KOKKUVÕTE
BusinessEurope presidentide kogule eelnes 13 juunil Brüsseli esindajate
programm, mis tutvustas Soome iduettevõtete ja innovatsiooni edulugu.
Vaatamata sellele, et Soome on EL-s esirinnas teadus-ja arendustegevusse
investeerimises, plaanib Soome veelgi suurendada investeeringuid innovatsiooni.
13 juunil kohtusid ka BusinessEurope liikmesliitude presidendid sh Kai Realo
Soome presidendi Sauli Niinistöga. Õhtusöögi käigus kohtus Euroopa
tööandjatega aga Soome värske arenguabi ja väliskaubanduse minister Ville
Skinnari.
14 juunil Helsingis toimunud BusinessEurope presidentide kogul kohtusid
Euroopa tööandjad Soome peaminister Rinnega ning said põgusa ülevaate Soome
eesistumise prioriteetidest. Presidendid arutasid EP valimistulemuse üle, samuti
mis on peamised EL ees seisvad väljakutsed järgmistel aastatel ning mis on
majandus-poliitilised väljakutsed liikmesriikides. Lisaks vahetati mõtteid Hiina ja
BREXITi osas.
BusinessEurope on Eesti Tööandjate Keskliidu EL tasandi katusorganisatsioon
ning seekordsel presidentide kogul osalesid keskliidu volikogu esimees Kai
Realo, tegevjuht Arto Aas ja rahvusvaheliste suhete juht Eve Päärendson.
Allpool lähemalt:
14 juunil peab BusinessEurope presidentide kogu Helsingis. PM Rinne rõhutas
Euroopa tööandjatega kohtudes hariduse olulisust ja vajadust varustada
inimesed õigete oskustega. Siseriiklikest trendidest rääkides arvavad Soome
tööandjad et nende uus valitsus ilmselt tõstab makse. Soome tööandjad ja
töösturid toetavad valitsuse planeeritavaid lisainvesteeringuid teadusarendustegevusse ja innovatsiooni ning transpordiprojektidesse, erilise
tähelepanuga monitooritakse tööhõive poliitikat ja maksupoliitikat
puudutavaid otsuseid.
ü Soome liigub eesistumisel edasi ühtse turu ning väliskaubanduse
arendamise teemadega ning samuti saab võitlus kliimasoojenemisega
olema üks olulisemaid teemasid Soome eesistumise ajal. Lähemalt saab
Soome eesistumise prioriteetidest lugeda: https://eu2019.fi/en/frontpage.
Euroopa ettevõtjad loodavad, et Soome eesistumine liigub edasi
õigusloome kvaliteedi parandamisega, reeglitel põhineva vabakaubanduse
kaitsmisega ningvõitleb protektsionismi vastu, arendab edasi ühtset turgu,
tööstuspoliitikat, majanduse digitaliseerumist, parandades haridussüsteemi
vastavust digimajanduse vajadusele jne
ü Presidendid vestlesid EP valimistulemuste teemal: EP valimistel osutus
1/3 EP endiseid saadikuid uuesti valituks, mida ei ole eriti palju
järjepidevuse ning institutsioonilise mälu seisukohalt. Õnneks
paremäärmuslikud parteid ei saanud juurde nii palju kohti kui esialgu

kardeti. Valimiskampaania käigus olid aktuaalseteks teemadeks keskkond,
kliimamuutustega seonduv, tööpuudus, vähem BREXIT.
ü Tööjõu k.a kvalifitseeritud tööjõu puudus Euroopa Tööandjate jaoks üheks
suurimaks probleemiks. Lihtsustamaks kolmandatest riikidest pärineva
tööjõu kaasamist, on paljud riigid lihtsustanud välistööjõu kaasamist
puudutavaid reegleid. Seda teed pidi on läinud ka Saksamaa lihtsustades
immigratsiooni seadust, et leevendada suurt kvalifitseeritud tööjõu
puudust. Samas monitooritakse hoolikalt saatkondasid kaasates, et riiki
saabuvatel töötajatel oleks olemas vajalik kvalifikatsioon. Ainult oma
rahvastikuga ei ole Saksamaa võimeline säilitama praegust majanduskasvu
ega kodanike heaolu.
ü Tööandjad arutasid aktiivselt ka EL-Hiina suhteid, leides, et edasi tuleb
liikuda EL-Hiina laiaulatusliku investeeringute lepinguga. EL teeb Hiinaga
koostööd WTO reformimisel ning innustab Hiinat liituma
riigihankelepinguga. Arvestades Hiina majanduslikku supervõimu, on
oluline, et Hiina hakkab rahvusvahelises kaubanduses vastutustundlikumalt
käituma. Peamisteks probleemideks on Hiina liigsest tootmisvõimsusest
tulenev ületootmine, massiline subsideerimine, nende riigiettevõtete roll,
peale surutud tehnoloogiline siire. EL jääb avatuks välisinvesteeringutele,
kuid liikmesriigid peavad tegema rohkem koostööd Hiina investeeringute
sõelumise (screening) vallas.
ü BusinessEurope järgmine presidentide kogu toimub 5-6 detsembril 2019
Horvaatias, Zagrebis.
BusinessEurope presidentide kogust Helsingis (13-14 juuni 2019) saab lähemalt
lugeda siit: https://ek.fi/en/current/2019/06/14/businesseurope-finland-to-advance-singlemarket-and-trade-relations-during-eu-presidency/

