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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et omamaine tööstus on ELi kestliku arengu ja majanduskasvu, ekspordi, 
innovatsiooni, sotsiaalse heaolu ja õitsengu liikumapanev jõud; arvestades, et 
enneolematu sotsiaal-majandusliku kriisi tekitanud COVID-19 pandeemia on 
põhjustanud tööstusharude ümberpaigutamise tõttu häireid väärtusahelates ning 
näidanud, et ELil puudub elutähtsates majandussektorites avatud strateegiline 
tööstusautonoomia; arvestades siiski, et pandeemia on näidanud ka ELi piirkondade 
vastupanuvõimet, mis seisneb ühiskondlikele probleemidele uuenduslike lahenduste 
pakkumises;

B. arvestades, et ELi VKEd ergutavad konkurentsi ühtsel turul ja täidavad majanduse 
selgroo ja mootorina olulist rolli ELi tööstuses; arvestades, et pandeemia kahjustas 
rängalt VKEsid üldiselt ja eelkõige sotsiaalmajandusettevõtteid ning neid on tabanud 
tõsine likviidsuskriis; arvestades, et seetõttu tuleks VKEsid toetada ja ergutada neid 
looma uuenduslikke, keskkonnahoidlikke, kvaliteetseid ja ohutuid töökohti üleminekul 
keskkonnasäästlikkusele ning digitaalsemale ja vastupidavamale majandusele kõigis 
liidu piirkondades, mis tuleks saavutada pigem stiimulite abil kui tootmissektorite 
arvelt; arvestades, et üks võimalus võiks olla kasutada sel eesmärgil stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames olemasolevat paindlikkust;

C. arvestades, et Euroopa uuel tööstusstrateegial on keskne roll keskkonnasäästlikuma, 
digitaalsema ja vastupidavama majanduse arendamisel; arvestades, et lähenemisviis, 
milles võetakse arvesse kohalikke eripärasid, näiteks aruka spetsialiseerumise kaudu, 
aitab piirkondadel luua koha, kus innovatiivsed tööstuse ökosüsteemid saavad kasvada 
ja areneda, ning edendab sidemeid tööstuse, VKEde, teadusuuringute keskuste, kohalike 
kogukondade ja muude kohalike ja piirkondlike osalejate ning riiklike sidusrühmade 
vahel;

1. tuletab meelde, et ELi tööstuse tulevik on seotud majanduse vastavusse viimisega 
põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes, ELi uue 
majanduskasvu ja säästva arengu tegevuskavas, aidates samal ajal kaasa Pariisi 
kokkuleppe eesmärkide, ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja digitaalmajandusele 
ülemineku (digitaalarengu tegevuskava) saavutamisele; tuletab meelde, et ühtlasi on 
nende põhimõtete eesmärk tuua kokku kodanikud, omavalitsused, piirkonnad ja 
liikmesriigid, samuti ettevõtjad (eelkõige VKEd) ja muud sidusrühmad, et arendada 
kestlikku ja seega rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist tööstussektorit, sealhulgas 
piirkondi, kus toimub õiglane üleminek, edendades samal ajal ühtekuuluvust kõigi 
piirkondade vahel, nii et kedagi ei jäetaks kõrvale;

2. rõhutab, et investeeringud traditsioonilisse tootmisse ning keskendumine 
teadusuuringutele, innovatsioonile ja uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõtule, 
üleminek kestlikule, taskukohasele ja ohutule energiasüsteemile, samuti töötajate 
haridus, ümberõpe ja täienduskoolitus (eelkõige VKEdes) peaksid olema liidu tööstuse 
kasvu liikumapanevad jõud, mis edendavad sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ja koostööd kõigi ELi piirkondade vahel, austades seejuures piirkondade 
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eripära ja mitmekesisust ning võimaldades saavutada õiglase, kestliku, 
vastupanuvõimelise ja sooliselt tasakaalustatud ja kaasava majanduskasvu nii linna- kui 
ka maapiirkondades; rõhutab, et ELi tööstusstrateegias tuleks erilist tähelepanu pöörata 
äärepoolseimate piirkondade ja muude ebasoodsate looduslike või demograafiliste 
tingimustega piirkondade probleemidele, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklites 349 ja 174;

3. rõhutab, et VKEde toetamisel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu peaks 
eesmärk olema muu hulgas uuenduslik, digitaalne ja teadmistel põhinev majanduslik 
ümberkujundamine ning õiglane üleminek rohelisele, energia- ja ressursitõhusale, 
mitmekesisele ja CO2-neutraalsele ELile, mis on paremini ühendatud ja ühtsem ning 
mille eesmärk on tagada pikaajaline ja kestlik tööhõive kõigis liidu piirkondades 
majanduskasvu ja olemasolevate tööstusharude mitmekesistamise kaudu, suurendades 
tööstuse konkurentsivõimet ning leevendades samal ajal tööstuse ümberpaigutamise 
negatiivseid majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid;

4. kordab, et avalikul ja erasektoril on uus oluline roll õiglase ülemineku hõlbustamisel, 
edendades keskkonnahoidlikku, õiglast ja tõhusat energiaalast üleminekut, rohelisi ja 
siniseid investeeringuid, ringmajandust, sealhulgas jäätmekäitlust, energia- ja 
ressursitõhusust, olemasolevate ressursside vastutustundlikku kasutamist, toiduga 
kindlustatust ja digiüleminekut (ja seega tööstuse konkurentsivõimet), samuti 
kliimamuutustega kohanemist, nende leevendamist ja kliimamuutustest tulenevat 
riskide ennetamist kõigis ELi piirkondades; tuletab meelde innovatiivsete riigihangete 
kohta tehtud ettepanekuid ning vajadust edendada pikaajalisi avaliku sektori 
investeeringuid ning avaliku ja erasektori koostööd, et toetada majanduskasvu ja 
üleminekut puhtamale majandusele;

5. väljendab heameelt Euroopa Liidu taasterahastu „NextGenerationEU“ üle, mille 
eesmärk on arendada tugevat ühtekuuluvus- ja tööstuspoliitikat, rahastades majanduse 
taastamist ja rahuldades kõige pakilisemaid taastumisvajadusi; märgib, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika vajab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest piisavat 
rahastamist, et edendada kõigis ELi piirkondades majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, aidates vähendada majanduslikku ja sotsiaalset 
ebavõrdsust, saavutada positiivset lähenemist ja edendada kestlikku ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelist arengut eesmärgiga peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine ja 
see suundumus ümber pöörata; tõdeb lisaks, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid võivad täita kõigis piirkondades olulist rolli, aidates arendada 
oskusi ning suurendada suutlikkust arukaks spetsialiseerumiseks ja digiüleminekuks;

6. on veendunud, et EL peaks pöörama tähelepanu sellise tööstusstrateegia ja tootmise 
säilitamisele ja arendamisele, millega tagatakse geopoliitilises kontekstis Euroopa 
strateegiline autonoomia ning millega vähendatakse hindu ja tagatakse kodanikele 
ühtsel turul teenuste, oluliste toodete ja seadmete kättesaadavus ja tarnimine; nõuab 
täiendavaid jõupingutusi, et tagada tugevad Euroopa väärtusahelad, vähendada 
peamistes strateegilistes sektorites sõltuvust kolmandatest riikidest ning tagada ohutute 
ja kvaliteetsete toodetega varustamine, tuues tootmise tagasi Euroopa piirkondadesse ja 
paigutades ümber tööstusrajatisi; on sellega seoses kindlalt veendunud, et valitseb 
tungiv vajadus minna lineaarselt majanduselt üle ringmajandusele;
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7. on seisukohal, et selleks, et saavutada õiglane üleminek kliimaneutraalsele majandusel 
liidus hiljemalt 2050. aastaks, peaksid investeeringud uude või ümberkujundatud 
tööstustootmisse CO2-mahukates piirkondades saama abi pikaajalistest avaliku sektori 
investeeringutest, milleks antakse märkimisväärset rahalist toetust nii õiglase ülemineku 
fondist kui ka Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest, aidates nii kaotada 
kütteostuvõimetust ja sotsiaalset dumpingut ning vähendada heitkoguseid, tagades 
samal ajal, et kedagi ei jäeta kõrvale; tuletab meelde, et Euroopa Parlament rõhutas oma 
15. jaanuari 2020. aasta resolutsioonis Euroopa rohelise kokkuleppe kohta1, et ELi 
kliima- ja kestlikkuseesmärkide saavutamiseks peavad kõik sektorid suurendama 
taastuvenergia kasutamist ning kaotama järk-järgult otsesed ja kaudsed toetused 
fossiilkütustele ELis ja igas liikmesriigis;

8. on seisukohal, et COVID-19 pandeemia tõttu peab EL koos liikmesriikidega aitama 
kaitsta oma majandus-, tootmis- ja sotsiaalset struktuuri, tööstus- ja haldussektoreid 
ning kodanikke, keda kriis on rängalt mõjutanud ning kes on kannatanud tõsiste 
tervisemõjude ja pikaajaliste majanduslike tagajärgede all; on veendunud, et sellest 
kriisist tuleks õppida, eelkõige pidades silmas väärtusahelate kaitsmist olulistes 
sektorites, nagu tervishoiusüsteemide varustamine; tuletab meelde, kui oluline on 
majanduse taastamise etapi meetmetest toetuse saajate hulgas keskenduda konkreetselt 
VKEdele; märgib, et lihtsam ja paindlikum juurdepääs rahastamisele tagab kiire 
taastumise;

9. rõhutab, et uue tööstusstrateegia prioriteet peaks olema piirkondade toetamine nende 
tööstuse mitmekesistamisel, samuti investeeringute ja innovatsiooni stimuleerimine 
ning kohaliku ja piirkondliku majanduse vastupanuvõime ümberkujundamine ja 
tugevdamine, et peatada tööstuse vähenemine ja rahvastikukadu; märgib, et kohapõhine 
tööstuspoliitika võimaldab kohandatud lähenemisviisi, mis loob olemasolevatel 
suhtelistel eelistel põhineva poliitika ja toetab ettevõtteid kõrgtehnoloogiasektorites 
tegutsemise suunas liikumisel; on veendunud, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid peaksid olema suunatud ka nn puuduvatele ettevõtjatele (noored, 
naised, eakad ja puuetega inimesed), kelle ettevõtluspotentsiaal tuleb täielikult 
realiseerida; kordab, et sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks ja ebavõrdsuse 
vähendamiseks on väga oluline suurendada nende tööjõukategooriate 
ettevõtlussuutlikkust kui tööturul osalemise võimsat vormi;

10. on veendunud, et tööstusstrateegia saab olla edukas ainult nõuetekohaselt toimiva ühtse 
turu ja sotsiaalse dialoogiga, mis hõlmab äriringkondi, ametiühinguid, valitsusväliseid 
organisatsioone, riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi ning muid 
sidusrühmi; rõhutab, kui oluline on luua ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
lihtsustatud ja ühtne rahastamismaastik, mis hõlmab nii teadus- ja arendustegevust kui 
ka turuleviimist, eelkõige pidades silmas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde ning 
lihtsustades, ühtlustades ja täiendades rahastamisvahendite eeskirju, näiteks 
programmiga „Euroopa horisont“; ergutab lisaks sünergiat ELi, riikliku, piirkondliku ja 
erasektori rahastamise vahel, et rahastada tööstuse juhitavaid innovatsiooniprojekte, 
eelkõige selleks, et toetada vahendite pidevat kasutamist ja vastastikust rikastamist, 
kasutades aruka spetsialiseerumise põhimõtteid suunistena jõupingutuste 
koordineerimisel, tõhususe suurendamisel, bürokraatia vähendamisel ja dubleerimise 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
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