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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt Euroopa uue tööstusstrateegia üle, eriti seetõttu, et selles 
keskendutakse õiglase konkurentsi ja võrdsete võimaluste tagamisele kogu maailmas 
ning vahenditele, mis aitavad ELi tööstusel tulla toime praeguste ja tulevaste 
probleemidega kogu maailmas kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega; palub 
komisjonil võtta strateegia rakendamisel kasutusele tugev terviklik lähenemisviis; 
rõhutab, et sotsiaalsed õigused, digitaliseerimine, transpordi-, kaubandus- ja 
keskkonnapoliitika on Euroopa tööstuses omavahel seotud;

2. võtab teadmiseks, et EL on ülemaailmses konkurentsivõimes maha jäänud ning et 
prognooside kohaselt langeb maailmakaubandus 2020. aastal COVID-19 mõju tõttu 13–
32% ja ELi SKP vähemalt 7,5%, kusjuures 2021. aastaks prognoositud majanduse 
taastumine on endiselt ebakindel; rõhutab seetõttu, et maailmamajanduse kiire languse 
tingimustes on vaja Euroopat taasindustrialiseerida, pöörates erilist tähelepanu tööturu 
taastumisele; kutsub ELi üles koondama oma jõud, et päästa sel eesmärgil ettevõtteid ja 
töökohti; rõhutab, kui oluline on kohandada ELi tööstusstrateegia COVID-19 puhangu 
järgse uue majandusstsenaariumiga, võttes arvesse selle kahjulikku mõju ELi 
konkurentsivõimele, et tagada Euroopa tööstuse väiksem sõltuvus välistarnetest; nõuab 
tugevdatud meetmeid, et toetada VKEde rahastamist, ergutada VKEde innovatsiooni ja 
leida lahendus COVID-19 puhangust põhjustatud praegustele häiretele nende 
ülemaailmsetes väärtusahelates;

3. nõuab ulatuslikku ja järjepidevat ELi tööstusstrateegiat, mis oleks kooskõlas Euroopa 
rohelise kokkuleppega, et muuta meie majandust ja tugevdada selle vastupanuvõimet 
strateegiliste investeeringute ühendamise kaudu, et toetada VKEsid ning parandada 
töövõimalusi ja oskusi; ergutab lisaks komisjoni tugevdama ja parandama oma algatusi, 
et toetada Euroopa VKEsid selliste tõkete ületamisel, mis takistavad nende juurdepääsu 
rahvusvahelistele turgudele, pidades läbirääkimisi kaubanduslepingute vastavate 
peatükkide üle ning toetades riiklikke ja piirkondlikke ekspordiagentuure nende 
jõupingutustes võimaldada VKEdel selliseid lepinguid kõige paremini ära kasutada; 
rõhutab sellega seoses tõhusate teavitus- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniate 
tähtsust VKEde strateegia tõhusa rakendamise kaudu; palub komisjonil vähendada 
haldus- ja regulatiivset koormust, et VKEd saaksid turulepääsust täit kasu; rõhutab 
vajadust veelgi parandada ELi ettevõtluskeskkonda, lihtsustades juurdepääsu 
rahastamisele, eelkõige ülemaailmsete väärtusahelate praeguse katkemise tõttu; rõhutab 
samuti, et enne uute ELi eeskirjade kehtestamist tuleb tagada õiguskindlus, tõenditel 
põhinev poliitika, mõjuhinnangud ja kulutõhusus; tuletab komisjonile meelde põhimõtet 
„üks sisse, üks välja“; tunneb heameelt komisjoni eesmärgi üle käivitada 2020. aasta 
alguses spetsiaalne VKEdele mõeldud päritolureeglite enesehindamise vahend tulevasel 
platvormil Access2Market, et aidata ettevõtjatel hinnata, kas tootele võib antud ELi 
kaubanduslepingu alusel soodustusi määrata, et VKEdel oleks lihtsam kasutada ELi 
sellistest lepingutest tulenevaid soodustusi; on veendunud, et on vaja toetada VKEsid, 
kes investeerivad kliimaneutraalsusesse, säilitades samas oma konkurentsivõime;

4. rõhutab, et liikmesriigid peavad kindlalt pühenduma Euroopa tööstuse tulevikule, 
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kusjuures EL on vähese CO2 heitega säästvate tehnoloogiate valdkonnas maailmas 
juhtpositsioonil, vältides samal ajal kasvuhoonegaaside heite ülekandumist; palub 
komisjonil esitada ettepanek süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi kohta ning 
rõhutab, et see peab olema täielikult kooskõlas WTO nõuetega, võttes arvesse ka 
nõuetekohase mõjuhinnangu tulemusi; rõhutab, et meie kliimapüüdlus ei tohi tähendada 
ELi deindustrialiseerimist, vaid kestlike innovatiivsete lahenduste muutmist 
konkurentsivõimelisemaks ja ringmajanduse võimaluste suurendamist; rõhutab, et 
Euroopa tööstusharud peaksid aktiivselt aitama saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärke, investeerides kliimaneutraalsusse ja järgides uusi norme, seistes samal ajal 
silmitsi kolmandatest riikidest pärit konkurentidega, kes ei ole heitkoguste 
vähendamisel nii eesmärgikindlad; rõhutab, et Euroopa ettevõtjad, eeskätt VKEd, 
võivad jääda ebasoodsasse konkurentsiolukorda, sel ajal kui nad püüavad konkurentsis 
püsida ja eksporditurgudel areneda; kutsub komisjoni üles toetama VKEsid, kes juba 
keskenduvad keskkonnahoidlikule tehnoloogiale ja innovatsioonile oma kaupade ja 
teenuste eksportimisel kolmandatesse riikidesse, et rakendada seal keskkonnahoidlikke 
tehnoloogiaid ja luua võrdsed tingimused; 

5. kutsub komisjoni üles keskenduma tarnekindluse tagamisele Euroopas, luues 
strateegilisi varusid ja asjakohaseid varusid ning vähendades sõltuvust vähestest 
riikidest, keskendudes samal ajal arukale tagasitoomisele peamistes tööstussektorites, 
nagu tehnoloogia ja telekommunikatsioon, meditsiinitooted, ravimid ja strateegilised 
toorained; rõhutab vajadust toetada teadusuuringuid, digitaliseerimist ja robotiseerimist 
toetuste abil, et säilitada konkurentsivõime ülemaailmsetel turgudel; rõhutab, et 
tootmise ümberkorraldamine ja omamaisele tootlikkusele keskendumine strateegiliste 
kaupade nappuse vähendamise eesmärgil ei lahenda seda puudust, eriti kriisi ajal; on 
veendunud, et EL peaks etendama juhtivat rolli mitmepoolsetel foorumitel ja 
institutsioonides, et tagada tulevikus tarnepuudujääkide leevendamine, kuna neid saab 
lahendada üksnes tugevdatud mitmepoolse koostöö kaudu; tunneb sellega seoses 
heameelt majanduse taastepaketis kavandatud strateegilise investeerimisrahastu loomise 
üle ning usub, et seda võiks täiendada strateegilise tarneahela mitmekesistamise 
fondiga, et vähendada liigset sõltuvust üksikutest tarnijatest ja toetada aktiivselt 
ettevõtteid tootmise mitmekesistamisel strateegilistes sektorites; on seisukohal, et ELi 
tööstusstrateegiat võiks täiendada eeskirjadega, mis käsitlevad tarneahela muid aspekte, 
sealhulgas hoolsuskohustust ning keskkonna- ja tööõigust koos tugevate sotsiaalsete 
tagatistega, et luua terviklik lähenemisviis;

6. märgib, et COVID-19 kriis on juhtinud tähelepanu vajadusele digitaalsete lahenduste 
ning kaubandus- ja ärimudelite järele; rõhutab, kui olulised on käimasolevad 
mitmepoolsed WTO läbirääkimised e-kaubanduse, sealhulgas piiriüleste andmevoogude 
üle; nõuab põhjalikke ja ambitsioonikaid eeskirju, mis tagaksid Euroopa 
andmekaitsestandardid; 

7. tunnistab järgmise tööstusrevolutsiooni ja automatiseerimise olulist võimalikku mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele; märgib, et tootmise eeldatava optimeerimise abil 
toimub ka rahvusvahelise tarneahela ümberkorraldamine, millel on märkimisväärne 
mõju tööturule ning avaldab paratamatult kahjulikku mõju töökohtade loomisele 
tulevikus ja kogu turule tervikuna; kutsub komisjoni üles lisama oma poliitikasse 
tugevad sotsiaalsed kaitsemeetmed;

8. rõhutab, et tööstus moodustab 80% Euroopa kaupade ekspordist ja annab tööd ligikaudu 
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35 miljonile inimesele; kutsub komisjoni üles võtma arvesse märkimisväärset 
lisaväärtust, mida tööstus annab Euroopa tööturule ja sotsiaalsetele õigustele, ning selle 
olulist rolli jõukuse ja konkurentsivõime tegurina;

9. rõhutab, et ELi tööstusstrateegia peab olema kaasav ja läbipaistev, hõlmates kõiki 
osalejaid kogu väärtusahelas, alates kõige väiksematest idufirmadest kuni suurimate 
ettevõtjateni, akadeemilistest ringkondadest kuni teadusuuringuteni ning 
teenuseosutajatest kuni tarnijateni, aga ka ametiühinguid ja tarbijaorganisatsioone;

10. palub komisjonil tagada eeskirjadel põhinev mitmepoolne süsteem, mis sobib tugevama 
ELi jaoks maailmas ning avatud ja õiglase kaubandusega, mis on kooskõlas 
ülemaailmsete jõupingutustega peatada kliimamuutused ja bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine, seades samal ajal eesmärgiks majanduse kestliku taastamise;

 rõhutab, et õiglast ja vaba kaubandust peaks toetama täielikult toimiv WTO; palub 
komisjonil teha koostööd teiste WTO liikmetega, et viia ellu ambitsioonikas reform, 
jätkata tööd pikaajalise mitmepoolse lahenduse leidmiseks, et ületada praegune 
ummikseis apellatsioonikogus, tagada avatud ja õiglane kaubandus koos jõustatava 
vaidluste lahendamise süsteemiga ning tõeliselt võrdsed võimalused 
kaubandusettevõtetele, ning võtta täielikult arvesse sotsiaalseid ja 
keskkonnastandardeid; nõuab tungivalt, et komisjon peaks läbirääkimisi uute eeskirjade 
üle, et võidelda kaubandust moonutavate tavadega, sealhulgas turuvälise poliitika ja 
tavadega, riigile kuuluvate ettevõtete ja tööstussubsiidiumide tekitatud liigse 
tootmisvõimsusega ning pealesunnitud tehnosiirdega seotud poliitika ja tavadega; 
pooldab WTOs käimasolevaid mitmepoolseid läbirääkimisi teenustekaubanduse ja 
investeeringute hõlbustamise põhivaldkondade üle; nõuab, et Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis jätkataks farmaatsiatoodetele kehtiva nulltariifi 
kohaldamist, ning toetab ravimite tollimaksu kaotamise algatuse (zero-for-zero 
initiative) laiendamist, et hõlmata rohkem tooteid ja riike;

11. rõhutab oma kindlat kavatsust luua võimalikult lähedased suhted Ühendkuningriigiga, 
riigiga, kes jääb Euroopa partneriks, liitlaseks ja sõbraks; julgustab komisjoni kasutama 
ära praegust sobivat hetke seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega, et täiustada ELi 
poliitikat, vähendada bürokraatiat ning suurendada Euroopa ettevõtjate ja VKEde 
konkurentsivõimet; rõhutab, et vabakaubanduslepingu eesmärk peaks olema 
võimaldada võimalikult tihedat turulepääsu ja kaubanduse hõlbustamist, et minimeerida 
kaubandushäireid, mida toetavad võrdseid võimalusi käsitlevad sätted, millega 
tagatakse sotsiaal-, töö- ja keskkonnakaitse ning konkurentsi- ja riigiabipoliitika kõrged 
standardid; kordab oma üleskutset komisjonile sõlmida kooskõlas 2019. aasta oktoobri 
poliitilise deklaratsiooniga uus ja laiaulatuslik strateegilise partnerluse leping 
Ühendkuningriigi ja ELi vahel, mis ulatub kaubandusest palju kaugemale;

12. kutsub komisjoni üles töötama tõhusa ja toimiva hankekorra nimel, mis suurendab 
mõjuvõimu, et pidada läbirääkimisi vastastikkuse ja turu avamise üle; kutsub nõukogu 
üles jätkama kõnelusi ja jõudma kiiresti kokkuleppele rahvusvaheliste hangete vahendi 
osas; rõhutab vajadust vahendi järele, mis oleks suunatud ELi ettevõtjate 
diskrimineerimise vastu kolmandate riikide riigihanketurgudel;

 nõuab oluliste hädaolukorras vajalike toodete ülemaailmse kataloogi lisamist, et vältida 
kolmandate riikide pakkujate poolset kuritarvitamist rahvusvahelises kaubanduses 
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ülemaailmse katastroofi ajal; 

13. väljendab heameelt liidu rahvusvahelise kaubandus- ja investeerimispoliitika 
läbivaatamise üle ning kutsub komisjoni üles hindama ELi kaubanduse töövahendeid, et 
võidelda üleilmsete turumoonutuste vastu; nõuab kaubanduse kaitsevahendite, eelkõige 
kaitsemeetmete tugevdamist, et muuta need tõhusamaks ja paremini kohandatuks, et 
kaitsta Euroopa tööstust ja võidelda tõhusalt turumoonutuste vastu; nõuab, et tõhusa 
konkurentsi tagamiseks pöörataks erilist tähelepanu strateegilistele metallidele ja 
terasesektorile; lükkab tagasi põhjendamatud protektsionistlikud meetmed, mis 
põhjustavad häireid maailmamajanduses, ning põhjendamatu riigiabi kolmandates 
riikides, mis on vähendanud tootmistegurite kulusid viisil, mis ei ole kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe ega kestliku arengu eesmärkidega; 

14. kutsub komisjoni üles muutma viivitamata ELi terase kaitsemeetmeid, võttes arvesse 
praegust COVID-19 pandeemiat, et kaitsta terasesektorit pideva ülemaailmse liigse 
tootmisvõimsuse ja ebaausate kaubandustavade eest ning tagada tõhus konkurents;

15. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks intellektuaalomandi õiguste tõhusa jõustamise, 
ergutades samal ajal innovatsiooni, tagades ravimite kättesaadavuse ja kaitstes 
rahvatervist, ning võitleks võltsitud ja piraatkaupadega kauplemise kui 
intellektuaalomandi tegevuskava peamiste eesmärkide vastu kogu rahvusvahelises 
tarneahelas koostöös kõigi asjaomaste osalejatega; palub komisjonil edendada ja tagada 
geograafiliste tähiste kaitse nii rahvusvahelisel kui ka kahepoolsel tasandil ning kutsuda 
komisjoni arutama mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste üle, mis 
võiksid toetada innovatsiooni, säästvat tootmist ja töökohtade loomist ELis ning 
suurendada atraktiivsust ja meie kvaliteetsete toodete mainet kogu maailmas; rõhutab, et 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus ette nähtud paindlikkust 
tuleks kasutada ravimite võimalike tarneraskuste kõrvaldamiseks;

16. kutsub liikmesriike üles rakendama kiiresti kõiki välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid käsitleva määruse sätteid; rõhutab, kui oluline on liikmesriikide 
tegevuse parem koordineerimine, keskendudes sidususele, tõhususele ja läbipaistvusele; 
kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult kõnealuse määruse rakendamist ja 
andma selleks vajalikku abi, et kaitsta juurdepääsu strateegilistele tööstusharudele, 
taristule, progressi võimaldavale tehnoloogiale või mis tahes muule varale julgeoleku ja 
küberturvalisuse huvides ning selleks, et kaitsta konkurentsivõimet Euroopa ühtsel 
turul; tervitab valget raamatut võrdsete tingimuste kohta seoses välistoetustega ning 
kutsub komisjoni üles esitama seadusandlikku ettepanekut, et vältida vaenulikke 
ülevõtmisi kolmandate riikide ettevõtete poolt, mida nende valitsused tugevalt 
subsideerivad, ning tegeleda ühtsel turul põhjustatud moonutava mõjuga; nõuab 
määruse (EÜ) nr 654/2014 (jõustamismäärus) kiiret vastuvõtmist.
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