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ETTEPANEKUD

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

1. peab kahetsusväärseks COVID-19 pandeemia ja 2008. aasta ülemaailmse finantskriisi 
tõsist mõju ning edasisi häireid, mida Euroopa ettevõtted kogevad pärast 
Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ja mis kõik mõjutavad ülemaailmsete 
väärtusahelate struktuuri, katkestades või isegi peatades need; kutsub liikmesriike üles 
rakendama hilinenud maksete direktiivi1 nõuetekohaselt kõigi väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) suhtes, kuna VKEd kuuluvad nende hulka, keda COVID-
19 kriis on kõige rängemalt mõjutanud; kutsub komisjoni üles hilinenud maksete 
direktiivi rakendamist nõuetekohaselt jälgima; nõuab Euroopa VKEde jaoks järjepideva 
strateegia koostamist kooskõlas komisjoni Euroopa rohelise kokkuleppega, et 
kujundada meie majandus ümber ja suurendada selle vastupanuvõimet VKEde toetuseks 
tehtavate strateegiliste investeeringute kaudu; tuletab meelde, et Euroopa VKEd vajavad 
avatud kaubanduspoliitikat, ning nõuab sellega seoses, et komisjon võtaks meetmeid 
tagamaks, et kaubavood ja püsivad väärtusahelad, sealhulgas kaubavedude marsruudid 
kogu ELis, jääksid avatuks ning et rakendataks pikaajalisi meetmeid Euroopa 
tööstusbaasi tugevdamiseks, et vältida häireid tarneahelates, säilitada Euroopa 
konkurentsivõime ja kaitsta kestlikke Euroopa VKEsid, tuginedes hoolsuskohustuse 
raamistikule; väljendab heameelt ELi kaubanduspoliitika läbivaatamise üle, mis on 
oluline vahend rahvusvahelises kaubanduses VKEde ees seisvatest probleemidest üle 
saamiseks; kiidab komisjoni 23. juuli 2020. aasta otsuse (EL) 2020/11012 vastuvõtmise 
eest, et laiendada imporditollimaksudest vabastuse ja käibemaksuvabastuse 
kehtivusperioodi, mis antakse kaupadele, mis on vajalikud COVID-19 puhangu mõju 
vastu võitlemiseks 2020. aastal – see on otsus, mis leevendab Euroopa VKEde 
koormust; palub komisjonil ajakohastada oma 10. märtsi 2020. aasta VKEde strateegiat 
kestliku ja digitaalse Euroopa kujundamiseks, et kohandada seda uutele oludele;

2. väljendab heameelt eespool nimetatud VKEde strateegia üle ja tuletab meelde, et 
Euroopa 25 miljonit VKEd on ELi majanduse selgroog, kuna nad annavad tööd 
ligikaudu 100 miljonile inimesele, kellest 13 miljonit töötab ekspordi valdkonnas, 
toodavad üle poole Euroopa SKPst, moodustavad 99 % ELi ettevõtetest ja annavad 
66 % ELi tööhõivest ning moodustavad 87 % kõigist ELi eksportijatest, kuigi ainult 
25 % ELis asuvatest VKEdest ekspordib üldse ja veelgi väiksem osa neist ekspordib 
väljapoole ELi; tuletab meelde, et siseturu nõuetekohane toimimine, kestlikkus ja 
süsinikuneutraalsus peavad jääma ELi programmide põhieesmärkide hulka, et 
võimaldada VKEdel kasutada ära rohepöörde eeliseid konkurentsivõime, kulude 
vähendamise ja töökohtade loomise mõttes; rõhutab, et väärilist tähelepanu tuleks 
osutada innovatsioonitsüklile ja hiljutiste uute tehnoloogiate turuleviimisele; rõhutab, et 
ühtse turu õitseng sõltub Euroopa VKEde võimest kohanduda infotehnoloogia 
ümberkujundamisega; tunnustab mikroettevõtete ja idufirmade rolli uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtmisel; tunnistab, kui oluline on säilitada tugevad, järjepidevad ja 
prognoositavad õigusaktid üldiselt ning eelkõige intellektuaalomandi õigusi käsitlevad 

1 ELT L 48, 23.2.2011, lk 1.
2 ELT L 241, 27.7.2020, lk 36.
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õigusaktid, pidades samas meeles, et vaid 9 % ELi VKEdest kaitseb tegelikult oma 
intellektuaalomandi õigusi; märgib, et vaid väike protsent firmadest, mis ekspordivad 
tooteid EList välja, on VKEd, ning et ülemaailmsed turud on VKEde jaoks oluline 
potentsiaali allikas konkurentsivõime, majanduskasvu ja innovatsiooni suurendamiseks; 
märgib, et sujuv kaubandus ja liikumisvabadus ühtse turu kaudu annab VKEdele 
vajaliku suuruse ning kogemuse EList väljapoole eksportimiseks ja teistele soovitud 
turgudele juurdepääsuks; tuletab meelde, et Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small 
Business Act“ ja põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele“ eesmärk on suurendada 
konkurentsivõimet ja toetada ettevõtlust;

3. väljendab heameelt, et VKEde strateegias keskendutakse eelkõige ELi 
kaksiküleminekule kestlikule ja digitaalsele majandusele ning VKEde regulatiivse 
koormuse vähendamisele ning nende turulepääsu ja rahastamisele juurdepääsu 
parandamisele; usub, et digitaalsetele ja innovaatilistele lahendustele keskendumine 
suurendab Euroopa ülemaailmset konkurentsivõimet tervikuna;

4. kinnitab oma tugevat toetust rohelises kokkuleppes väljendatud eesmärgile kehtestada 
piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism; kutsub komisjoni üles seda 
algatust kui osa oma 2021. aasta tööprogrammist edasi viima; rõhutab, et piiril 
kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism peaks olema Euroopale nurgakiviks, 
et saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus, ning et selleks, et VKEsid aktiivselt 
integreerida, tuleb selles ette näha meetmed, mis on spetsiaalselt nende vajadustele 
kavandatud;

5. väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste üle spetsiaalsete vahendite 
väljatöötamiseks, et lihtsustada VKEde jaoks juurdepääsu kolmandate riikide turgudele; 
kutsub komisjoni üles toetama VKEsid täielikult kõigi tariifsete ja mittetariifsete tõkete 
ületamisel, mis takistavad neid kolmandate riikide turgudele pääsemast; tuletab meelde 
ühtlustatud ja lihtsustatud tolliprotseduuride tähtsust, et aidata mikroettevõtjatel ja 
VKEdel (MVKEd) siseneda eksporditurgudele, kuna need suurendavad tootlikkust, 
kiirendades innovatsiooni ning hõlbustades tehnoloogia ja oskusteabe ülekandumist; 
väljendab heameelt komisjoni võetud kohustuse üle tagada VKEde õiguskindlus, lisades 
VKEde peatükid igasse vabakaubanduslepingusse, millest annavad tunnistust ELi-
Jaapani leping ja ajakohastatud leping Mehhikoga, ning rõhutab, et need tuleks lisada ka 
kehtivate vabakaubanduslepingute läbivaatamise ajal; tuletab komisjonile meelde, et 
kõik kaubanduskokkulepetes olevad VKEde peatükid peaksid sisaldama Euroopa 
MVKEde jaoks ühiseid takistusi; väljendab heameelt komisjoni aegade esimese 
kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku hiljutise ametisse nimetamise üle ja 
rõhutab tema tähtsat rolli selle tagamisel, et VKEd saaksid ELi kaubanduskokkulepetest 
maksimaalset kasu; kutsub komisjoni üles aitama vähendada VKEde haldus- ja 
regulatiivkoormust ning bürokraatiat, pidades silmas kaubandus- ja investeerimistõkete, 
halduskulude ning bürokraatia ebaproportsionaalset mõju VKEdele; kutsub komisjoni 
üles toetama VKEsid, mis keskenduvad rohelistele tehnoloogiatele ja innovatsioonidele 
ja juba ekspordivad tooteid ja teenuseid kolmandasse riikidesse ning loovad seega 
tingimusi võimaluste võrdsustamiseks; kutsub komisjoni üles tegema koostööd 
liikmesriikidega, et teavitada VKEsid aktiivselt kaubandusvõimalustest;

6. palub komisjonil riiklikke ja piirkondlikke ekspordiagentuure ning VKEde 
ettevõtlusorganisatsioone ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil aktiivsemalt toetada, et 
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VKEde teadlikkus paraneks ja nad saaksid kaubanduslepingutest suuremat kasu; on 
sellega seoses seisukohal, et komisjon võiks luua VKEde rahvusvahelistumise 
platvormi, et jälgida edusamme ja osutada VKEdele tehnilist abi juurdepääsul uutele 
turgudele; märgib, et see platvorm võiks sisaldada ringmajanduse tõendamist; tuletab 
meelde, et ELi delegatsioonidel on täita otsustav roll VKEde toetamisel, lahendades 
nende päringuid ja praktilisi probleeme, mis neil tekivad seoses 
vabakaubanduslepingute rakendamisega;

7. palub komisjonil võtta VKEde spetsiifikat arvesse kõigis kaubandus- ja 
investeerimisläbirääkimiste valdkondades, sealhulgas nendes, mis on seotud 
kaubanduslepingute riigihankeid käsitlevate peatükkidega, mis peab hõlbustama VKEde 
osalust; väljendab heameelt komisjoni teate üle, et ta käivitab uue teabeportaali, et 
teavitada VKEsid paremini kaubanduspoliitikast ning anda üksikasjalikku teavet 
tolliprotseduuride ja -formaalsuste kohta kolmandatesse riikidesse eksportimise korral; 
palub komisjonil pakkuda ettevõtetele abi võimalikult varajases etapis, kui alles luuakse 
uusi teabeportaale või parandatakse olemasolevaid, et tagada, et VKEdele antakse väga 
praktilist teavet; kutsub komisjoni üles täitma oma eesmärki käivitada päritolureeglite 
enesehindamise vahend ja olelusringi analüüs, mille puhul tuleb keskenduda eelkõige 
riskianalüüsile, et aidata VKEdel hinnata, kas toode saab konkreetse kaubanduslepingu 
alusel soodustusi ning kuidas nad saavad tarneahelate strateegilist mitmekesistamist ära 
kasutada; kinnitab selles kontekstis ühtlustatud ja lihtsustatud päritolureeglite olulisust; 
kinnitab lisaks, kui olulised on selged reeglid piiriüleste andmevoogude kohta selleks, et 
saavutada ELi digitaalse strateegia eesmärgid; rõhutab Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) käimasolevate mitmepoolsete e-kaubanduse 
teemaliste läbirääkimiste olulisust; nõuab, et loodaks terviklik ja ambitsioonikas reeglite 
kogum, et hõlbustada andmete vaba voogu üle piiride, garanteerides samas ELi 
andmekaitsestandardid, ning et tegeleda digitaalsete kaubandustõkete, sealhulgas 
andmete lokaliseerimisnõuetega ja tagada, et ettevõtted, eelkõige VKEd, saaksid 
ülemaailmselt võrdsetel tingimustel konkureerida; kinnitab, et VKEdel on keskne roll 
andmepõhiste tehnoloogiate ja ettevõtete laiendamisel; rõhutab vajadust edendada 
koostalitlusvõimet ja juurdepääsu andmetele kogu maailmas, et rahvusvahelises 
kaubanduses erinevaid protsesse optimeerida; kutsub komisjoni üles hõlbustama 
VKEde juurdepääsu avalikele pakkumistele ja võtma oma riigihankepoliitikas arvesse 
rohelises kokkuleppes välja toodud eesmärke, nagu ringmajanduse edendamine ja 
avalike hüvede tarneahelate vastupanuvõime suurendamine;

8. tuletab meelde, et juurdepääs rahastamisele on VKEde jaoks esmatähtis, võttes arvesse 
asjaolu, et mõnedes liikmesriikides on rahastamisele raskem juurde pääseda kui teistes; 
kutsub komisjoni üles selle rahastamisele juurdepääsu alase lõhega tegelema ja tagama, 
et VKEd konkureeriksid võrdsetes tingimustes; palub Euroopa Investeerimispangal 
pöörata oma poliitika määratlemisel erilist tähelepanu VKEdele; juhib erilist tähelepanu 
VKEdele, kes vajavad konkurentsis püsimiseks rahastamist, tehnilist abi ja väiksemat 
regulatiivset koormust rohelise kokkuleppe ja digitaliseerimise eesmärkide järgimiseks; 
juhib tähelepanu vajadusele liikuda edasi investeeringute hõlbustamise lepingu ja e-
kaubanduse direktiiviga3 ning jätkata tööd mitmepoolse teenuslepinguga; rõhutab, et 
digitaliseerimine annab VKEdele terve rea eeliseid, näiteks uusi võimalusi digiteenuste 

3 EÜT L 178, 17.7. 2000, lk 1.
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või -toodete pakkumiseks ja parema turulepääsu, rõhutades samas tõsiasja, et VKEd 
vajavad endiselt toetust rahastamisele, teabele, oskustele ja tehnoloogiale 
juurdepääsuks; märgib, et komisjon peab kõrvaldama rohelise majanduskasvu ja 
ökoinnovatsiooni tõkked VKEde jaoks, et tagada, et roheline kokkulepe oleks 
majanduslik võimalus; nõuab jõupingutuste tegemist selleks, et võimalikult palju 
hõlbustada VKEde juurdepääsu rahastamisele, sealhulgas lihtsat juurdepääsu teadus- ja 
arendustegevuse rahastamisele ning parendatud tehnilise toe osutamist, et rohe- ja 
digipööret kiirendada ning ära kasutada; 

9. kutsub komisjoni üles rakendama ELi kaitsemeetmeid ja kaubanduse kaitsemeetmeid 
tõhusalt, et Euroopa tööstust paremini kaitsta, eriti kui see mõjutab sektoreid, kus 
enamik ettevõtjatest on VKEd; tunnistab, et maailma ees seisavad pretsedenditud ja 
ettenägematud probleemid, mistõttu Euroopa VKEde strateegia osana on vaja kogu ELi 
hõlmavat teatavate strateegiliste sektorite aruka tagasitoomise kava, tarneahelate 
mitmekesistamist ja avatud strateegilist autonoomiat; rõhutab, et kaubanduse kontekstis 
on VKEde strateegias vaja tugevaid sotsiaalseid kaitsemeetmeid ja sotsiaalset 
kaasamist; rõhutab vajadust keskenduda ELi kaubanduslepingute rakendamisele ja 
jõustamisele, et kaitsta nii turulepääsu kui ka kaubanduse ja kestliku arengu valdkonnas 
võetud kohustuste rikkumiste eest ja tegeleda seeläbi tulemuslikult turu moonutustega 
ning tagada, et VKEsid ei panda ebasoodsasse konkurentsiolukorda; nõuab sellega 
seoses tungivalt, et komisjon suurendaks VKEde tugikeskuse rolli, et suurendada veelgi 
VKEdele antavat toetust juurdepääsul kaubanduse kaitsemeetmetele ja parandada 
kommunikatsiooni olemasolevate ebaõiglase impordi vastaste vahendite kohta; tõstab 
esile Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta juulikuu eriaruannet4, milles märgiti, et kuigi 
kaubanduse kaitsemeetmete uurimisega kaasneb asjaomastele isikutele märkimisväärne 
halduskoormus, on see õiguslikult vajalik; hoiatab siiski, et VKEdele antav toetus 
juurdepääsuks kaubanduse kaitsemeetmetega seotud menetlustele ei ole olnud piisav 
ning et kaubanduse kaitsemeetmeid ei ole Euroopa tööstuse kõigis sektorites piisavalt 
propageeritud; nõuab sellega seoses tungivalt, et komisjon suurendaks eelkõige VKEde 
abistamist ja nendeni jõudmist; nõuab, et EL võtaks nõuetekohaselt arvesse julgeoleku 
ja avaliku korra huve seoses välismaiste otseinvesteeringute ja omandamistega ning 
kombineeriks need ELi-ülese sõelumise koordinatsioonimehhanismiga, eelkõige 
strateegiliste sektorite puhul; nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks veelgi 
sidusrühmade teadlikkust kaubanduse kaitsemeetmete alal ja suurendaks oma toetust 
VKEdele, hõlbustades nende juurdepääsu neile meetmetele; palub sellega seoses, et 
komisjon näeks VKEdele ette paremini juurdepääsetava mehhanismi ebaausate 
kauplemistavade korral kaebuste esitamiseks; nõuab, et komisjon kehtestaks võimalikult 
kiiresti meetmed uurimistes, kus VKEd on silmapaistval kohal;

10. kutsub komisjoni üles jätkama oma jõupingutusi MVKEde toetamiseks, keskendudes 
eelkõige neile, mida juhivad naised, ja juurutades neile ette nähtud meetmeid; nõuab, et 
EL ja liikmesriigid pööraksid ekspordi tugiliinide loomisel erilist tähelepanu naiste 
juhitud MVKEde eriolukorrale, kasutaksid vabakaubanduslepingutes välja kuulutatud 
võimalusi ning tugevdaksid teenuseid, tehnoloogiat ja taristut (näiteks 
internetiühendus), mis on naiste ja nende juhitud MVKEde majandusliku mõjuvõimu 

4 Eriaruanne nr 17/2020 „Kaubanduse kaitsemeetmed: ELi ettevõtete dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi 
eest kaitsmise süsteem toimib hästi“
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suurendamiseks eriti olulised; kutsub komisjoni üles aitama luua partnerlusi ELis 
tegutsevate naisettevõtjate ja nende arengumaade kolleegide vahel;

11. väljendab heameelt komisjoni võetud kohustuse üle võtta uute seaduste loomisel 
kasutusele põhimõte „üks sisse, üks välja“, mis oleks esimeseks sammuks uute 
eeskirjade voo tõkestamisel ja bürokraatia kärpimisel, ent tuletab meelde, et see üksnes 
säilitab senise olukorra, mis ei ole piisav ambitsioon; nõuab suuremat selgust selle 
kohta, kuidas komisjon kavatseb seda põhimõtet kaubanduspoliitikaga seoses 
integreerida;

12. kutsub komisjoni üles esitama tegevuskava VKEsid mõjutavate aegunud reeglite ja 
eeskirjade vähendamiseks vähemalt 30 % võrra, et leevendada halduskoormust ja 
kulusurvet, edendada konkurentsivõimet ja avaldada tõelist mõju, et võimaldada 
VKEdel ELi piires kasvada ja õitseda.
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