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ETTEPANEKUD

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

1. on seisukohal, et tööstussektor on jätkuvalt majanduskasvu, innovatsiooni ja 
jätkusuutlikkuse oluline liikumapanev jõud, ning rõhutab, et tööstussektor on kestva 
majanduskriisi tõttu palju kannatanud; juhib tähelepanu sellele, et kogu toodangu maht on 
10% väiksem kui enne kriisi ning tööstuses on kadunud üle 3 miljoni töökoha;

2. väljendab sügavat muret finants- ja majandussurutise tagajärgede ja ELis aina kasvava 
ebavõrdsuse üle, eelkõige selle piirkondade tootlikkuse, konkurentsivõime ja jõukuse 
seisukohast; juhib tähelepanu sellele, et ilma rangete poliitiliste meetmeteta ja ELi uue nn 
tööstusrevolutsiooni toetuseks piisavaid rahalisi vahendeid eraldamata on järsul langusel 
tõsine kahjulik mõju mitte ainult ELi toodangule, vaid ka sotsiaalsele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele;

3. rõhutab, et tulevasest ühtekuuluvuspoliitikast saab üks peamine ELi poliitika, mis tegeleb 
jätkusuutliku energia, kliimamuutuse ja ressursitõhususega seotud probleemidega toime 
tulemiseks tööstusinnovatsiooni edendamisega; on seetõttu seisukohal, et tõeliselt 
ajakohase tööstuspoliitika abil ELi ja selle piirkondade taasindustrialiseerimisel on 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tugi 
ülioluline;

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, kasutades selleks sihipärasemat lähenemisviisi, 
mis hõlmab prioriteetide seadmist järgmistes valdkondades: rahalistele vahenditele 
juurdepääsu lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude vähendamine, infrastruktuuri parandamine, kõigi 
sidusrühmade suurem kaasatus piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning tugev toetus VKE-
le ja ettevõtjatele; on veendunud, et eri valitsustasandite ja sidusrühmade vaheline 
kooskõlastatum lähenemine saavutatakse kavandatud piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

5. on arvamusel, et selleks, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid saaksid strateegilise 
integreeritud lähenemise kaudu pakkuda sihipärasemat tuge, peaks RIS3 strateegiate 
elluviimine olema jätkuvalt tulevase ühtekuuluvuspoliitika teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni eesmärkide raames antava rahastuse saamise eeltingimus; osutab 
sellele, et piirkondade suhtelistel eelistel põhinevad RIS3 strateegiad edendavad 
tootlikkust tõstvaid meetmeid, meelitavad tänu tugevale finantsvõimendusele ligi avalikku 
ja erakapitali ning aitavad olemasolevate vahendite tulemuslikuma kasutamise eesmärgil 
piirkondadel oma vahendeid peamistele prioriteetidele koondada;

6. jagab komisjoni ja nõukogu arvamust, et konkurentsivõime kasv peaks olema nii siseturul 
kui ka kolmandate riikidega toimuvas kaubanduses absoluutne prioriteet; rõhutab, kui 
vajalik ja oluline on luua Euroopa standardid, mis oleksid laialdaselt kohaldatud ja 
maailmaturul ELi poolt kaitstud, nii et Euroopa ettevõtjate rakendatud uuenduslikud 
meetmed ei tooks neile kaasa karistust, vaid muutuksid järk-järgult hoopis ülemaailmseks 
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standardiks;

7. on arvamusel, et toetuste kõrval peab ka laenudel, riskikapitalil, garantiidel ja muudel 
finantskorraldusvahendite liikidel olema olulisem roll; nõuab rahastamisvahendite 
nõuetekohast kasutamist, ühendades selleks erinevat liiki rahalisi toetusi, nii otseseid kui 
kaudseid (eelkõige selliseid, mis on kättesaadavad VKE-le), et pakkuda rohkem 
vajadustele vastavat ligipääsu rahastusele;

8. on seisukohal, et arvestades praegust finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi, on avaliku ja 
erasektori investeeringud majanduskasvu üldstrateegia olulised osad; toetab sellega seoses 
riigiabi süsteemi üldist reformi, mille läbiviimiseks kohaldatakse lähenemist, mis põhineb 
suuremal määral sotsiaalsetel ja majanduslikel kaalutlustel.


