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Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika 

Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2011. aasta resolutsioon üleilmastumise ajastu uue 

tööstuspoliitika kohta (2010/2095(INI)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu XVII jaotist, artiklit 173 (endine 

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 157), milles käsitletakse Euroopa Liidu 

tööstuspoliitikat ning peamiselt ühenduse tööstuse konkurentsivõimet; 

– võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2010. aasta teatist „Üleilmastumise ajastu 

terviklik tööstuspoliitika. Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale” 

(KOM(2010)0614); 

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta resolutsiooni ELi 2020. aasta strateegia kohta1; 

– võttes arvesse oma 15. juuni 2010. aasta resolutsiooni ühenduse innovatsioonipoliitika 

läbivaatamise kohta muutuva maailma taustal2; 

– võttes arvesse komisjoni 23. septembri 2009 teatist „Valmistumine tulevikuks: 

võtmetehnoloogiate ühise strateegia väljatöötamine ELis” (KOM(2009)0512); 

– võttes arvesse oma 22. mai 2008. aasta resolutsiooni tööstuspoliitika vahekokkuvõtte 

kohta – panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse3; 

– võttes arvesse 14. ja 15. juulil 2010 toimunud konkurentsivõime nõukogu 

mitteametlikku istungit; 

– võttes arvesse 1. ja 2. märtsil 2010 toimunud konkurentsivõime nõukogu 2999. istungi 

järeldusi; 

– võttes arvesse komisjoni 4. novembri 2008. aasta teatist „Tooraineid käsitlev algatus – 

majanduskasvu ja tööhõive seisukohast kriitiliste vajaduste rahuldamine“ 

(KOM(2008)0699); 

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020); 

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist „Euroopa 2020 – strateegiline 

juhtalgatus. Innovaatiline liit” (KOM(2010)0546); 

– võttes arvesse komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi 26. aprilli 2010. aasta 

dokumenti „Millised on ELi töötleva tööstuse järgmiste aastate probleemid ja 

võimalused?”; 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0223. 
2  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0209. 
3  ELT C 279 E, 19.11.2009, lk 65. 



– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Aruanne SBA rakendamise kohta” 

(KOM(2009)0680); 

– võttes arvesse komisjoni 16. juuli 2008. aasta teatist säästva tarbimise ja tootmise ning 

säästva tööstuspoliitika kohta (tegevuskava) (KOM(2008)0397); 

– võttes arvesse komisjoni juhitud 2008. aasta novembri aruannet „Keskkonnale kasu 

toovate innovaatiliste ärimudelite edendamine”; 

– võttes arvesse komisjoni 4. juuli 2007. aasta teatist „Tööstuspoliitika vahekokkuvõte. 

Panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse” (KOM(2007)0374); 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48; 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0022/2011), 

A. arvestades, et ülemaailmne majanduskriis on Euroopa tööstusele negatiivselt mõjunud, 

nimelt raskendanud tööstuse kohanemist üleilmastumise, kliimamuutuste, ressursside 

kahanemise, demograafiliste muutuste ning teadmiste- ja tulemustepõhisele tööstusele 

ülemineku probleemidega, mis mõjutavad sügavalt tööstuse arengut, tööturgu ja 

tulevikuväljavaateid; 

B. arvestades, et selleks, et EL suudaks kriisi mõjust üle saada ja nende probleemidega 

tegeleda, on liidule vaja sellist tööstuspoliitilist tegutsemist, milles oleksid seotud 

konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ja inimväärne töö ning mis aitaks korraga 

stimuleerida majandust, suurendada tööhõivet, vähendada keskkonnaseisundi 

halvenemist ning parandada elukvaliteeti; 

C. arvestades, et Euroopa tööstuspoliitika saab olla edukas üksnes siis, kui see seotakse nii 

finantssektori uue struktuuriga, mis soodustab investeeringuid ja takistab 

spekulatsioone, kui ka makromajanduspoliitikaga, millega ELi maksu-, majandus- ja 

eelarvepoliitikat juhitakse jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive suurendamise 

suunas; 

D. arvestades, et teatavates Euroopa tööstusvaldkondades valitseb kolmandate riikide 

ebaausate konkurentsivõtete tõttu pidev kriis, eriti töösuhete, keskkonna ning 

intellektuaal- ja tööstusomandi kaitse vallas; 

E. arvestades, et Euroopa tööstus toimib üha suurenevas ülemaailmses konkurentsis, milles 

osalevad tööstusriigid ja sellised kiiresti areneva majandusega riigid nagu Hiina, India ja 

Brasiilia ning mis on seotud ressurssidele juurdepääsu, tehnoloogilise innovatsiooni, 

kvalifitseeritud tööjõu ning ka sihipärase ja ambitsioonika tööstus- ja 

innovatsioonipoliitikaga; 

F. arvestades, et ELi strateegia, mis aitab saavutada edu järgmistes punktides: 

– tugev ja kvalifitseeritud inimjõud, kellel on suur loovpotentsiaal ja kes osaleb 

aktiivselt innovatsiooni- ja arendustegevuses, 

– uued ja uuenduslikud tehnoloogiad, protsessid ja lahendused, millega luuakse 



lisandväärtust, 

– teadus- ja arendustegevus, mis on seostatud jätkusuutliku majanduskasvu 

vajadustega, 

– hästi toimiv tarneahel kvaliteetsete kaupade ja teenuste tootmiseks, 

– paremini korraldatud tootmis- ja juhtimissüsteemid, 

– üldine tõhusam ressursside kasutamine, mille tulemusena väheneb CO2-jalajälg, 

– kulusäästlikud ja jätkusuutlikud transpordiliigid, 

– arukas ja tõhus logistika ning kvaliteetne infrastruktuur, 

– terviklik ja täielikult toimiv siseturg, 

– võrdsed tingimused kaubandussidemete arendamiseks kolmandate riikidega, 

on ainus moodus Euroopa tööstuse jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime 

suurendamiseks ning seega tema ülemaailmse juhtpositsiooni säilitamiseks; 

G. arvestades, et Euroopa tööstuse rahvusvaheline juhtpositsioon satub tärkava 

turumajandusega riikide laieneva tööstusbaasi tõttu üha enam ohtu ning lähimatel 

konkurentidel, näiteks USAl, Jaapanil ja Hiinal on aktiivne ja tugev tööstuspoliitika, 

mida toetatakse ulatuslike investeeringutega eesrindlikesse toodetesse ja teenustesse, 

ning seetõttu on väga tähtis säilitada ja arendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, et 

säilitada Euroopa kui jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive eestvedaja positsiooni; 

H. arvestades, et tööstuse edukat arengut on võimalik toetada sellega, et ühendatakse 

asjakohased raamtingimused, arukad, tulevikku suunatud ja sihipäraseid õigusnormid 

ning turgu stimuleerivad meetmed, mis põhinevad turumuutuste täpsel prognoosimisel, 

ning toetatakse ülemaailmset liikumist puhaste, säästvate ja uuenduslike tootmis-, 

jaotamis- ja tarbimisvormide kasutuselevõtu suunas; 

I. arvestades, et ELi makromajanduslikuks prioriteediks peab olema üldine poliitika, 

millega toetatakse investeerimist tööstusse ja teenustesse, eelkõige praegusel kriisiajal, 

mil investeeringud (eelkõige suutlikkuse ja vähem tootlikkuse suurendamiseks) on 

esimene kulutuste liik, mida kärbitakse; arvestades, et liikmesriigid, EL ja piirkondlikud 

omavalitsused peavad seadma eesmärke valitsemissektori investeeringutele (st 

määrama, kui suure osa moodustavad investeerimiskulud riiklikest kogukuludest), 

sealhulgas eelarvepoliitika kaudu; 

J. arvestades, et Euroopa ambitsioonika tööstuspoliitika aluseks peab olema tugev siseturg, 

mis toimiks nii Euroopa Liidu piires kui ka väljapoole; arvestades, et sellega seoses on 

väga oluline vastata üleilmastumise võimalustele ja probleemidele kõikide 

tööstuspoliitika vahendite (teadus- ja arendustegevus, regionaalpoliitika, 

konkurentsipoliitika, õigusnormide lähendamine, kaubanduspoliitika) ühendatud 

kasutamisega; 

K. arvestades, et deindustrialiseerimine on Euroopas tõsiasi, mis üha suureneva 

üleilmastumise ning kiiresti arenevatest riikidest lähtuva tiheda konkurentsi tingimustes 



seab ohtu meie tehnoloogilise ja majandusliku positsiooni; 

L. arvestades, et ettevõtjatel lasuvaid bürokraatlikke kohustusi on vaja tunduvalt 

vähendada ning nende seadusandlikku ja regulatiivset keskkonda lihtsustada vastavalt 

parema õigusloome põhimõtetele; 

M. arvestades, et ülemaailmne nõudlus toorainete ja ressursside järele on pidevalt kasvanud 

ja see paneb muretsema võimalike tarnehäirete pärast; 

N. arvestades, et Saksamaa statistikaameti andmetel moodustab materjalikulu kuni 45% 

ühe toodanguühiku kuludest, ja arvestades, et toorainete arukas kasutamine ja energia 

tõhus kasutamine on seega Euroopa tööstusele ülioluline; 

O. arvestades, et ELi turuosa on mõnede liikmesriikide headest tulemustest hoolimata 

kahanenud; arvestades, et ELi koht kõrgtehnoloogia valdkonnas ei ole nii hea, nagu 

peaks olema, seda eelkõige uue info- ja sidetehnoloogia osas (USAs 13% 

lisandväärtusest, ELis – 5% ); arvestades, et ELi töötleva tööstuse tootlikkus langeb; 

P. arvestades, et töötlev tööstus on nii tööstussektoris kui ka ülejäänud 

majandusvaldkondades peamine tootlikkuse parandamise allikas, ning arvestades, et 

tööstusinnovatsioon on üks peamisi uute teenuste arendamist ja seega ka pikaajalist 

majanduskasvu ergutavaid tegureid, eriti kui silmas pidada ELi demograafilisi 

arengusuundumusi; 

Q. arvestades, et tööstus moodustab olulise osa Euroopa majandusest – tööstuse arvele 

langeb nimelt 37% ELi sisemajanduse koguproduktist (kui võtta arvesse ka tööstusega 

seotud teenuseid), 80% teadus- ja arendustegevuse kulutustest ning 75% ekspordist; 

R. arvestades ELi traditsiooniliste tööstusharude tähtsust ning arvestades vajadust nende 

oskusteavet hästi ära kasutada; 

S. arvestades, et meie rahvusvahelised konkurendid, nagu Ameerika Ühendriigid ja Aasia 

riigid, on kasutusele võtnud tulevikku suunatud tööstuspoliitika, mille aluseks on 

ulatuslikud investeeringud oluliste sektorite teadus- ja arendustegevusse; 

Jätkusuutliku tööstuspoliitika uus alus 

1. väljendab rahulolu selle üle, et Euroopa 2020. aasta strateegia ja teatisega ELi tervikliku 

tööstuspoliitika kohta tunnustab komisjon lõpuks ometi tugeva tööstusliku aluse ja eriti 

töötleva tööstuse tähtsust Euroopa jätkusuutlikule majanduskasvule ja tööhõivele, ning 

et komisjon keskendub sotsiaalse turumajanduse põhimõttel rajanevale terviklikule 

tööstuspoliitikale; 

2. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku tervikliku tööstuspoliitika kohta ning märgib, et 

selles on rõhuasetus ELi tööstuse konkurentsivõime taastamisel; rõhutab sellega seoses, 

et ülemaailmseid probleeme silmas pidades on hädavajalik, et Euroopa tööstusliku 

uuendamise aluseks oleks energia- ja ressursitõhusus, kui Euroopa tööstus kavatseb 

tulevikus oma konkurentsivõime säilitada; 

3. rõhutab asjaolu, et komisjoni esitatud mitmesugused meetmed peavad tarbijatele 

vastuvõetavaks jääma, eriti ajal, mil Euroopa ja eelkõige ELi uute liikmesriikide 



majandus on alles taastumas viimaste aastakümnete raskeimast kriisist; 

4. rõhutab asjaolu, et 2002. aasta Johannesburgi konverentsi määratluse kohaselt peab 

jätkusuutlik areng põhinema kolmel sambal, nimelt majandusel, sotsiaalvaldkonnal ja 

keskkonnal, ning selleks, et majandus oleks maksimaalselt konkurentsivõimeline, on 

tööstuspoliitikas vaja leida nende kolme valdkonna tasakaalustatud kombinatsioon; 

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel välja töötada ELi ambitsioonika, ökoloogiliselt 

tõhusa ja keskkonnasäästliku tööstusstrateegia, et taasluua kogu ELi territooriumil 

tootmisvõimsusi ning luua ELis kõrgelt kvalifitseeritud ja hästitasustatud töökohti; 

6. rõhutab, et õiguskeskkonna pikaajaline prognoositavus ja stabiilsus on ülimat tähtis 

tööstusinvesteeringute planeerimise seisukohalt; palub seetõttu komisjonil koos Euroopa 

Parlamendi ja nõukoguga välja töötada 2020. aasta Euroopa tööstuse tervikliku 

ideekava, milles peetaks silmas konkurentsivõimet ja tööstuse jätkusuutlikkust ning 

esitataks suunised – näiteks energia- ja ressursitõhususe kohta –, kuidas suurendada 

majanduskasvu, tööhõivet ja selle kaudu jõukust Euroopas; avaldab seoses sellega 

kahetsust, et komisjoni teatises puuduvad konkreetsed ettepanekud; 

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et ELi aluslepingute praegu arutusel olevate 

muudatustega seoses seataks tööhõive Euroopa Keskpanga eesmärkide hulgas sama 

tähtsale kohale kui inflatsioonivastane võitlus; 

8. rõhutab, et ilma kindla ja tugeva tööstusliku aluseta ei ole areng võimalik; tunnistab, et 

areng saab kaasa aidata ulatuslikumale töökohtade loomisele ja kodanike elatustaseme 

säilitamisele; 

9. palub avaliku sektori asutustel vähendada bürokraatiat, vältida topeltasjaajamist ja 

suurendada asjade menetlemise tähtaegade läbipaistvust; 

10. rõhutab, et see on võimalik üksnes tugevale tööstuslikule alusele toetuva 

teadmistepõhise tööstuse puhul; 

11. rõhutab, et uus jätkusuutlik tööstuspoliitika saab edukas olla vaid siis, kui sellega 

rakendatakse terviklikku ja eri valdkondi hõlmavat lähenemisviisi, mida toetavad 

objektiivsel majanduslikul argumentatsioonil põhinevad praktilist laadi horisontaalsed ja 

valdkondlikud algatused, mis keskenduvad paljudes valdkondades suurt mõju 

avaldavatele ühistele probleemidele ning annavad nii ELi kui ka liikmesriikide, 

piirkondade ja kohalikul tasandil konkreetseid tulemusi nii ettevõtetele kui ka 

tarbijatele; 

12. juhib tähelepanu teatavate sektorite, näiteks energia- ja transpordisektori tähtsusele 

Euroopa tööstuse kulustruktuuris; on seisukohal, et nende sektorite konkurentsivõimet 

tuleb erastamise kaudu veelgi parandada; on sellega seoses veendunud, et vaja on piirata 

liberaliseeritud turgudel tegutsevate ettevõtete rahastamist riiklikest vahenditest ning 

rakendada meetmeid, mis võimaldaksid kõikides transpordiliikides vabalt teenuseid 

pakkuda; 

13. on seisukohal, et tuleb luua makromajanduslikud raamtingimused, milles Euroopa 

tööstus saaks edukalt areneda, ning võtta sealjuures vajalikul määral arvesse tegelikku 

ressursside nappust ja kahanemist; on sellega seoses seisukohal, et Euroopa peab 



eesmärgiks seadma mitte üksnes konkurentsivõime parandamise käesoleval ajal, vaid 

eelkõige konkurentsivõime kindlustamise edaspidiseks; 

14. on seisukohal, et ELi tööstusstrateegias tuleks kindlaks määrata strateegilised 

investeerimisvaldkonnad, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kajastama neid 

prioriteete tulevases finantsperspektiivis, aastaeelarvetes ja ELi poliitikavaldkondades; 

15. on seisukohal, et vaja on vastu võtta terviklik tööstuspoliitika, milles Euroopa algatused 

kõikides valdkondades üksteist täiendaksid ega oleks vastuolus ühise arengueesmärgiga; 

16. nõuab, et komisjon kiirendaks ELi ühtse turu väljaarendamise lõpuleviimist, kuna see 

on konkurentsivõimelise tööstuse ja innovatsiooni eeltingimus; 

17. rõhutab asjaolu, et aus konkurents ja avatud turud on ülimalt tähtsad selleks, et saaksid 

tekkida uued ja dünaamiliste tööstusharud; 

18. on veendunud, et mitte ainult avaliku sektori, vaid peamiselt just erasektori kanda jääb 

oluline osa investeeringute tegemisel uute tööstussektorite ümberkorraldamisse ja 

arendamisse, millega tagatakse nii töökohtade loomine kui ka üleminek ressursitõhusale 

ja vähese CO2-heitega majandusele; peab seepärast vajalikuks õige raamistiku 

kehtestamist, et neid erainvesteeringuid stimuleerida; 

19. rõhutab, et uus integreeritud lähenemisviis nõuab väga hästi toimivat komisjonisisest 

koostööd ja komisjoni eri poliitikavaldkondade seostamist; sellega seoses soovitab 

komisjonil moodustada tööstuspoliitika alalise töökonna, mille ülesanne on 

koordineerida ja kohandada Euroopa uue ja integreeritud tööstuspoliitika strateegia 

suunda ja meetmeid ning jälgida nende rakendamist;  

20. palub komisjonil mõju hindamise protsessis („konkurentsivõime hindamine”) ning eel- 

ja järelhindamisel („seisundikontroll”) pöörata rohkem tähelepanu konkurentsivõimega 

seotud aspektidele ja rakendada seda aruka reguleerimise olulist osa võimalikult kiiresti 

komisjoni kõikides üksustes; rõhutab, et säästvus on oluline püsiva konkurentsivõime 

ning ressursitõhusa ja vähese CO2-heitega majanduse tagamiseks; 

21. rõhutab, et Euroopa Liit võiks luua maailma kõige konkurentsivõimelisema tööstuse, 

kasutades muu hulgas järgmisi vahendeid: 

– uued kvaliteedi- ja tulemuslikkuse standardid, 

– uute toodete turulejõudmise aja lühendamine, kasutades analüüsiks, 

projekteerimiseks, tootmiseks ja hoolduseks info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia moodsaid vahendeid, meetodeid ja protsesse, 

– tarneahela väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning seadmete sektori 

arengu edendamine, 

– tugevamate pingutuste tegemine tsiviil- ja militaarvaldkonna teadusuuringute 

koostoime tagamiseks; 

22. toetab komisjoni teatise punktis 3 nimetatud algatust, millega tahetakse järjepidevalt 

analüüsida tulevaste õigusaktide mõju tööstuspoliitikale ja hinnata nende õigusaktide 

rakendamist, ning rõhutab, et tuleb kaasata tööturu osapooled ja tagada võimalikult suur 



läbipaistvus; 

23. rõhutab, et ELi uus jätkusuutlik tööstuspoliitika saab olla tulemuslik vaid siis, kui seda 

teostatakse tihedas kooskõlas liikmesriikide tööstuspoliitikaga, ning kutsub komisjoni 

seepärast üles Lissaboni lepingu artikli 173 lõikega 2 sätestatud võimalusi kasutades 

tegema 2011. aastal algatusi, mis väljenduksid suunistes, näitajates, parimate 

olemasolevate tavade ja tehnoloogiate vahetamises ja jagamises ning järelevalve- ja 

hindamismenetlustes; 

24. palub komisjonil koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga välja töötada uue raamistiku, 

mis võimaldaks ja soodustaks eri liikmesriikide äriühingute tulemuslikumat koostööd 

esmatähtsate tööstusalaste eesmärkide seadmisel ja täitmisel; on seisukohal, et see 

tugevdab Euroopas valmistatavate toodete konkurentsivõimet ja võimaldab paremini 

reageerida ülemaailmsete turutingimuste muutumisele; 

25. on veendunud, et uue jätkusuutliku tööstuspoliitika edu sõltub kõikide sidusrühmade, 

sealhulgas tööturu osapoolte, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning väikese ja 

keskmise suurusega ettevõtete ja kodanikuühiskonna esindajate osalusest; kutsub 

komisjoni üles rakendama kõikides valdkondades ja kõikide meetmete puhul selget 

partnerluspõhimõtet, mis hõlmaks ka oodatavate muutuste pidevat ühist prognoosimist 

ja hindamist – seega ka strateegiate, meetmete ja programmide hindamist; 

26. leiab, et ELi üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika eesmärke on võimalik saavutada 

ainult siis, kui ühenduse poliitika kohandatakse piisavas ulatuses tulevaste ülesannetega, 

mille lahendamisega Euroopa piirkonnad ja nende kohalik tööstus peavad praegu ja 

tulevikus tegelema, ning kui ELi asjaomane poliitika aitab suurendada väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete kui Euroopa tööstuse peamise jõu tõhusust ja 

konkurentsivõimet; rõhutab sellega seoses, et majanduslike, demograafiliste, kliima- ja 

energiamuutuste mõju uurimist tuleb jätkata seoses nende piirkondliku tähendusega 

ning võtta sealjuures arvesse nende tõttu tekkivaid võimalikke piirkondlikke erinevusi, 

mis segaksid ELi tööstuse ühtlast arengut; rõhutab piirkondade juhtrolli tööstuse 

keskkonnasõbralikul ümberkujundamisel ja säästvate energiaallikate arendamisel; 

27. märgib, et ELi tööstuspoliitikale on väga tähtis ELi tööstuse kaitsmine kolmandatest 

riikidest lähtuva ebaausa konkurentsi eest; 

28. palub komisjonil kiiresti välja töötada konkreetse ajakava, et jälgida selle strateegia 

elluviimist, ning esitada iga aasta eduaruanne; on ka seisukohal, et komisjon peaks 

nende suuniste ja algatuste tulemuslikkust igal aastal uuesti hindama, et tuvastada 

rakendamisel tekkinud probleemid, ning seadma täiendavaid eesmärke, et ELi 

tööstuspoliitika oleks alati esirinnas; 

29. juhib tähelepanu sellele, et rahvusvahelistumine on ettevõtete konkurentsivõime üks 

põhitegureid, ning seetõttu palub komisjonil võimalikult laialdaselt levitada 

mitmesugustes ettevõtete tugivõrkudes omandatud teadmisi, et rahvusvahelistumise 

poole püüdvad ettevõtted võiksid neid kasutada; 

30. rõhutab, et üleeuroopalised struktuurid ja infrastruktuurid, mille eesmärgiks on allikate 

ja ressursside ühendamine, võiksid panna aluse üleeuroopalisele tööstusmudelile, mis 

suudaks konkureerida ülemaailmsel turul; 



Rahastamine 

31. nõuab tööstuspoliitika ja infrastruktuuride – eelkõige uuringute ning energia, 

telekommunikatsiooni ja transpordi (üleeuroopaline transpordivõrk) valdkonna 

infrastruktuuri ulatuslikku rahastamist, st nende nn avalike hüvede rahastamist, mis 

moodustavad ettevõtluskeskkonna;  peab sellega seoses väga oluliseks ELi võlakirjade 

(eurovõlakirjad või projektivõlakirjad) emiteerimist, et ELil oleks võimalik rahastada 

innovatsiooni, infrastruktuure ja tööstuse uuendamist; 

Innovatsioon 

32. rõhutab, et innovatsioon on tööstuspoliitika ja majanduskasvu peamine liikumapanev 

jõud ning kõik innovatsiooni toetavad algatused 

– peavad lähtuma innovatsiooni mõiste avarast määratlusest, mis hõlmaks muu 

hulgas tooteid ja tootmissüsteeme, teenuseid, koolitust, protsesse, 

organisatsiooni, kvaliteeti, juhtimist, levitamist ja kaitset, 

– peavad arvesse võtma kolmandates riikides rakendatavat poliitikat ning tegema 

kohandusi mõnes meie sisepoliitika valdkonnas, nt seoses teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooni vajadusteks antava riigiabi juhtimisega, 

– peavad eelkõige hõlmama toodete ja teenuste kavandamise, tootmise ja 

koostamise kogu ahelat ning lisandväärtuse loomist, toetades neid kuni toote 

turuleviimisele eelneva etapini välja, 

– peavad olema tehnoloogiate suhtes neutraalsed, 

– peavad esimese eesmärgina taotlema äriühingutele teadus- ja arendustegevusse 

ning innovatsiooni investeerimiseks soodsa keskkonna loomist, rakendades 

selleks tõhusaid rahastamisviise ning tihendades tööstusvaldkondade sisemiste 

toimijate omavahelist koostööd, eri tööstusvaldkondade vahelist koostööd ning 

väärtusahelates, uurimisinstituutides ja ülikoolides tehtavat koostööd, 

– peavad tähtsustama tootmise osa innovatsioonietapil; kui kogu tööstuslik 

tootmine teistesse maailma osadesse ümber paigutatakse, kaotab ka „teadmiste 

tootmine” Euroopas oma baasi ja viiakse samuti mujale, kuna siin 

genereeritavaid ideid ei saa enam kohe praktikas katsetada, 

– peavad aitama edendada loovust ja töötajatel põhinevat innovatsiooni avaliku ja 

erasektori organisatsioonides; 

33. rõhutab, et teadustegevuse ja innovatsiooni vahel tuleb selgemalt vahet teha, kuna need 

on küll omavahel tihedalt seotud, kuid nende eesmärgid, vahendid, sekkumisvahendid ja 

töömeetodid on üksteisest erinevad; ettevõtete teadustegevus, mis teenib nende endi 

majanduskasvu huve, peaks aitama luua uusi teadmisi ja peaks oma olemuselt olema 

avastuslik, sõltumatu ja riskialdis; innovatsiooni eesmärk seevastu on luua uusi tooteid, 

uusi teenuseid ja uusi protsesse, millel on otsene mõju turule, ühiskonnale ja ettevõtete 

toimimisele; 

34. on arvamusel, et eelkõige võrdlusaluste ja standardite kehtestamine on mitmes 



tööstussektoris osutunud tugevaks innovatsiooni ja jätkusuutlikku konkurentsivõimet 

edendavaks teguriks; nõuab, et Euroopa standardimissüsteemi tugevdataks lihtsustamist, 

läbipaistvust, kulude vähendamist ja sidusrühmade kaasamist edendavate meetmetega; 

35. rõhutab vajadust paremini kooskõlastada liikmesriikide tegevust ning tihendada 

ettevõtjate koostööd klastrite, võrgustike ja tippkeskuste vahendusel; 

36. rõhutab, et ELis sõltub konkurentsivõime väga suurel määral innovatsioonivõimest, 

teadus- ja arendustegevuse materiaalsest baasist ning innovatsiooni ja tootmisprotsessi 

seostamisest; 

37. nõuab, et järgmiseks, 2013. aastal algavaks programmiperioodiks (kaheksas 

raamprogramm) suurendataks tunduvalt kulutusi teadustegevusele (ELi eesmärk: 3 % 

SKPst teadus- ja arendustegevuse vajadusteks, riiklikke vahendeid 1 % SKPst) ja seda 

käsitataks prioriteetse küsimusena, et Euroopa tööstus jääks tehnoloogia vallas 

eesrindlikuks ja ülemaailmses ulatuses konkurentsivõimeliseks, mis võimaldaks 

tulemuslikult kasutada erainvesteeringuid; märgib, et lisaks nende uuringute 

tähtsustamisele, mis keskenduvad innovatsiooniprotsessidele, juhtimisele, 

organisatsioonile ning töötajate osalusele innovatsioonis, on vajalikud ka 

teadusuuringud üldiste põhitehnoloogiate alal; rõhutab lisaks, et haldusmenetlusi ja 

rahastamise taotlemise menetlusi tuleb lihtsustada; 

38. juhib tähelepanu asjaolule, et piirkondliku ebavõrdsuse kasv teadus- ja arendustegevuse 

potentsiaali osas on probleem, millele tuleb lahendust otsida mitte ainult 

ühtekuuluvuspoliitika raames, vaid ka teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika abil; 

nõuab sellega seoses lisaks teadusuuringute rahastamisele vahendite ümberpaigutamist 

samade rakenduskavade raames, et toetada innovatsiooniprogramme ja suurendada 

teadustulemuste kasutamist ühiskonnale kasulikes turunduslahendustes; 

39. märgib, et selleks, et ELi tööstus jääks tehnoloogia alal juhtivaks ning säilitaks 

ülemaailmse konkurentsivõime sellistes valdkondades nagu taastuvenergia ja 

transporditõhusus, on vaja tunduvalt suurendada nii riiklikke kui ka erainvesteeringuid 

teadus- ja arendustegevusse; märgib, et selleks, et soodustada suuremaid 

erainvesteeringuid teadus- ja arendustegevusse, on vaja toimivaid turge innovaatilistele 

toodetele ja stabiilset investeerimiskeskkonda; on seisukohal, et erainvesteeringute 

võimendamiseks ja koostöö ergutamiseks on vaja suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist riiklikest vahenditest ning et riikliku rahastamise korra 

lihtsustamine, eriti ELi raamprogrammide puhul, on tööstuse osaluse suurendamise 

eeltingimus; 

40. tunnistab siiski, et selleks, et Euroopas saavutataks niisugune investeeringute tase, mis 

võimaldaks innovatsioonil toimida majanduskasvu edasiviiva jõuna, peab erasektor 

omalt poolt suurendama teadus- ja arendustegevuse rahastamist; palub seepärast 

komisjonil uurida tõkkeid, mis takistavad Euroopa ettevõtjatel investeerimast 

võrdväärselt teiste riikide, nt USA ettevõtjatega, ning palub komisjonil võtta vajaduse 

korral asjakohaseid, nii seadusandlikke kui ka mitteseadusandlikke meetmeid; 

41. on seisukohal, et ühised tehnoloogiaalgatused (nagu CleanSky) on ülimalt kasulikud, et 

koondada liikmesriikide, ELi ja erasektori vahendeid tugeva stimuleeriva mõjuga 

innovatsiooniprojektide teostamiseks; nõuab, et jätkataks olemasolevate projektide 

rahastamist, et need saaks lõpule viia, ning peab oluliseks, et uusi projekte arendataks 



perspektiivsetes sektorites (nt biotehnoloogia, nanotehnoloogia, kosmos, taastuvenergia, 

uued transpordiliigid, uued materjalid); 

42. nõuab liikmesriikide olemasolevate teaduslike ja tehnoloogiliste oskuste järjepidevat 

kasutamist ja tugevdamist, eelkõige progressi võimaldavate tehnoloogiate (KET) vallas;  

43. tunnustab kõrgetasemelise ekspertide rühma kasutamist progressi võimaldavate 

tehnoloogiate ühise pikaajalise strateegia ja tegevuskava väljatöötamisel, et nende 

tehnoloogiate võimalusi saaks täies ulatuses ära kasutada; 

44. tõstab esile riskijagamisrahastu (RSFF) edukat kasutamist, kuna see on tähtis moodus 

teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni rahastamiseks Euroopa Investeerimispanga 

kaudu;  soovitab komisjonil tungivalt eraldada tunduvalt rohkem vahendeid, sealhulgas 

Euroopa Regionaalarengu Fondist lähtuvaid innovatsiooni käibefonde, ning soodustada 

erasektori otseinvesteeringuid ja innovaatilisi rahastamismehhanisme kõrge riskiga 

projektide ning ka selliste projektide rahastamiseks, milles saaksid osaleda sobilikud 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted; rõhutab samuti, et tähtis on bürokraatliku 

koormuse vähendamise teel parandada innovatsiooniprogrammide kättesaadavust 

väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele;  

45. on mures selle pärast, et ettevõtted kasutavad struktuurifonde innovatsiooniprojektide 

rahastamiseks vähesel määral; on seisukohal, et haldusasutused peaksid 

rakenduskavasid ettevõtetele rohkem tutvustama ja andma neile igakülgset abi 

projektide alustamisel; 

46. palub komisjonil analüüsida häid tavasid, mis on seotud olemasolevate ja kavandatavate 

rahastamismehhanismide, fiskaalmeetmete ning innovatsiooni toetavate 

finantsstiimulitega, ning nõuab, et iga aasta toimuks nimetatud vahendite 

tulemuslikkuse ajakohastamine ja läbivaatamine; 

47. nõuab, et uuritaks uute, alternatiivsete mehhanismide rakendamise võimalusi, mis 

aitaksid leevendada puudujääke ELi ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtete rahastamisel; on seisukohal, et need mehhanismid peavad 

– põhinema avaliku ja erasektori partnerlusel, kus riskid oleksid jagatud 

erainvestorite ja avaliku sektori investorite vahel,  

– tagama, et avaliku sektori investeeringutel oleks võimalikult suur võimendav 

mõju, mis väljenduks märkimisväärsetes erainvesteeringutes, 

– arvesse võtma innovaatiliste väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

erivajadusi, kuna nendel ei ole piisavalt kapitali ega varasid, et laenu võtta, 

– soodustama Euroopa teadusuuringute tulemuste rakendamist ettevõtluses ning 

tehnosiiret väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele,  

– toetama Euroopa Investeerimispanga tegevust 

ning peavad kasutama järgmisi vahendeid:  

– Euroopa innovatsiooni rahastamise fond, mille ülesanne on võimaldada 

riskikapitali alusel investeeringuid ettevõtte loomise ja väljakujundamise etapil,  



– Euroopa patendifond, mis lihtsustaks tehnosiiret uurimiskeskuste ja ettevõtete, 

eelkõige innovaatiliste väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vahel, 

– laenud, mille tingimused on soodsamad kui turul pakutavatel laenudel; 

48. tunnistab, et ELi probleemiks on juhtivate noorte innovaatorite vähesus intensiivse 

teadus- ja arendustegevuse sektorites, eelkõige biotehnoloogias ja interneti valdkonnas; 

rõhutab seepärast vajadust soodustada nende kujunemist, milleks tuleb asuda 

kõrvaldama konkreetseid takistusi, millega innovaatorid uutes sektorites kokku 

puutuvad, ning jälgida tähelepanelikult kiiresti arenevaid innovaatilisi turge ja 

kohandada kasutatavate poliitiliste vahendite kombinatsiooni nende vajadustega; 

49. kutsub komisjoni üles looma soodsat keskkonda tegevust alustavatele ettevõtetele ja nn 

kõrvalettevõtteid (spin-off) rajavatele ettevõtetele – sisse seadma eriteenistusi, mis 

võimaldaksid noortel ettevõtjatel ületada traditsiooniliselt uue tootmistegevuse 

alustamist segavaid tõkkeid (infrastruktuurilised takistused, teabe kättesaadavusega 

seotud probleemid, teenustekulud, intellektuaalomandi haldamine); 

50. nõuab, et EL reageeriks lõpuks Euroopa riskikapitalituru killustumisele ja töötaks välja 

ELi mehhanismi, millega tagataks üleeuroopaliste fondide loomine; 

51. rõhutab asjaolu, et teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni tehtavate 

investeeringute puhul võiks rakendada riigisiseseid maksusoodustusi ning võimaldada 

juurdepääsu erirahastamisele, näiteks riskikapitalile; 

52. nõuab, et jätkataks säästva arengu tehnoloogiate edendamist, mida alustati teadus-, 

keskkonna- ja majanduspoliitika strateegiate sidumisega keskkonnatehnoloogia 

tegevuskava (ETAP) raames, ning nõuab, et ETAPile järgneks ambitsioonikas 

jätkukava, milles seotaks ühte teaduse, hariduse, koolituse ja tööstuse jõupingutused, 

ning nõuab, et eraldataks piisavalt rahalisi vahendeid selle kava rakendamiseks; rõhutab 

vajadust suurendada energiatehnoloogia strateegilise kava rahastamist; 

53. kutsub tööstust üles osalema ökoinnovatsioonis, et suurendada oma 

tööhõivepotentsiaali; märgib sellega seoses, et ettevõtjate teavitamine neile uute 

ärivõimaluste näitamise kaudu on ülimalt tähtis, et ressursisäästliku majanduse ja 

jätkusuutliku tööstuse arendamise strateegia kujuneks edukaks; 

54. soovitab kaaluda ka teisi rahastamise vorme, mis toetaksid uuenduslike tehnoloogiate 

arendamist, kaasates eri tasandite (ELi, liikmesriikide ja kohalik tasand) sidusrühmi, 

ning kaaluda ka muude vahendite, seahulgas avaliku ja erasektori partnerluse ja 

riskikapitali kasutamist; 

55. nõuab, et erilist tähelepanu pöörataks toorainete tõhusat ja säästvat kasutamist taotlevale 

innovatsioonile; 

56. tuletab meelde, et riigihangetel, milleks ELis kasutatakse aastas 17 % SKPst, on tähtis 

osa Euroopa ühtse turu ja innovatsiooni stimuleerimisel; juhib tähelepanu sellele, et 

konkurendid, näiteks Hiina ja USA, on seadnud auahned eesmärgid innovaatiliste ja 

keskkonnasõbralike toodete soetamiseks riigihangete kaudu; kutsub liikmesriike ja 

komisjoni üles vajaduse korral lihtsustama ja parandama riigi ja ELi riigihanke-eeskirju 

kooskõlas läbipaistvuse, õigluse ja mittediskrimineerimise põhimõtetega; palub 



komisjonil anda teavet selle kohta, millised võimalused on võtta innovatsiooni ja 

jätkusuutlikkuse kriteeriumid kasutusele ELi praeguste riigihanke-eeskirjade alusel 

korraldatavates hangetes, kooskõlas ELi 2020. aasta strateegiaga, ning palub komisjonil 

edendada nende võimaluste kasutamist; rõhutab ka, et tähtis on tagada vastastikune 

juurdepääs välismaistele riigihanketurgudele, et Euroopa ettevõtted saaksid õiglastel 

tingimustel osaleda rahvusvahelises konkurentsis; 

57. märgib, et kommertskasutusele eelnevad hanked võivad anda otsustava algimpulsi 

uutele innovatsiooni ja rohelise tehnoloogia turgudele ning parandada samal ajal avalike 

teenuste kvaliteeti ja tõhusust; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama 

teabevahetust riigiasutustega, et selgitada olemasolevaid võimalusi kommertskasutusele 

eelnevate hangete korraldamiseks; 

58. on arvamusel, et riigihangete olulisust innovaatilise tööstusbaasi edendamisel ei tohi 

alahinnata; kutsub sellega seoses ELi liikmesriike üles kasutama täielikult ära 

kommertskasutusele eelnevate hangete potentsiaali innovatsiooni stiimulina ja 

vahendina väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osaluse parandamiseks 

riigihangetes, sest nii võidakse Euroopa ettevõtete jaoks kindlaks määrata juhtivad turud 

ja stimuleerida tulemuslikult nende toimimist; 

59. kutsub komisjoni üles suurendama jõupingutusi, et takistada teadmussiiret EList mujale 

maailma, eriti Hiinasse, kuna selline siire jääb sageli vastuteeneta; 

Ressursid 

60. on seisukohal, et majanduskasvu saab lahti siduda ressursside kasutamise 

suurendamisest ja seda tulebki teha; 

61. on veendunud, et toor- ja abiainete ning tarvete ressursitõhususe tunduv suurendamine 

tugevdab Euroopa tööstuse positsiooni ülemaailmses konkurentsis, ning palub 

komisjonil seetõttu loodusvarade säästva kasutamise temaatilist strateegiat käsitlevast 

teatisest (KOM(2005)0670) lähtudes teha ettepaneku ELi ambitsioonika 

ressursitõhususe poliitika kohta, esmajärjekorras tegevuskava vormis ja vajaduse korral 

ka energiatõhususe direktiivina; on seisukohal, et see peaks hõlmama järgmist: 

– ressursside selge definitsiooni väljatöötamine, arvestades kõiki ressurssidega 

seotud aspekte, 

– selgete „hällist hällini” (cradle-to-cradle) indikaatorite väljatöötamine 

ressursitootlikkuse jälgimiseks ning vajaduse korral uutele lähenemisviisidele 

vastavate standardite, suuniste ja prototüüpide edasiarendamine, 

– niisuguste eesmärkide ja vahendite kindlaksmääramine, mis aitaksid suurendada 

ELi ressursitootlikkust, ressursside kestvust ja korduvkasutamist, ringlussevõttu 

ja ümbertöötlemist ning suletud ahela tööstusliku tootmise süsteemi 

väljatöötamist, 

– teadus- ja arendustegevuse toetamine toodete ja nendes sisalduvate materjalide 

ringlussevõetavuse parandamiseks ning teadus- ja arendustegevuse toetamine 

suletud tööstuslike tootmisprotsesside arendamiseks, kus läheks kaotsi vaid 

minimaalselt materjali ja energiat, 



– uute lähenemisviiside, näiteks resource contracting'u prototüüpide arendamine, 

– heade tavadena käsitatavate praktiliste lahenduste levitamine ning 

ressursitõhususvõrgustike, eeskätt tarneahelate ning väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete edendamine ning materjalitõhususega tegelevate asutuste 

toetamine, 

– ettevõtte jätkusuutlikkusaruande standardi väljatöötamine, milles arvestataks 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtteid ja mille abil saaks jälgida nn 

ökoloogilist seljakotti ning sellest lähtudes vähendada kulusid ja tõsta ettevõtte 

konkurentsivõimet; selle standardiga koondataks ühte ja ühtlustataks 

vabatahtlikud keskkonnajuhtimissüsteemid, nagu näiteks ISO 14001 või EMAS, 

ning soodustataks nende kasutamist, 

– liikmesriikide toorainealgatuste kaasamine ja nendega arvestamine; 

62. rõhutab, et toorme, eriti strateegiliste ressursside ja haruldaste muldmetallide 

kättesaadavus on Euroopa tööstuse arenguvõimaluste seisukohalt otsustava tähtsusega; 

kutsub komisjoni seepärast üles esitama veel 2011. aasta esimesel poolel ambitsioonika 

ja ulatusliku toorainestrateegia, mis ei tohiks piirduda üksnes komisjoni määratletud nn 

kriitilise tähtsusega toormega ja peaks hõlmama muu hulgas järgmist: 

– tooraine ja haruldaste maavarade eeldatava nõudluse ja kriitilisuse ning 

varustusriskide regulaarsed mõju hindamised (sh potentsiaalne nappus, 

hinnatõus jne), samuti hinnangud tagajärgede kohta ELi majandusele üldiselt ja 

eeskätt ettevõtlusele, kusjuures asjaomaste toorainete ja haruldaste 

muldmetallide nimekirja ajakohastatakse regulaarselt, 

– kolmandate riikide toodangut puudutavate prognooside ja ülemaailmse 

toormeturu toimimise tingimuste jälgimine, 

– toorme taaskasutuse ja korduvkasutuse intensiivistamine järgmisi mooduseid 

kasutades: ambitsioonikate, kuid realistlike ringlussevõtu eeskirjade, kavade, 

standardite ja stiimulite kehtestamine ja rakendamine, jäätmete raamdirektiivi 

ning jäätmete ringlussevõtu ja toormeallikateks sobivate jäätmete ekspordi 

eeskirjade range järgimine ning teadusuuringute asjakohane toetamine, kusjuures 

komisjonil tuleks paluda kaaluda tootja vastutuse põhimõtte edasist kasutamist 

selle eesmärgi saavutamiseks, 

– teadusuuringute tõhustamine haruldastele toorainetele asendusainete leidmiseks, 

haruldaseks tooraineks liigitatud ressursside kaalumine ja strateegia loomine 

viimaste tarnimiseks, 

– ELis leiduvate toorainete optimaalne kasutamine ja parem ligipääs neile, milleks 

on muu hulgas kiiresti vaja üleeuroopalist geoinfosüsteemi ja ühist andmebaasi, 

et saada ülevaade ELi loodusvaradest, mineraalidest ja taaskasutatavatest 

loodusvaradest, 

– õiglase juurdepääsu tagamine toorainetele ja haruldastele muldmetallidele 

õiglaste kaubanduslepingute ja strateegilise partnerluse kaudu ning sõlmides 

majanduspartnerluslepinguid kolmandate riikidega, et tagada piisav varustamine, 



kuid üksnes tingimusel, et see on täiel määral kooskõlas 

majanduspartnerluslepingutes seatud arengueesmärkidega, 

– kontaktide intensiivistamine niisuguste partneritega nagu Jaapan ja USA 

juurdepääsu küsimustes toorainetele kahepoolse dialoogi kaudu, kuid ka 

peamiste tooraineid tootvate riikidega, nagu näiteks Hiina ja Venemaa, 

– õigustatud juhtudel püüda lahendada vaidlused Euroopa tööstuse jaoks 

strateegilise tähtsusega tooraine üle Maailma Kaubandusorganisatsiooni 

vahendusel, 

– regulaarne ja ennetav dialoog Aafrika riikidega tooraine ja haruldaste 

muldmetallide üle, 

– konsultatsioonide algatamine kolmandate riikidega, kelle poliitika põhjustab 

rahvusvaheliste tooraineturgude moonutusi, et võidelda diskrimineeriva poliitika 

vastu, mis kahjustab turumajandust, 

– parem juurdepääs taastuvatele toorainetele nende tööstusliku kasutamise 

eesmärgil ja diskrimineerivate sätete kõrvaldamine Euroopa õigusaktidest, mis 

takistavad nende toorainete laiemat kasutamist, 

– meetmete võtmine oligopolide ja monopolide ning rahvusvaheliste 

korporatsioonide üha suureneva domineerimise vastu maavarade ja energia 

tooraine tootmisel ning pooltoodete tootmisel ja turustamisel, 

– tähelepanu pööramine biomassi kasutamisele mitte ainult taastuva 

energiaallikana, vaid ka tööstuse toorainena, säästvuse kriteeriumite edendamine 

ja turgu moonutavate meetmete vältimine, 

– eriolukorra plaan juhuks, kui hädavajalike toorainete tarned peaksid 

mitmesugustel põhjustel katkema, 

– nende väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine, kes kasutavad 

kohalikke tooraineid, kaasa arvatud põllumajanduslikke ja metsanduslikke 

tooraineid; 

63. on seisukohal, et tööstuspoliitika peab eeskätt tasakaalustama energia valdkonda, 

toetades nõudlusel põhinevat poliitikat, suurendama tarbijate mõjukust ja siduma 

majanduskasvu lahti energiatarbimisest; on seisukohal, et eelkõige transpordi- ja 

ehitustööstuse ettevõtted peavad järgima aktiivset energiasäästmise poliitikat ja 

kasutama mitmekesisemad energiaallikaid, mis oleksid säästvad, mittereostavad ja 

ohutud, ning et tööstuspoliitika peaks aitama luua turutingimusi, mis stimuleeriksid 

suuremat energia säästmist ja investeeringuid energiatõhususse, kasutama laiemat 

valikut taastuvaid energiaallikaid, samuti peamisi tehnoloogiaid energiasalvestusel 

põhineva transpordi arendamiseks (eriti ühistransport); 

64. on veendunud, et investeeringute kindluse tagamiseks vajab tööstus ambitsioonikat, ent 

realistlikku pikaajalist energiapoliitikat, mis kindlustaks ELis konkurentsivõimelised 

energiahinnad ja varustuskindluse, vähendaks sõltuvust fossiilkütustest, soodustaks 

tootmise ja tarbimise tõhusust ja säästlikkust, võimaldaks toota nii, et vabaneks 



võimalikult vähe kliimale kahjulikke gaase, ning hoiaks ära kütteostuvõimetuse ja 

süsinikdioksiidi lekked; juhib tähelepanu sellele, et õiguskindlus, stabiilsed 

raamtingimused, piisavad investeeringud ja energia siseturu ühtlustamise jätkamine on 

otsustava tähtsusega tegurid üleminekul vähese süsinikdioksiidiheitega tootmisele ja 

varustamisele ning tööstuse kulude vähendamisel; rõhutab, et üleeuroopalise 

energiavõrgu infrastruktuuri, mis hõlmab ka soojusvõrke ning milles kasutatakse ka 

digitaal- ja transpordivõrgu infrastruktuuri, tuleb seetõttu õigeaegselt ja kulutõhusalt 

uuendada ja laiendada ning vaja on edendada nn arukate energiavõrkude ja 

mõõtesüsteemide kasutamist, eeskätt Euroopa Investeerimispanga rahastamise toel; 

65. rõhutab elektriautode edasisel arendamisel ja tootmisel juhtrolli võtmise tähtsust 

Euroopa autotööstusele; kutsub seoses sellega komisjoni üles tagama hiljemalt 2011. 

aasta keskpaigaks elektrisõidukite tootmise raamtingimused, eriti mis puudutab 

infrastruktuuride ja laadimistehnoloogiate standardimist, mis kindlustaks 

infrastruktuuride koostalitlusvõime ja ohutuse; palub komisjonil koostada ka 

elektrisõidukite kinnitamise ühtlustatud nõudeid, pöörates erilist tähelepanu nii tööliste 

kui ka lõppkasutajate tervisele ja ohutusele; 

66. tuletab meelde tohutut uute töökohtade loomise potentsiaali ja kulude vähenemisega 

seotud kasu, mida oodatakse energiatõhususe parandamisest; on seisukohal, et 

energiatõhususe paranemist tagavate meetmete, sh sihtmärkide, standardite ja võrdleva 

hindamise mehhanismide vastuvõtmine peab seetõttu toetama algatusi kõigis tööstuse 

sektorites; 

67. nõuab innovatsiooni tervishoiu ja sotsiaalsektoris, et tööstus ei peaks eelseisvatel 

kümnenditel tegelema tööjõupuuduse ja kõrgemate tööjõukulude probleemidega; 

68. juhib tähelepanu nn arukate tehnoloogiate energiasäästupotentsiaalile; 

69. on veendunud transpordisüsteemide ja infrastruktuuri säästlikkuse parandamise poliitika 

vajaduses selliste meetmete kaudu, nagu efektiivsem tehnoloogia, koostalitlusvõime, 

uuenduslikud liikuvusalased lahendused, aga ka kohalik hankepoliitika, eesmärgiga 

tagada turustusahelate toimimine säästvamate logistikasüsteemide ja vähenenud 

tegevuskulude tingimustes; 

70. on veendunud, et tänapäevane info- ja sidetehnoloogia annab suure potentsiaali 

säästlikkust ja ökotõhusust toetavale innovatsioonile, nt tehnoloogiate integratsioonile, 

mille puhul lisatakse füüsilistele kihtidele täiendavad intelligentsed kihid süsteemide 

(näiteks veevarustus, transpordisüsteemid) tõhusamaks haldamiseks; rõhutab asjaolu, et 

sellised lahendused nõuavad avatud info- ja sidetehnoloogiastandardeid; ning palub 

seetõttu tungivalt, et komisjon nõuaks avatud standardeid ja sidusrühmad juhiksid 

sobivate avatud standardite arendamist ressursitõhususe toetuseks; 

71. juhib tähelepanu sellele, et on vaja piisavalt tehnilist ja kvalifitseeritud personali; on 

seetõttu seisukohal, et hariduse ja koolituse vallas on tarvis suuremaid investeeringuid; 

nõuab, et igal tasandil tehtaks maksimaalselt jõupingutusi oskuste parandamiseks, 

eesmärgiga edendada tööjõu kvalifikatsiooni ja tekitada koolilõpetajates suuremat huvi 

tööstuse vastu, kasutades muu hulgas järgmisi meetmeid: 

– institutsiooniline dialoog pädevate ametiasutuste, ettevõtete esindajate ja tööturu 

osapoolte vahel, et uuendada õppekavasid, eesmärgiga lisada sinna 



ettevõtluskultuur ja suurendada teadlikkust ettevõtlusest, ning välja töötada 

lahendused edukaks üleminekuks koolist kutsealasele tööle, edendades eeskätt 

individuaalse liikuvuse programme, nagu „Erasmus noortele ettevõtjatele” ja 

„Erasmus praktikantidele”, 

– üle-euroopaline tööpõhise õppe tugevdamine eesmärgiga siduda 

kutseõppesüsteemid tihedamalt tööturuga ning kutseõppe atraktiivsuse 

suurendamine kogu Euroopas koos kõrghariduse võimaldamisega kutsekooli 

lõpetanutele, 

– elukestva õppe õiguse tagamine kõigile kodanikele, kellele tuleb nende 

töövõimelise ea jooksul anda võimalus ümberõppeks, mis on oluline 

võrdõiguslikkuse ja solidaarsuse seisukohalt, kuid ka seoses konkurentsivõimega 

majandusraskuste ajal, 

– noorte üliõpilaste innovaatiline koolitus tulevaste töötajatena, kes oleksid valmis 

tegelema prognoositavate tehnoloogiliste muutustega, ja tihedamad sidemed 

ülikoolide, uurimisinstituutide ja tööstuse vahel, 

– laiem ja parem juurdepääs haridusele ja koolitusele kõigil tasanditel, eriti 

STEM-ainevaldkondades (science, technology, engineering, mathematics), 

kooskõlastatud algatuste ja heade tavade vahetuse kaudu hariduses ja koolituses, 

samuti uuenduslike meetmetega, millega taotletakse töö- ja pereelu 

kokkusobitamist ning soolise ja sotsiaalse õigluse edendamist; 

– kooskõlastatud algatused õpetuse tõhustamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks, mis 

puudutab Euroopa tööstussektorite majanduslikku rolli ning vajadust nende 

uuenduslikuks ümberkujundamiseks vähese süsinikdioksiidiheitega ja 

ressursitõhusa majanduse kontekstis, 

– muu kooskõlastatud ja eesmärgistatud edasiõpe, millest oleks kasu nii 

tööandjatele kui töötajatele, kusjuures selleks tuleks laialdasemalt kasutada 

Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, 

– Euroopa tasandil töökohtade ja oskuste võrdlusuuringute alustamine, et näidata 

kutseharude, ettevõtjate ja kõige arenenumate tööstuspiirkondade taset, 

– tööstuslike kutsealade vaatluskeskuste loomine piirkondlikul, riiklikul ja ELi 

tasandil, eesmärgiga teha kindlaks tulevased kutsealad ja nõudlus nende järele, 

– kõrgkoolide avamine, ajakohastamine ja parem rahastamine spetsialistidele 

(insenerid, IT-spetsialistid, tehnikud) elukestva edasiõppe ja ümberõppe 

võimaldamiseks ning intensiivsem koostöö teadusülikoolide ning rohkem 

kutseharidusele suunatud rakendusülikoolide ja õppeasutuste vahel, 

– tööpõhise kutse- ja ametialase (ümber)koolituse ja elukestva õppe programmide 

loomine koostöös kutseõppeasutuste ja sotsiaalpartneritega nii töötajate kui ka 

tööandjate jaoks, 

– kutse- ja täiendõppe suurem liikuvus ja paindlikkus nii töötajate kui ka 

tööandjate jaoks, võttes arvesse konkreetseid vajadusi, eriti väikeste ja keskmise 



suurusega ettevõtete puhul, 

– nn rohelise majanduse töökohtade arenguga seotud tööhõive ja 

kvalifikatsioonide tekitatud uute vajaduste uurimine, eesmärgiga neid vajadusi 

asjakohase koolituse abil rahuldada, 

– suurem sünergia ülikoolide ja ettevõtluskultuuri ja teadmuspõhiste ettevõtete 

vahel, 

– stiimulid kolmandate riikide inseneridele ja kvalifitseeritud teadustöötajatele 

tulla Euroopa Liitu, 

– kõrghariduse stimuleerimine õppekavade kohandamise abil; 

72. rõhutab noorte inimeste tööturule juurdepääsu ergutamise vajadust õiglaselt tasustatud 

praktika ja kvaliteetse väljaõppe kaudu; 

73. peab liidu majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise tuleviku jaoks otsustavaks, et 

noortele selgitataks suurt vajadust eri- ja üldhariduse järele, mis on vajalik nende 

hilisema tööhõive jaoks tööstuses; 

74. rõhutab, et suhtelist soovimatust tegeleda füüsilisest isikust ettevõtjana äritegevusega on 

võimalik ületada, kui luua äritegevuse alustajate jaoks atraktiivsem keskkond ning 

käivitada rohkem integreeritud toetusskeeme, nagu ENTRE:DI, ning eriprogramme, 

nagu „Erasmus noortele ettevõtjatele”; 

75. peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut uurida võimalust leida Euroopa infrastruktuuri 

projektide jaoks uusi rahastamisallikaid ning toetab Euroopa võlakirja projekti 

käivitamist koostöös Euroopa Investeerimispangaga; 

Aus konkurents 

76. on veendunud, et Euroopa tööstuspoliitika peab saama kasutada siseturu instrumente, 

sest see aitaks välja kujuneda suurtel ja edukatel üleeuroopalistel projektidel (nagu 

Galileo või SESAR), mis paneksid oma tegevusvaldkonnas paika ülemaailmsed 

sihttasemed; kutsub ELi üles, et see ei kehtestaks võrreldes kolmandate riikidega oma 

ettevõtete jaoks liialt ebasümmeetrilisi piiranguid; 

77. rõhutab, et EL peaks tagama oma ettevõtetele kolmandate riikidega kahe- või 

mitmepoolsete läbirääkimiste käigus võrdse juurdepääsu riigihankelepingutele ning 

samas parandama väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete poolset kaubanduse 

kaitsemeetmete kasutamist rahalise, sotsiaalse ja ökoloogilise dumpingu, piraatluse, 

võltsimise ja ebaseadusliku kopeerimise vastu võitlemiseks; 

78. kutsub ELi üles sarnaselt Kanadale, USAle, Hiinale ja Jaapanile nõudma teatavate 

kolmandatest riikidest pärit toodete päritolumaa märkimist, et nende toodete kohta 

kehtiksid samad jälgitavuse nõuded kui ELis toodetud kauba kohta; 

79. on seisukohal, et Euroopa tööstuse konsolideerimiseks ja eelkõige ettevõtete 

konkurentsivõime suurendamiseks maailmamajanduses tuleb kasutusele võtta päritolu 

märkimise Euroopa nõuded (made in); on seisukohal, et see võimaldaks avalikkusel ja 

tarbijatel teha teadlikke valikuid ja ergutaks tootmist Euroopa Liidus, mida sageli 



seostatakse kvaliteedi ja kõrgete tootmisnõuetega; 

80. on seisukohal, et mitmepoolne kliimaleping oleks parim vahend keskkonnale 

süsinikdioksiidi heidetega tekitatud negatiivse mõju vähendamiseks, kuid karta on, et 

lähemas tulevikus niisuguse lepingu sõlmimiseni ei jõuta; on seetõttu seisukohal, et EL 

peaks jätkuvalt kaaluma võimalust võtta nende ettevõtete jaoks, mis on praegu 

süsinikdioksiidi leketele kõige rohkem avatud, kasutusele asjakohaseid 

keskkonnaalaseid vahendid lisaks süsinikdioksiidi saastekvootide müügile ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi raames, esmajoones nimelt „süsinikdioksiidi 

hõlmamise mehhanismi”, mis on kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni 

eeskirjadega, kuna see mehhanism annaks võimaluse tõrjuda ohtu, et süsinikdioksiidi 

heited kantakse üle kolmandatesse riikidesse;  

81. nõuab, et EL peaks enne oma poliitikasuundade kehtestamist uurima kolmandate riikide 

majanduspraktikat ning kutsub eelkõige komisjoni üles riigiabi jälgimisel hindama 

kriteeriumina rahvusvahelist konkurentsivõimet; 

Jätkusuutlik tööstuskultuur 

82. rõhutab vajadust luua sobiv raamistik, et tööstus saaks jääda Euroopasse ning peab 

tähtsaks tööstuse ülemaailmse konkurentsivõime parandamist; on seetõttu arvamusel, et 

ELi poliitikasuunad peaksid põhinema kokkuvõtlikul mõjuhindamisel, mille käigus 

analüüsitakse igast küljest ELi poliitikast tulenevat majanduslikku, ühiskondlikku ja 

keskkonnaalast kasu; 

83. nõuab ELi algatusi selleks, et selgitataks välja eri sektorite arengut ning innovatsiooni- 

ja konkurentsivõimet soodustavad tegurid ning seejärel toodaks välja ELi tugevamad, 

koordineeritud, tehnoloogianeutraalsed ja turupõhised poliitilised meetmed ja vahendid, 

mida tuleks nendes sektorites täiel määral kasutada; on seisukohal, et selleks on vaja 

kulutõhusalt edasi arendada tooteid käsitlevaid õigusnorme, näiteks ökodisaini 

direktiivi, täies ulatuses rakendada energiatõhususe ökomärgise direktiivi ning teoks 

teha stimuleerivaid algatusi, nagu näiteks Euroopa energiasäästlike autode algatus 

(„green cars initiative”); nõuab sellega seoses säästliku tarbimise alase pikaajalise 

kampaania käivitamist, et tõsta teadlikkust ning muuta tarbimiskäitumist ning sellega 

toetada innovaatilisi tooteid ja lahendusi; 

84. usub, et Euroopa positsiooni ülemaailmsel tööstuskaardil on vaja säilitada ja tugevdada, 

võttes eriti arvesse ELi investeerimiskohustustest tekkivaid uusi tööstuslikke võimalusi, 

näiteks kliimamuutuste ning energia valdkondades, mis annab võimalused kõrget 

kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade loomiseks; 

85. kutsub komisjoni üles integreerima selle tööstuspoliitika selgelt tegevuskavasse 2050. 

aastaks vähese CO2-heitega energiasüsteemi ja majanduse loomise kohta, Euroopa 

energiatehnoloogia strateegiline kava tööstusalgatustesse ning 2050. aastaks 

ressursitõhusa Euroopa rajamise tegevuskava ideestikku; 

86. nõuab turulähedase innovatsiooni rahastamisvahendite, nagu näiteks praeguse 

konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (CIP), säilitamist ja laiendamist; 

87. rõhutab vajadust kontrollida süstemaatiliselt uute õigusaktide kvaliteeti järgnevate 

kriteeriumite alusel: 



– teadusuuringud: tõendusmaterjali kvaliteet ja tõlgendamine, 

– konsulteerimine: küsitleda „kasutajaid”, et uurida nende kogemusi seoses 

olemasolevate õigusnormidega, 

– rahvusvahelised sihttasemed: võrrelda oma õigusakte olulisemate konkureerivate 

riikide õigusaktidega, 

– ettepaneku vastavus sellega seotud ELi õigusaktidele, 

– saavutatud lihtsustamine (kaasa arvatud vabatahtlikkusel põhinevad 

alternatiivid); 

88. tuletab meelde, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on kujunenud 

oluliseks vahendiks, mis aitab konkurentsivõimetutel kogukondadel areneda 

jätkusuutlikuks; rõhutab, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond tuleks 

säilitada ning vajadusel seda laiendada; 

89. nõuab jõupingutuste suurendamist praeguste raskuste ületamiseks ning ühenduse ühtse 

patendi kiireks loomiseks, mis tagab tõhusa, kvaliteetse ja odava õiguskaitse, samuti 

ühtlustatud üleeuroopalise süsteemi loomiseks patendivaidluste lahendamiseks, et 

parandada tööstusomandi ja intellektuaalse omandi õiguste raamistikku, suurendada 

õiguskindlust ja võidelda võltsimise vastu ning samal ajal hoida bürokraatiakulud 

võimalikult madalal tasemel, eriti väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid arvestades; 

väljendab rahulolu selle üle, et nõukogus pälvis suure toetuse komisjoni ettepanek 

alustada 2011. aastal tõhustatud koostöömenetlust ELi ühtse patendi kehtestamiseks; 

nõuab lisaks standardimismeetodite reformimist (eriti info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia sektoris), kuna standardite väljatöötamine peaks olema 

avatud ja läbipaistev, rajanema koostalitlusvõime põhimõttel ning aitama tagada 

Euroopa tööstuse konkurentsivõimet; on seisukohal, et rahvusvahelise standardimise 

edendamine aitab kindlustada Euroopa juhtpositsiooni tehnoloogia valdkonnas; 

90. märgib, et Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõime ja kasvu seisukohast on väga 

oluline siseturu väljakujundamine; toonitab, et Euroopa tööstus vajab nõuetekohast 

raamistikku, milles luua ja arendada hüviseid Euroopa tasandil, ja väljendab sellega 

seoses rahulolu ühtse turu aktis esitatud ettepanekute üle; kutsub komisjoni üles 

kindlaks tegema, millises ulatuses saab tõhusust parandavat ühtlustamist ning paremat 

reguleerimist kasutada ühtse turu akti raamistikus, eelkõige käibemaksu, 

intellektuaalomandiõiguste ja ELi patendi, ülemaailmse standardimise, märgistamise ja 

sektorispetsiifiliste standardite valdkondades; 

91. ergutab liikmesriike võtma endale ühtse turu juhtimisel ennetavamat rolli, parandama 

koostööd oma riigi ametiasutuste vahel ning tugevdama ühtse turu eeskirjade 

ülevõtmist, kohaldamist ja jõustamist kohapeal; palub liikmesriikidel vähendada 

tehingukulusid lisameetmete abil, milleks on näiteks tõhusam e-valitsus; 

92. toonitab vajadust selle järele, et ametivõimud toetaksid olulise tehnoloogia arengut, ja 

rõhutab, et standardite väljatöötamist tuleb kiirendada, sest see on ülimalt tähtis ELi 

tööstuse konkurentsivõime säilitamiseks ja uue kasvu stimuleerimiseks, ja et see 

puudutab eelkõige innovatsiooni edendavate standardite väljatöötamist, kuna need on 

tekkivate keskkonna- ja ühiskonnaprobleemide lahendamise vahendid; 



93. toonitab, et Euroopa standardimissüsteemis tuleb arvesse võtta väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete ning käsitööettevõtjate eripära, eelkõige seoses standarditele 

juurdepääsukulude vähendamisega, standardite levitamisega (kokkuvõtete avaldamise 

abil) ning rahalise toetusega; toonitab, et liikmesriikide standardiasutused täidavad 

olulist rolli, edendades ja suurendades väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning 

käsitööettevõtjate osalust standardimisprotsessis vastavalt siseriikliku delegeerimise 

põhimõttele; 

94. rõhutab, et on tähtis arvesse võtta aspekte, mida Euroopa patendiseadus praegu ei 

hõlma, näiteks „ärisaladus”, kuna nii saaks Euroopa tööstus USA ja Jaapani eeskujul 

kasu tooteid ja menetlusi käsitlevate intellektuaalomandi õiguste tõelisest kaitsest; 

95. tuletab meelde, et Euroopa tööstuse konkurentsivõime ja tehnoloogilise juhtpositsiooni 

tugevdamiseks on soovitav: 

– võtta aluseks Euroopa standardimissüsteem, mille eelised on tõendatud, ning 

konsolideerida seda nii, et see vastaks võimalikult hästi innovaatiliste ettevõtete, 

eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustele; 

– suurendada ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalust 

standardimisprotsessis ning tagada standardite edendamise kõrge tase; 

96. rõhutab, et Euroopa tööstusel on veel suuri võimalusi osaleda siseturu täielikus 

rakendamises, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike kõrvaldama siseturul kiiresti kõik 

allesjäänud takistused ja piirangud; 

97. märgib, et restruktureerimine on peamiselt ettevõtete ja tööturu osapoolte ülesanne, kuid 

kutsub liikmesriike siiski üles moodustama töörühmi, mis jälgiksid restruktureerimise 

kulgu ning aitaksid tagada sujuva majandusliku ülemineku – näiteks parandada liikuvust 

tööturul, korraldada ümberõpet ja muid meetmeid, mis võiksid pakkuda innovaatilisi ja 

jätkusuutlikke alternatiive nii töölistele kui ka ettevõtetele; nõuab, et 

ümberkorraldusprotsessidega seoses suurendataks Euroopa struktuurifondide ning 

teadus- ja arendustegevust toetavate fondide osa; 

98. nõuab uusi investeeringuid Euroopa tööstuse tööjõusse, kusjuures suurt tähelepanu 

tuleks pöörata valdkondlikule sotsiaaldialoogile, et toime tulla struktuurimuutustega, 

mis kaasnevad üleilmastumise ning ressursi- ja energiasäästlikuma majanduse 

edendamisega; ergutab nende sektorite tööturu osapooli, kus tööhõive on vähenenud, 

asuma varakult tekkinud probleeme lahendama ja toetama üleminekuetapil nii üksikuid 

töötajaid kui sektorit tervikuna; rõhutab, et üleminekuetapil on oluline tagada toimivate 

sotsiaalkindlustussüsteemide kaudu turvalisus, kuna see võib aidata inimestel liikuda 

sektoritesse, kus töökohti luuakse; 

99. palub komisjonil teha ettepanekud elukutse vahetamise toetamise, sotsiaalse 

ebavõrdsuse vähendamise, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni inimväärse töö tagamise 

suuniste järgimise ja ELi tööhõivesuuniste kasutamise kohta, et konkretiseerida iga 

tüüpi ametivahetuse kestel antavaid tagatisi; 

100. nõuab Euroopa Komisjoni rolli suurendamist Euroopa töönõukogu abil ettevõtete 

ümberkorraldamisel; on seisukohal, et kogu asjakohane teave tuleks selliste 

ümberkorralduste toimumise korral võimalikult kiiresti kättesaadavaks teha Euroopa 



Komisjonile, et komisjon saaks täita oma üleeuroopalise vahendaja ja liikmesriikide 

vahelise koordinaatori rolli; see võimaldab komisjonil samuti paremini jälgida ja hinnata 

ümberkorralduste toetuseks mõeldud riigiabi kasutamist; 

101. nõuab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi põhjalikku hindamist ja 

ümberkorraldamist, et hõlbustada juurdepääsu sellele fondile, ning nõuab, et järgmises 

finantsperspektiivis suurendataks fondi eelarvet; soovitab asutada Euroopa fondi 

keskkonnaga kohanemise toetamiseks; 

102. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, 

halvendades ELi sotsiaal-majanduslikke väljavaateid ja suurendades piirkondlikke 

erinevusi; rõhutab sellega seoses, et kogu Euroopa tööliste tuleviku huvides on vaja 

konkurentsivõimelist, mitmekülgset, õiglast ja jätkusuutlikku tööstussektorit, mis 

põhineb eelkõige dünaamilistel ja konkurentsivõimelistel väikestel ja keskmise 

suurusega ettevõtetel; soovitab ära kasutada vanemate töötajate kogemusi ja oskusi, et 

noored võiksid jätkata nende tegevust; 

103. tunnistab, et tööstuse areng on piirkonniti erinev, eriti seoses uutes liikmesriikides 

toimunud nn deindustrialiseerimisprotsessidega, ning nõuab ka selliste piirkondade 

hõlmamist uue jätkusuutliku tööstuspoliitikaga ning vahendite eraldamist 

struktuurifondidest, et sel moel tugevdada territoriaalset ühtekuuluvust; 

104. rõhutab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suurt tähtsust tööstuses, eriti 

pikaajaliste töökohtade loomisel piirkondlikul tasandil, samuti majanduse ja loovuse 

elujõu ning kõrge majanduskasvu säilitamisel, ning palub komisjonil teha järgmist: 

– võtta paremini arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete eripära ning 

probleeme, millega nad kokku puutuvad, ning jätkata Euroopa 

väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” rakendamist, püüda kõrvaldada 

puudused vastuvõetud suuniste rakendamisel ning võtta konkreetseid 

asjakohaseid meetmeid, näiteks vähendada halduskoormust (ja muid 

bürokraatliku koormuse nähtusid, näiteks nõuete järgimisega seotud kulusid), 

ning järjekindlalt kasutada nn VKE testi, nii et Euroopa väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete olukord lõpuks piisavalt paraneks, 

– toetada väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid teadusteenustele ja -oskustele 

juurdepääsemisel ülikoolide konsortsiumide ja fondide kaudu, mis toimivad 

teadusmaailma ja turu vaheastmena, 

– mitte jätta tähelepanuta Euroopa äriühingu põhikirja küsimust, mis on aastaid 

kuulunud Euroopa mõttevahetuse võtmeteemade hulka, 

– püüda jätkata väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

finantseerimisvõimaluste parandamist ja eelkõige toimivate 

riskikapitalivõimaluste loomist; tugevdada finantsturu uues arhitektuuris 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete lühi- ja pikaajalisi 

rahastamisvõimalusi ja nende eelistatud rahastamisallikaid; avada turud ja luua 

õiglased eeltingimused konkurentsile, mis annaks rohkematele ettevõtjatele ja 

väikeettevõtetele võimaluse kasvada ja kujuneda üleeuroopaliselt toimivateks 

ettevõteteks, 



– uurida ELis kehtivat väikese ja keskmise suurusega ettevõtte määratlust, pidades 

silmas suurema paindlikkuse võimaldamist teatavates tööstuse sektorites, kus 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei saavuta konkreetsest 

turustruktuurist tulenevalt kindlaksmääratud käibe- ja tööhõivekünnist, kuid 

kujutavad endast ikkagi keskmise suurusega ettevõtteid; väikese ja keskmise 

suurusega ettevõtte määratluse muutmine ei tohi aga mõjutada selle määratluse 

tõhusust, 

– täiustada ekspordiga tegelevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

nõustamist, eelkõige seoses juurdepääsuga ELi-väliste riikide turule, pikaajalise 

püsimise tagamisega nendel turgudel, intellektuaalomandi kaitsega ning selle 

rahalise ja tehnoloogilise väärtuse optimeerimisega, 

– tugevdada rahvusvahelistumist toetavaid meetmeid, et muuta väikesi ja keskmise 

suurusega ettevõtteid konkurentsivõimelisemaks ja rohkem rahvusvahelisele 

ning ülemaailmsele turule suunatuks, 

– suurendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osavõttu teadus- ja 

arendustegevuse raamprogrammidest, lihtsustades vastavaid menetlusi ja luues 

kohalikul tasandil tulemuslikuma teabe- ja toetussüsteemi, 

– rakendada projekte, mis hõlbustaksid koostöövõrgustiku loomist väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete ning suuremate ettevõtete vahel kogu 

väärtusahela ulatuses, 

– leida vahendeid, et toetada ökoloogiliselt innovaatiliste väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete arengut ja kasvu ning ökotööstusparkide arengut, 

– selgitada, kas keskmise suurusega ettevõtted ja pereettevõtted, mis ei vasta 

väikese ja keskmise suurusega ettevõtte kehtiva määratluse kriteeriumidele, 

saavad vajalikul määral kasutada olemasolevaid ja tulevasi teadus- ja arendustöö 

rahastamisvõimalusi, mis on mõeldud spetsiaalselt väikestele ja keskmise 

suurusega ettevõtetele, 

– tagada patentidega seoses pakkumise ja nõudmise suurem vastavus, eriti väikeste 

ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, ning vähendada nende ettevõtete kulusid 

standarditele juurdepääsemiseks; 

105. on seisukohal, et Euroopa ülevõtmispakkumiste direktiivi tuleb muuta, et EL saaks 

vastu seista projektidele, mis võivad osutuda tööstuslikust, majanduslikust ja sotsiaalsest 

seisukohast kahjulikuks ühiskonna kokkukuuluvusele ja siseturu stabiilsusele; arvab, et 

liit peab saama avaldada vastuseisu niisuguste ettevõtjate esitatud 

ülevõtmispakkumistele, mis ei ole sotsiaalselt vastutustundlikud ja/või ei täida hea 

juhtimistava nõudeid, samuti kavandatud ülevõtmispakkumistele sektorites, mida 

liikmesriigid seoses ELi rahvusvahelise tegevusega strateegiliselt oluliseks loevad; 

106. nõuab avaliku ja erasektori partnerluse kiiremat arendamist; 

107. on seisukohal, et kui Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid ning kliima ja 

energeetika valdkonna eesmärgid tahetakse saavutada 2020. aastaks, ei tohiks 

sektoraalset abipoliitikat vaadelda ainuüksi konkurentsiõiguse seisukohast, vaid seda 



tuleb Euroopa huvides aktiivselt, läbipaistvalt ja selgete reeglite alusel kasutada 

innovatsiooni ja konkurentsivõime tugevdamiseks ning säästvate toodete turuleviimise 

toetamiseks või seoses ümberkorraldustega tööstuses; avaldab vastuseisu konkreetsetele 

riiklikele eriabikavadele, mis ei vasta eeskirjadele ja loovad seetõttu ebavõrdseid 

konkurentsitingimusi; 

108. on seisukohal, et konkurentsipoliitika peab vastama kaugeleulatuva tööstuspoliitika 

vajadustele, kuid selles tuleb samuti järgida siseturu eeskirju; 

109. rõhutab, et liikmesriigid saavutavad jätkusuutliku ja õiglase arengu tööstussektoris 

paremini, kui nad kaubanduspoliitikas rakendavad vastastikkuse põhimõtet; märgib, et 

teistsugused kaubanduseeskirjad ja -sätted, mis puudutavad eelkõige VKEsid, ei tohiks 

mõjutada negatiivselt piirkondlikke võrgustruktuure ja konkurentsivõimelisi klastreid; 

110. rõhutab mitmetes hiljutistes uurimustes esile tõstetud tulemust, et valdkondlik abi 

ergutab majanduskasvu, kui see on ühitatav konkurentsi säilitamisega kõnealustes 

sektorites ja kui abiga üheaegselt rakendatakse mehhanisme, mis aitavad tagada, et 

projekte, mis ei osutunud tulemuslikuks, edaspidi ei toetata; nõuab tungivalt, et 

niisuguse abi andmine seataks süstemaatiliselt sõltuvusse nõudmisest, et toetatav 

tegevus jääks ELi piiridesse vähemalt viieks aastaks, teadus- ning arendustegevuse 

puhul kümneks aastaks; 

111. märgib sellega seoses, et Euroopa ärikeskused peavad olema rahvusvaheliselt 

konkurentsivõimelised, eelkõige võtmetehnoloogiate valdkonnas; 

112. on veendunud, et vabakaubandus on Euroopa majanduskasvu nurgakivi ja nõuab 

seetõttu, et tulevased mitme- ja kahepoolsed kaubanduslepingud töötataks välja 

kooskõlas tööstusstrateegiaga, mis tugineb õiglasel ülemaailmsel konkurentsil ja 

vastastikkuse põhimõtte järgimisel Euroopa kaubanduspartnerite poolt; on seisukohal, et 

säästva arengu põhimõtte arvessevõtmiseks tuleks vabakaubanduskokkulepetes 

kajastada sotsiaalseid ja ökoloogilisi probleeme ning asjakohaseid norme; nõuab, et 

võetaks meetmeid, kaitsmaks Euroopa tööstust selliste ebaausate võtete eest, mida 

praegu kasutatakse päikeseenergiatööstuses; tuletab meelde, et on vaja tugevdada 

reguleerimisalast dialoogi peamiste kaubanduspartneritega, et ennetada ja kõrvaldada 

kaubandustõkkeid; kutsub komisjoni üles jälgima rangelt ELiga konkureerivate 

kolmandate riikide keskkonnakaitsega seotud õigusakte, vahetuskursi poliitikat, riigiabi 

eeskirju ja muid toetusprogramme; nõuab ELi välismaiste otseinvesteeringute strateegia 

koostamist tekkivate turgude jaoks, et võimaldada paremat juurdepääsu uutele turgudele 

ning kohaliku tootmise ülesehitamist; 

113. on arvamusel, et ELi kaubanduspoliitika vajab WTO mitmepoolses raamistikus ning 

läbipaistval ja tõhusalt reguleeritud turul tõhusat tootmisbaasi, mida toetavad 

asjakohased valdkondlikud poliitikameetmed ning mille eesmärk on majanduskasv ja 

säästev areng; 

114. on arvamusel, et majanduse taastamine, mida toetavad ELi otsused ja mis toimub 

koostöös liikmesriikidega, soodustab uute võimaluste tekkimist Euroopa ettevõtjatele, 

kes peavad üha sagedamini võistlema avatud ja läbipaistvatel maailmaturgudel; 

115. on ühtlasi seisukohal, et Euroopa tööstuspoliitika suunistes tuleks pöörata piisavalt 

tähelepanu ühtsematele tollikontrollidele, mis on oluliseks vahendiks võltsimise vastu 



võitlemisel ja Euroopa tarbijate kaitsmisel; on arvamusel, et tööstuspoliitika peaks 

tagama ka ELi piiririikide tollimaksu kogumise süsteemide ühtlustamise, et vältida 

ebavõrdsust ning importijate huvide ja ELi tööstusstruktuuri arengu kahjustamist; 

116. rõhutab vabakaubanduse suurt tähtsust Euroopa tööstuse arengu jaoks; 

117. nõuab komisjonilt, et ELi tööstuspoliitika suunised võetaks aluseks ELi kaubandust 

edendavate konkreetsete õigusvahendite kavandamisel; 

118. nõuab, et komisjon õigusakti ettepanekute esitamisel ei piirduks ELi tööstuse 

keskkonnasõbralikkuse suurendamisega, vaid ühtlasi tagaks, et Euroopa Liidus toodetud 

kaupadele kehtivaid keskkonnanõudeid kohaldatakse ka ELi ühtsele turule imporditud 

toodete suhtes, pöörates eeskirjade kehtestamise kõrval tähelepanu ka nende täitmisele; 

119. kutsub komisjoni üles täitma globaalse Euroopa teatises ning tulevases 

kaubanduspoliitika teatises kindlaksmääratud eesmärke, eelkõige ulatusliku uue 

turulepääsu kokkuleppe saavutamisega Doha läbirääkimistel, kaasa arvatud 

valdkondlikud kokkulepped, nt kemikaalide ja masinaehituse valdkonnas; 

120. nõuab tulemuslike kaubanduse kaitsemeetmete säilitamist ebaõiglaste kaubandustavade 

vastu, nagu kahetine hinnakujundus toormaterjalide tarnimisel ning siseriikliku tööstuse 

toetamine; 

121. rõhutab, et tööstuse uuendamisel tuleb kasutada töötajate ideid ja asjatundlikkust ning 

rõhutab sellega seoses, et nende osalus peaks olema võimalikult laialdane; 

122. nõuab komisjonilt tungivalt piiriüleste kollektiivläbirääkimiste õigusraamistiku loomist, 

et tagada piiriüleste lepingute täitmisele pööratavus ja lahendada töökorralduse, 

koolituse ning töö- ja tööhõivetingimustega seotud küsimused; 

123. toonitab, et ELi tööstuspoliitika kujundamisel ja rakendamisel tuleb arvestada tingimusi, 

mille alusel tööstusjäätmeid ja eriti mürgiseid jäätmeid kõrvaldatakse, ning nende 

sihtkohta, kindlustamaks, et tööstusjäätmetest ei kujune ELi ja kolmandate riikide 

kogukondade jaoks keskkonna-, majandusalane või sotsiaalne koorem; 

124. kinnitab, et kogu siseturul tõhusalt toimiv turujärelevalve on ülimalt oluline selleks, et 

kaitsta Euroopa tööstust ebaausa konkurentsi eest; ergutab komisjoni esitama 

kaugeleulatuvad ettepanekud praeguse turujärelevalvesüsteemi reformimise kohta, 

milles tugevdataks ELi rolli liikmesriikide turujärelevalve ja tolliasutuste 

koordineerimises ning tagataks, et piisavad rahalised vahendid on kättesaadavad 

kõikidele liikmesriikidele; 

125. kutsub komisjoni üles jätkama parema õigusloome strateegiat ning parandama ühtse 

turu reguleerimist, luues selleks ainukontrolli skeemid ja edendades piiriülese halduse 

veebipõhiseid lahendusi, võttes arvesse VKEde erivajadusi; 

126. juhib tähelepanu asjaolule, et varimajanduse ja deklareerimata tegevuse osakaalu 

suurenemine kriisiperioodidel on oluline konkurentsi moonutav tegur; nõuab, et 

liikmesriikide pädevad asutused võtaksid vajalikke meetmeid selle vastu võitlemiseks; 

127. rõhutab, kui tähtis on töötajate panus majanduskasvu ja arengu suurendamisse; 



Tööstussektorid 

128. on veendunud, et horisontaalse lähenemise kõrval tuleb teha sektoripõhiseid algatusi, et 

jätkuvalt edendada moderniseerimist, konkurentsivõime suurendamist ja üksikute 

tööstussektorite jätkusuutlikkust, nende tarneahelaid ja seotud teenuseid, kasutades 

selleks parimate tavade vahetust, normide kehtestamist, võrdlusuuringuid ja muid 

sarnaseid mittesiduvaid poliitilisi vahendeid, ning nõuab, et 

– olemasolevaid sektoraalseid lähenemisviise (töörühmad, kõrgetasemelised 

nõuanderühmad, tehnoloogia- ja innovatsiooniplatvormid, näiteks Cars 21 jne) 

käsitlevaid soovitusi rakendataks konkreetsete sektorite vajadustele vastavalt 

ning et komisjon neid kõikide sidusrühmade osalusel võrreldavalt edasi arendaks 

ja et loodaks uusi sektoraalseid algatusi muudes asjakohastes sektorites, 

– kindlustataks sektoripõhiste lähenemisviiside jätkusuutlikkuse tõendamine 

vastavalt ELi kliima- ja energiapoliitika eesmärkidele ning kõrgetele 

ressursitõhususe eesmärkidele, 

– hinnataks kõiki võimalikke poliitilisi meetmeid, sealhulgas võrdlusaluseid ja 

standardeid ning pidevaid teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga 

seotud jõupingutusi, 

– tähelepanu keskmes oleksid Euroopa tööstuse tuumiksektorid ja sektorid, mis 

puutuvad kokku suurte ühiskondlike probleemidega, kuid millel on ka 

ettevõtlus- ja tööhõivepotentsiaali, 

– rõhutataks eri tüüpi valdkonnaülese tehnoloogia vastastikust täiendavust ning 

asjaomaste sektorite vahelist lähenemist, mida on võimaldanud üleminek 

digitaalsele majandusele, 

– ergutataks niisuguste uute tegevusalade arendamist nagu taastuvenergeetika ja 

loovtööstus, mis on sektorid, kus ELil on eelis ja millel on potentsiaal luua 

suurel hulgal uusi töökohti, 

– komisjon esitaks regulaarselt eduaruanded; 

129. on seisukohal, et ELi tööstuspoliitika peaks põhinema ka konkreetsetel projektidel, mis 

toovad reaalset kasu meie ettevõtjatele ja kodanikele, nagu näiteks ülemaailmse 

keskkonna- ja turvaseire, Galileo või ITERi projektid; 

130. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa tööstus sõltub üha enam äriteenustest ning 

seepärast tuleks erilist tähelepanu pöörata kõikidele tootmisahela peamistele lülidele; 

väljendab sellega seoses rahulolu komisjoni valmisolekuga omistada vastastikusele 

sõltuvusele suuremat tähtsust; 

131. kordab uuesti, et tuleb teha kiireid edusamme seoses Euroopa äriregistri vastastikuse 

sidumisega, mis aitaks tagada, et teave on nii tootjate kui ka tarbijate jaoks läbipaistev ja 

usaldusväärne; 

132. rõhutab turismisektori olulisust Euroopa Liidus – mis on maailma soosituim 

turismisihtkoht – ning teatavates piirkondades, kus see on majandustegevuse aluseks; 



toetab Euroopa Komisjoni strateegiat turismisektori konkurentsivõime tõstmiseks 

selliste meetmete abil, mis on suunatud kvaliteedile, jätkusuutlikkusele ja Euroopa 

maine tugevdamisele turismisihtkohana; 

133. kutsub komisjoni üles järgima sektoraalsete lähenemisviiside raames välja töötatud 

tegevuskavu ja järeldusi; on veendunud, et kõnealused tegevuskavad annavad tööstusele 

pikaajalise planeerimise kindluse ja on väärtuslikud konkurentsivõime säilitamise 

vahendid; 

Vastutus 

134. on seisukohal, et Euroopa tööstus ja sidusrühmad peaksid suurendama on 

investeeringuid ning ettevõtte, sotsiaalset ja keskkonnaalast vastutust ning tegema 

tihedat koostööd heade raamtingimuste väljatöötamiseks; on veendunud, et tööstus 

peaks jätkama Euroopas investeeringute tegemist ja tootmist, püsivalt panustama 

teadusuuringutesse ning püüdlema säästva majanduskasvu, innovatsiooni ja õiglaselt 

tasustatud töökohtade poole; on veendunud, et tööstusel on oma roll sellise uue 

oskuskultuuri väljakujundamisel, mis pakub häid võimalusi kvaliteetseks koolituseks 

ning veelgi innovaatilisemate ja jätkusuutlikemate toodete ja protsesside 

väljatöötamiseks, ning et tööstus peaks võimaluse korral alati sõlmima Euroopas 

strateegilisi partnerlussuhteid; 

135. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja uued lähenemised vahendusele uue 

infrastruktuuri jälgimiseks ja ehitamiseks ning rakendama neid kodanike kaasatuse 

suurendamiseks, nii et infrastruktuur, mis on vajalik tööstusbaasi jätkusuutlikuks 

uuendamiseks (nt arukad võrgud, tuuleelektrijaamad, uued raudteeliinid) saaks kiiresti 

võimalikuks; 

136. väljendab oma veendumust, et ülemaailmne majanduskriis on näidanud selgelt, et 

äriühingud peavad asjakohase hoolikusega tegutsema täielikus vastavuses ettevõtjate 

sotsiaalse vastutuse põhimõtetega nii äriühingute hea haldamise kui ka keskkonnakaitse 

ja sotsiaalsete saavutuste puhul; 

Piirkonnad 

137. rõhutab, et piirkondlikud struktuurid võtavad aktiivselt osa ELi tööstuse edendamisest; 

on seisukohal, et investeerimisotsuste seisukohalt on olulised konkurentsiklastrid ja 

innovatsioonikooslused (ettevõtjad, ülikoolid, uurimiskeskused, tehnoloogiateenused, 

õppeasutused jne) ning võrgustikud, mis seovad ettevõtjaid omavahel (väärtusahelad, 

sünergiad) ja muude osalistega; on seetõttu arvamusel, et 

– innovatsiooniklastreid ja võrgustikke, eelkõige Euroopa 

konkurentsivõimeklastreid ja uusi innovatsioonialaseid partnerlusi, mis 

käivitatakse 2011. aastal juhtalgatuse „Innovatiivne liit” osana eelkõige 

võtmetehnoloogiate valdkonnas, tuleks rohkem toetada, et koordineeritult 

edendada teadmus- ja tehnosiiret ning teadustegevust, paremat koolitust ja 

infrastruktuuri, mis peaks olema ka Euroopa Regionaalarengu Fondi üks 

prioriteete; 

– EL peaks toetama piirkondlikke võrgustikustruktuure ja maapiirkondi, kes 

edendavad oma tööstuslikku baasi, 



– klastrid ja võrgustikud tuleks koondada ühise Euroopa platvormide katuse alla, 

et saaks tugevdada klastrite ja võrgustike toetamist, 

– tuleks toetada niisuguseid algatusi nagu linnapeade pakt ja aruka 

energiakasutusega linnad, kuna nendest saavad kasu nii tööstus kui ka VKEd; 

– Euroopa Investeerimispank peaks tugevdama tööstuspoliitika ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse seotust; 

138. tunnustab ELi tööstuse panust sotsiaal-majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

visiooni elluviimisse ning on seisukohal, et jõudsalt arenev tööstus on ELi piirkondade 

majanduskasvu ja sotsiaalse stabiilsuse hädavajalik tingimus; 

139. kutsub seepärast kasutama ja rikastama piirkondade olemasolevaid teaduse ja tehnika 

saavutusi, eeskätt olulistes tehnikavaldkondades, ning toetama senisest enam 

konkurentsiklastrite poliitikat; 

140. juhib tähelepanu sellele, et  asjakohase digitaalinfrastruktuuri ja innovatiivsete 

tehnoloogiate väljatöötamise toetamine on ELi piirkondade ning tööstusharude 

konkurentsivõime tõstmise seisukohast strateegilise tähtsusega, et IKT-sektoril on 

muude tööstussektorite tootlikkuse tõstmisel keskne roll ning et suure 

edastusvõimsusega ajakohane kommunikatsiooniinfrastruktuur tuleks eelkõige rajada 

puuduliku ühendusega piirkondadesse; selle tulemuseks võib olla soodne keskkond 

avaliku ja erasektori investeeringuteks ning eelkõige aitaks see tõsta ettevõtjate 

digitaaloskuste taset; 

o 

o   o 

141. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

liikmesriikidele. 


