutavad jätkusuutliku ja õiglase kasvu tööstussektoris 
paremini, kui nad kaubanduspoliitikas rakendavad vastastikkuse põhimõtet; märgib, et 
teistsugused kaubanduseeskirjad ja -sätted ei tohiks mõjutada negatiivselt piirkondlikke 
võrgustruktuure ja konkurentsivõimelisi klastreid;

13. rõhutab piirkondlikke erinevusi tööstuse arengus ja nõuab, et ka need hõlmataks täies 
ulatuses uue jätkusuutliku tööstuspoliitikaga; lisaks kutsub komisjoni üles rakendama 
terviklikku mitmetasandilise valitsemise lähenemisviisi ja kordab, et tuleb arvesse võtta 
kolme tüüpi (lähenemine, üleminek ja konkurentsivõime) piirkondade erinevaid 
sotsiaalseid ja majanduslikke asjaolusid ja erinevat loovus-, innovatsiooni- ja 
ettevõtlusvõimet.


