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Lugupeetud Raul Siem! 
 
Eelseisev Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumine toimub majanduslanguse, 
ühtse turu piirangute ja suure ebakindluse ajal. Viimase Euroopa majandusprognoosi 
kohaselt väheneb 2020. aastal ELi majandus peaaegu 7,5%. Sellist langust ei ole 
varasemalt toimunud. Lisaks näeme, et koroonaviiruse leviku kasv viimastel kuudel 
avaldab negatiivset mõju ka Euroopa Liidu tööstusettevõtetele. 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja kaubanduskodade Euroopa ühendus EUROCHAMBRES 
tervitavad uuendatud tööstusstrateegiat ning toetavad lähenemisviisi, mis on suunatud 
majanduse kiirele taastumisele. Samas on oluline tagada tööstuspoliitika, energeetika, 
jätkusuutlikkuse ja kaubanduse omavaheline seotus eesmärkide saavutamiseks. ELi 
otsustajad peavad suurendama peamistes tööstussektorites väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet ning toetama ettevõtete innovatsiooni ja 
väärtusahela alast koostööd. 
 
Eelmisel nädalal avaldatud EUROCHAMBRES 2021 majandusuuring näitab, et ettevõtted 
on äärmiselt mures tööjõukulude, võlgnevuse ja kasvavate finantspiirangute mõju pärast 
oma järgmise aasta tegevusele. Küsitluse tulemustega saab tutvuda siin. Tulemustest on 
näha, et kriis ohustab ettevõtteid, mis võivad muidu olla elujõulised, kuid on praegusele 
kriisile vähem vastupidavad. Lisaks sotsiaalsele kahjule kahjustab praegune kriis laiemas 
plaanis ka Euroopa tootmispotentsiaali. 
 
Kutsume Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu üles töötama järgmiste eesmärkide 
nimel: 

• Avaliku ja erasektori investeeringute edendamine, taskukohastele ressurssidele 
juurdepääsu hõlbustamine ning tarneahelate taastamine; 

• VKE-sõbraliku tööstusraamistiku vastuvõtmine, aidates tööstusharudes digitaalset 
suutlikkust suurendada; 

• Tööstusliku dekarboniseerimise kiirendamine tootmis- ja teenindussektorites, 
tagades kriitilise tähtsusega toorainete kättesaadavuse, vältides süsinikdioksiidi 
lekkeid, reinvesteerides heitkogustega kauplemise süsteemi tulusid ja püüdes 
saavutada tõhusat ülemaailmset süsinikdioksiidi hinnakujundust. 
 

EUROCHAMBRES koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga rõhutab, et tuleb tihendada 
koostööd tööstuse esindajate ja poliitikakujundajate vahel. Lisaks on suur vajadus  
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investeeringute järele, mis on vajalikud Euroopa tööstusettevõtete konkurentsieelise 
säilitamiseks. 
 
Uues tarbijate tegevuskavas välja kuulutatud 22 meedet – need on ka ministrite 19. 
novembri kohtumise päevakorras – on järgmise viie aasta poliitiliste arutelude keskmes. 
Kuigi selle õigusakti kaudu tegeleb Euroopa Komisjon õigustatult probleemidega, mis on 
seotud meie keskkonnaalase jalajäljega, leiame, et mõned väljakuulutatud meetmed 
võivad minna vajalikust kaugemale ja neil on potentsiaal mitte ainult suurendada veelgi 
lepingueelse teabe ulatust, vaid ka piirata ettevõtlusvabadust. Termini „varajane 
vananemine” määratlus on endiselt ebaselge ja seetõttu tuleb see selgemalt sõnastada. 
  
Kutsume Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu üles võtma kasutusele meetmeid, mis 
aitavad kaasa ELi tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvu. 
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