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ET 

B8-1051/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkuse 

kohta hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses 

(2016/2891(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse teadet Caterpillari tehase sulgemise kohta Belgias, mis toob kaasa 

rohkem kui 2000 töötaja kollektiivse koondamise ja ohustab veel 4000–7000 töökohta 

allhankijate ja seotud VKEde juures selles piirkonnas, ning Caterpillari Monkstowni 

tehase sulgemist Põhja-Iirimaal Newtownabbey’s, mis võib tuua kaasa kuni 250 

töökoha kadumise, 

– võttes arvesse Alstomi teadet rongitootmise lõpetamise kohta Belforti tehases 

Prantsusmaal ning rohkem kui 400 töökoha ümberpaigutamise kohta muudesse 

tehastesse ning restruktureerimisest tingitud töökohtade vähendamist endises Alstomi 

tehases Sesto San Giovannis Itaalias, 

– võttes arvesse asjaolu, et rasketehnika tootjad on alates 2012. aastast kogenud keerulisi 

turutingimusi olulistes piirkondades ja tööstussektorites, 

– võttes arvesse järjest sagenevaid teateid tööjõumahuka eelneva tegevuse Euroopast välja 

viimise kohta ning asjaolu, et see suundumus viib tootmis- ja tööstussektori töökohtade 

vähenemiseni paljudes Euroopa riikides ning avaldab negatiivset mõju majanduslikule 

ja sotsiaalsele struktuurile tervikuna, 

– võttes arvesse jätkuvalt suurt tööpuudust Euroopas ja muutusi tootmispatentide osas, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et töötajate teavitamine ja ärakuulamine on meie Euroopa sotsiaalse mudeli 

üks olulisemaid tunnusjooni; 

B. arvestades, et komisjon tutvustas 2012. aastal uut strateegiat, lubades uut 

tööstusrevolutsiooni eesmärgiga suurendada tööstustegevuse osakaalu ELi 

sisemajanduse koguproduktis 2020. aastaks 20 %-ni tollase veidi üle 15 %-ga võrreldes 

ning tagasipöördumist majanduslanguse eelsete tasemeteni; 

C. arvestades, et liikmesriigid peavad töökohtade hoidmiseks ja loomiseks kehtestama 

õiged tingimused ELi tööstuse jaoks, mis tegutseb ülitiheda ülemaailmse konkurentsi 

tingimustes olukorras, kus mitte kõik osalejad ei järgi samu standardeid ja eeskirju; 

D. arvestades, et majanduskasv maailmas ja Euroopas on püsivalt aeglane ning sellest ei 

piisa paranduste tegemise hoogustamiseks ehitus- ja taristuvaldkondades, 

ressursitööstuses ega energia- ja transpordisektoris; 

E. arvestades, et Caterpillar prognoosib praegu, et 2016. aastal jäävad müügikäive ja tulu 

40 % väiksemaks kui 2012. aastal ning see oleks 90-aastase ajalooga ettevõtja jaoks 

esimene kord, mil müük ja tulud vähenevad neljandat aastat järjest; 
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 ET 

F. arvestades, et teated tööstuse ulatusliku restruktureerimise kohta on ränk hoop 

asjaomastele töötajatele, nende perekondadele ja kogukondadele, kus need äriühingud 

paiknevad; 

1. väljendab toetust kõigile asjaomastele töötajatele ja perekondadele ning avaldab 

kahetsust negatiivse mõju üle, mida sellised sulgemised kohalikule majandusele 

avaldavad; 

2. tuletab meelde, et Euroopas on sotsiaalne turumajandus, mille peamised eesmärgid on 

dünaamiline tööturg, tõhus sotsiaalkaitsesüsteem ning jätkusuutlik majanduskasv meie 

kodanike heaks; 

3. kutsub hargmaiseid ettevõtjaid üles võtma kulutõhususe suurendamise võimaluste 

uurimisel arvesse õiguslikke, sotsiaalseid ja moraalseid kohustusi oma töötajate ja oma 

tegevuskohaks olevate piirkondade ees;  

4. kutsub kõiki asjaomaseid asutusi üles tagama täielik kinnipidamine töötajate teavitamist 

ja ärakuulamist käsitlevatest siseriiklikest ja ELi õigusaktidest kõigi asjaomaste poolte 

poolt, eriti restruktureerimise ajal; 

5. toonitab siiski, et Caterpillari ja Alstomi juhtumid on kõigest kahetsusväärsed näited 

Euroopa tööstuse ees seisva palju ulatuslikuma probleemi kohta; leiab, et senine 

reageerimine ELi tööstuse ees seisvatele probleemidele on olnud ebapiisav; toonitab 

seetõttu sellega seoses, et taasindustrialiseerimise soodustamisele suunatud ELi poliitika 

peab tuginema kiireloomulisuse põhimõttele, püüdes lahendada püsivaid probleeme 

võimalikult kiiresti; 

6. toonitab, et ettevõtjad peavad täitma oma õiguslikke kohustusi ELi ja siseriiklike 

õigusaktide kohaselt, pidades esmatähtsaks töötajate teavitamist ja ärakuulamist ning 

võimalust vaadata läbi sotsiaalpartnerite esitatud alternatiivid; 

7. nõuab, et Caterpillari juhtkond võtaks nõuetekohaselt arvesse alternatiive, mille töötajad 

esitavad Renault’ menetluse raames; 

8. tuletab meelde, et Caterpillari juhtkond restruktureeris juba 2013. aastal Gosselies’ 

tehase ning vähendas töötajate arvu rohkem kui 1600 võrra ning palus töökoha 

säilitanud töötajatel enneolematult pingutada, et Gosselies’ tootmisüksust pikas 

perspektiivis töös hoida; 

9. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles viima lõpule konkurentsivõimelise ühtse turu 

väljakujundamine, et see turg oleks suuteline kaasama ja hoidma erainvesteeringuid, 

säilitama tugevad ELi väärtusahelad ja looma töökohti; 

10. kutsub seadusandjaid üles kujundama õiged tingimused Euroopa ehitusseadmete 

tööstusele, et see võiks olla edukas tänu jätkuvale kodusele nõudlusele ehituse ja taristu 

osas ning meie tööstuse paranenud konkurentsivõimele globaalsel turul; 

11. tuletab meelde, et poliitikakujundajate ülesanne on saavutada strateegia „Euroopa 2020“ 

eesmärgid muuta Euroopa maailma kõige konkurentsivõimelisemaks piirkonnaks ja 

ergutada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu;  
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ET 

12. kutsub komisjoni ja Euroopa Investeerimispanka üles võtma sihikule eelkõige 

deindustrialiseerimisest kõige rohkem mõjutatud piirkonnad ning kiirendama vahetult 

projektide toetamist nendes piirkondades; 

13. kutsub komisjoni üles koostama tõelise pikaajalise Euroopa tööstusstrateegia, et 

saavutada eesmärk, mille kohaselt 20 % sisemajanduse koguproduktist tuleks tööstusest, 

nagu on sätestatud strateegias „Euroopa 2020“;  

14. toonitab, et see 20 %-line taasindustrialiseerimise eesmärk peab käima käsikäes meie 

kliima- ja energiaalaste eesmärkidega ning süsinikdioksiidi heite ülekandumist 

käsitlevad sätted tuleb kavandada selliselt, et need ei sunniks energiamahukaid tööstusi 

Euroopast lahkuma ja hoiaksid uued investeeringud ELis; 

15. kutsub komisjoni üles võtma kiiresti kasutusele kõik kättesaadavad rahalised vahendid, 

eriti Euroopa Sotsiaalfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi, et 

integreerida Caterpillari Gosselies’ tehasest ja Alstomist koondatud töötajad ning kõik 

nende alltöövõtjad võimalikult kiiresti uuesti tööturule ja anda neile piisavat tuge 

vajaduse korral uute oskuste omandamiseks; 

16. väljendab heameelt komisjoni asutatud töökonna üle, mis hakkab toimima vahendajana 

Belgia ametiasutuste ja komisjoni vahel; 

17. nõuab tungivalt, et riiklikud tööturuasutused edendaksid koostööd riiklikul ja 

rahvusvahelisel tasandil, et parandada teabekanaleid ning tööpakkumisi nõudlusega 

paremini sobitada; 

18. nõuab tööjõu liikuvuse edendamist kogu Euroopas tööalase konkurentsivõime 

suurendamise abil oskuste ja kvalifikatsioonide parema piiriülese tunnustamise ning 

keeleoskuse tugevdamise kaudu; 

19. peab rahastamise kättesaadavust ELis üheks peamiseks tööstust ülemaailmses 

konkurentsis pärssivaks probleemiks; nõuab seetõttu, et komisjon ja liikmesriigid 

tagaksid ELi äriühingutele, eriti mikroettevõtjatele ja VKEdele parema juurdepääsu 

rahastamisele, et tõsta nende suutlikkust projekte välja töötada ning osutada neile 

paremaid nõustamisteenuseid ja tehnilist tuge; 

20. on seisukohal, et seos teadustegevuse ja tööstuse vahel on ELi tööstuse 

konkurentsivõime tugevdamise seisukohalt väga oluline; nõuab sellega seoses, et 

komisjon ja liikmesriigid edendaksid aktiivselt ja julgustaksid koostöö intensiivistamist 

teaduskeskuste, ülikoolide ja äriühingute vahel, et ergutada nii innovatsiooni kui ka 

majanduskasvu; 

21. nõuab teaduskeskkonna parandamist teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 

eelarve suurendamise, tööstuse parema kaasamise ning ELi ja riiklike eri 

rahastamisprogrammide parema omavahelise sidumise kaudu; 

22. avaldab heameelt ettepaneku üle võtta vastu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 

nr 1316/2013 ja (EL) 2015/2017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse 

pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

tehnilise täiustamise osas; 



 

RE\1105317ET.docx 5/5 PE589.640v01-00 

 ET 

23. toonitab, et haridus- ja koolitusprogramme tuleb muutuva tööturu vajadustega paremini 

kooskõlastada; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel elavdada info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia ning loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika valdkonna koolitust ja haridust, et anda nii praegusele kui ka tulevasele 

tööjõule vajalikud e-oskused; 

24. toonitab, kui tähtis on tehniliste oskuste arendamine, eriti töötlevas tööstuses, ning 

tunnistab, et tugev rõhuasetus akadeemilisele haridusele viimastel aastatel on seda 

mõnevõrra kahjustanud; nõuab seetõttu praktikaõppe süsteemide väljaarendamist ja 

laiendamist ning toonitab, et oskustega tehniliste töötajate tähtsust tuleb edendada; 

25. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks ennetava ELi kaubanduspoliitika kooskõlas oma 

tööstusalaste eesmärkidega; tuletab meelde, et rahvusvahelise avaliku hanke 

instrumendi ning kaubanduse kaitsevahendeid käsitlevate määruste läbivaatamise osas 

tuleb jõuda kiiresti kokkuleppele; palub komisjonil tagada Euroopa tööstuse turulepääsu 

märkimisväärne parandamine; palub komisjonil võtta arvesse, millist sotsiaalset ja 

majanduslikku mõju ELi tööstuse konkurentsivõimele võiks avaldada turumajandusliku 

staatuse omistamine riigi juhitavale majandusele või muudele mitteturumajanduslikele 

süsteemidele; 

26. palub konkurentsivõime tugevdamist silmas pidades komisjonil järgida põhimõtet 

pöörata rohkem tähelepanu tähtsamatele algatustele ja tegelda vähem kõrvaliste 

küsimustega ning pidada nõuetekohaselt kinni proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse 

põhimõttest, et kasutada kaasnevate kuludeta täielikult ära ELi kasvumootoriks olevat 

ühtset turgu; 

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide parlamentidele. 


