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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kuigi ELi tööstussektoril on potentsiaali toetada keskkonnakaitset, on see 
saanud COVID-19 pandeemia tõttu rängalt kannatada ja vajab taastumiseks toetust;

B. arvestades, et ELi väliskonkurendid kasutavad sageli ära leebemaid kliima- ja 
keskkonnaeeskirju ning madalamaid tööjõukulusid;

C. arvestades, et liikmesriikidevaheline maksukonkurents tekitab ühtsel turul 
asümmeetriat, mida kasutavad ära agressiivse maksuplaneerimisega tegelevad 
hargmaised ettevõtjad, jättes seeläbi riigid, kus väärtus luuakse, ilma üleminekuks 
vajalikest ressurssidest;

1. kutsub komisjoni üles kaaluma COVID-19 mõju ning palub vaadata lõpuks läbi 
eesmärgid, et hõlbustada tööstuse taastumist;

2. rõhutab, et EL, kes sunnib oma tööstust ja kodanikke panustama väga ambitsioonikate 
kliimaeesmärkide saavutamisse, peaks seejuures püüdlema ka jätkusuutlikkuse poole, 
seadmata ohtu konkurentsivõimet ja sotsiaal-majanduslikku heaolu ning 
diskrimineerimata ühtegi üleminekut soodustavat tehnoloogiat;

3. nõuab sidusat ELi poliitikat, et vähendada kattuvusi ja parandada kehtivate õigusaktide 
jõustamist, ning ELi rahastamise lihtsustamist, võttes arvesse eelkõige mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate raskusi;

4. nõuab prognoositavat intellektuaalomandi raamistikku, kuna see on investeeringute 
stimuleerimise ja uuenduslike lahenduste edendamise võti, mis aitab eelkõige 
vähendada GHG1 heitkoguseid;

5. rõhutab ülemaailmselt võrdsete tingimuste vajalikkust; nõuab EU ETSi2 ja CBAMi3 
läbivaatamist, et võimaldada tootmise arukat tagasitoomist ja lühemaid väärtusahelaid 
ning vältida CO2 heidet;

6. nõuab vabakaubanduslepingute (FTA)4 paremat kooskõlastamist, et tugevdada 
kaubandus-, tolli-, turujärelevalve- ja tööstuspoliitika vahelist sidusust; nõuab, et 
esmatähtsaks peetaks eelkõige imporditud toodete ohutust käsitlevate ELi eeskirjade 
rakendamist.

1 GHG – kasvuhoonegaasid
2 ELi heitkogustega kauplemise süsteem.
3 Süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanism.
4 FTA – vabakaubandusleping.


