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ET 

B8-1053/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkuse 

kohta hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses  

(2016/2891(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma 14. septembri 2016. aasta resolutsiooni sotsiaalse dumpingu kohta 

Euroopa Liidus1, 

– võttes arvesse oma 25. novembri 2014. aasta resolutsiooni strateegia „Euroopa 2020“ 

tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta2, 

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 

töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise 

ettevalmistamise ja juhtimise kohta3, 

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni, eelkõige selle artikleid 22 ja 23, mis 

käsitlevad majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ning õigust töötada, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle IV jaotist solidaarsuse 

kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikleid 6 ja 147, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, milles on sätestatud nii liikmesriikide 

kui ka Euroopa Liidu kohustus tagada Euroopa tööstuse konkurentsivõime, ja eelkõige 

selle artiklit 173, 

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 174, milles käsitletakse majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust eelkõige tööstuslikust üleminekust mõjutatud 

piirkondades, 

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni Euroopa konkurentsivõimelise 

ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava kohta4, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone terasetööstuse kohta ning äriühingute 

restruktureerimise, ümberpaigutamise ja sulgemise kohta ELis, 

– võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu tööstuspiirkondade 

piirkondlike strateegiate kohta5, 

– võttes arvesse kõrgetasemelise ümarlaua 12. veebruari 2013. aasta soovitusi Euroopa 

terasetööstuse tuleviku kohta, 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0346. 
2 ELT C 289, 9.8.2016, lk 19. 
3 ELT C 440, 30.12.2015, lk 23. 
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0069. 
5 ELT C 55, 12.2.2016, lk 6. 
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– võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu 18.–19. veebruari 2013. aasta kohtumist, kus 

komisjonilt nõuti tungivalt tegevuskava esitamist, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et kontsern Caterpillar teatas oma tegevuse lõpetamisest Belgias, mille 

tulemusel üle 2000 inimest kaotab töö, ning andis teada kavatsusest viia tehase tegevus 

üle Prantsusmaale ja teistesse, väljaspool Euroopat asuvatesse tehastesse; arvestades, et 

see teadaanne on seotud 2015. aasta septembris väljakuulutatud üldise 

restruktureerimise ja kulude kokkuhoiu kavaga, mis võib tekitada ettevõtja arvukatele 

alltöövõtjatele kaasnevaid kahjusid, tõsta kaotatud töökohtade arvu kokku üle 5000ni, 

ning mille tõttu võib ettevõtja järgnevatel aastatel üle kogu maailma likvideerida isegi 

10 000 töökohta; 

B. arvestades, et Caterpillar on teatanud, et äritegevuse restruktureerimise käigus kaalub ta 

ka oma Põhja-Iirimaa tehase sulgemist, mis võib põhjustada kuni 250 töökoha kaotuse; 

C. arvestades, et Caterpillari 2015. aasta läbimüügi ja tulude põhjal, mis ulatusid 47 011 

miljardi USA dollarini, on see ettevõtja ehitus- ja kaevandusseadmete, diisel- ja 

maagaasimootorite, tööstuslike gaasiturbiinide ja diiselelektrivedurite juhtiv tootja 

maailmas; arvestades, et Ühendriikide Senati uurimiskomisjon märkis 2014. aastal 

ametlikult, et Caterpillar on alates 1999. aastast paigutanud kasumit ümber oma Šveitsi 

tütarettevõtjasse ja hoidnud sellega kõrvale maksude maksmisest; 

D. arvestades, et Prantsuse kontsern Alstom teatas, et kuna tema Belfort'i tehases toodetud 

kauba- ja kiirrongide veduritele tehtavate tellimuste praegune tase ei õigusta tehase 

käigus hoidmist, kavatsetakse 2018. aastaks lõpetada rongide tootmine Belfort'is ja 

paigutada tegevus ümber teise tehasesse Reichshoffenis, mistõttu kaotavad töö 500 

inimest; 

E. arvestades, et viimase kümne aasta jooksul on Alstom teeninud rohkem kui 6 miljardit 

eurot kasumit ja tema praegused raskused on tingitud muu hulgas sellest, et 

vastutustundetud aktsionärid ei ole pärast ettevõtja erastamist teinud piisavalt 

investeeringuid; 

F. arvestades, et Alstomit nõrgestas selle energiaüksuse müük USA firmale General 

Electric 2014. aastal ning et ettevõtja on palju kannatanud seetõttu, et EL ei ole 10 aasta 

jooksul suutnud oma tööstust kaitsta ja on seda vaba konkurentsi nimel isegi otseselt 

hävitanud, nagu seda tegi Euroopa Komisjon, kes nurjas mitu Alstomi päästmiseks 

esitatud kava; 

G. arvestades, et raudtee-ehituse sektor on strateegiline tegur transpordi 

keskkonnasõbralikus arengus, mida on Euroopas vaja, ja see ei sobi kokku 

raudteesektori liberaliseerimisega, mida edendab Euroopa Komisjon oma nelja 

järjestikuse direktiiviga, millega avati raudteesektori turg; 

H. arvestades, et Euroopa tööstussektoril on olnud Euroopa integratsiooniprotsessis 

ajalooliselt oluline osa; 

I. arvestades, et terasetööstus on Euroopas majanduskasvu ja jõukuse seisukohast 
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erakordselt oluline ning praegu on nõudlus selles sektoris märkimisväärselt vähenenud, 

mis on põhjustanud pidevaid töökaotusi ja konkurentsivõime languse, mis ei aita kaasa 

Euroopa majanduse vajalikule taastumisele; 

J. arvestades, et Euroopa majanduse ühtekuuluvuse tagamiseks tuleks vältida kõrge 

lisandväärtusega tööstusharude, kaasa arvatud mitteväärismetallide sektori liigset 

koondumist üksikutesse piirkondadesse; 

K. arvestades, et teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon selles sektoris on Euroopa 

tööstuse jaoks võtmetähtsusega; arvestades, et tehaste sulgemisega kaasnevad sageli 

pöördumatud kaotused tehnoloogia ja oskusteabe valdkonnas ning tööstustööliste 

oskuste kadu; 

L. arvestades, et kokkuhoiumeetmed on põhjustanud töötajatele ja kriisis kannatada saanud 

piirkondadele suuri sotsiaalseid raskusi; arvestades, et kõrge töötuse määr ELis on 

seotud liidu tööstus- ja tootmissektori tootmisbaasi vähenemisega; 

M. arvestades, et tööstuse ümberpaigutamine ELis soodustab sotsiaalset allakäiguspiraali ja 

on vastuolus mis tahes tõhusa järjepideva tööstuspoliitika, ühtekuuluvuse ja arenguga; 

N. arvestades, et restruktureerimist läbi viivad ettevõtjad on kohustatud seadma 

restruktureerimisprotsessi keskmesse sotsiaalse dialoogi ning neil tuleks tegutseda 

sotsiaalselt vastutustundlikul viisil, kuna kogemus on näidanud, et sotsiaalselt ja 

majanduslikult jätkusuutlikku restruktureerimist ei saa kunagi saavutada ilma piisava 

sotsiaalse dialoogita, mille käigus pööratakse erilist tähelepanu töötajate teavitamisele ja 

nõustamisele; 

O. arvestades, et maksejõuetussüsteemide erinevused ELi liikmesriikides tekitavad lünki, 

mida kasutades rahvusvahelised ettevõtjad vähendavad neile restruktureerimise käigus 

tekkivaid kaotusi ning samas suurendavad ühiskonna jaoks oma ümberpaiknemisotsuste 

kulu, paigutades vara ümber ühest riigist teise; 

P. arvestades, et ettevõtjate taastamine ja juhtimise ülevõtmine töötajate poolt on 

maksejõuetusmenetluse korral üldlevinud lahendus, mille käigus säilivad tegevuse tase 

ja töökohad, mis näitab, et see on Euroopa Liidus kvaliteetsete töökohtade säilitamiseks 

tõsiseltvõetav alternatiiv; 

1. väljendab tugevat solidaarsust töötajate, nende perede ja olukorrast otseselt mõjutatud 

inimestega, ning nõuab viivitamatut meetmete võtmist, et toetada töötajaid ja nende 

peresid, aidates neil säilitada töö või leida uus töökoht, samuti toetada kohalikku 

majandust ja aidata piirkondadel ületada raske majanduslik ja sotsiaalne olukord; 

2. mõistab rangelt hukka ja kuulutab vastuvõetamatuks tehaste sulgemise hargmaiste 

ettevõtjate poolt ning nende restruktureerimiskavad ja strateegilised majandusotsused, 

mille tõttu tuhanded töötajad kaotavad töö; 

3. taunib Euroopa tööstuspoliitika lammutamist ja nõuab, et koostöös töötajate 

esindajatega kehtestataks alternatiivne poliitika, eesmärgiga taasindustrialiseerida 

Euroopa ja minna üle keskkonnasõbralikele energiaallikatele; 
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4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid õigusaktide või kollektiivlepingutega 

asjakohase sotsiaalkaitse, töötingimused ja inimväärse palga, ning samuti tõhusa kaitse 

ebaõiglase vallandamise eest; 

5. mõistab hukka asjaolu, et ELil ei ole tegelikku tööstuspoliitikat, mis kaitseks ELi 

töötajaid hargmaiste ettevõtjate spekulatiivsete otsuste eest; nõuab sellist 

tööstuspoliitikat, mis võimaldaks riigil osaleda strateegilistes tööstusharudes, sealhulgas 

korraldada riigistamist, et säilitada võtmetähtsusega tootmine ja tööhõive;  

6. rõhutab nii energiasektori kui ka raudteetööstuse töötajate oskuste ja kvalifikatsiooni 

tähtsust; nõuab aktiivset tööhõive- ja tööstuspoliitikat, millega tagatakse nende 

teadmiste edasiarendamine ja tunnistamine Euroopa mitteväärismetallitööstuse oluliseks 

ressursiks; palub, et hinnates tootmise tasuvust igas konkreetses tehases, mõeldaks 

tööstusliku oskusteabe ja kvalifitseeritud tööjõu säilitamisele; 

7. kutsub komisjoni koostama Euroopa maksejõuetusmenetluse raamistikku, kus protsessi 

keskmes ei oleks mitte üksnes võlausaldajad, vaid ka töötajad, ja mille eesmärk oleks 

võimalikult paljude töökohtade säilitamine; nõuab seetõttu, et lihtsustataks selliste 

vahendite kasutamist nagu töötajatepoolne väljaostmine ja juhtimine, mis võimaldab 

jätkata tehases tootmist, kuigi omanik on maksejõuetu; 

8. nõuab konkurentsipoliitika ja riigiabi eeskirjade läbivaatamist, et lihtsustada avalikku 

sekkumist, eesmärgiga tagada sotsiaalne ja piirkondlik ühtekuuluvus, parandada töö- ja 

keskkonnanorme ning lahendada rahvatervisega seotud probleeme; 

9. nõuab raudteetranspordi liberaliseerimisele moratooriumi kehtestamist ning 

liberaliseerimise eelmiste etappide kohta sõltumatu mõjuanalüüsi korraldamist, millesse 

oleksid kaasatud selle sektori töötajate esindajad ja kasutajad;  

10. mõistab hukka kontserni Caterpillar kasumi, aktsionäridele makstavad dividendid, 

pankadele ja võlausaldajatele makstava intressi ning Euroopas rakendatava 

kokkuhoiupoliitika, mis vähendab nõudlust avaliku ja erasektori ettevõtjate järele; 

11. mõistab hukka asjaolu, et kuna riikide lõikes puudub tõhus aruandlus, saavad 

hargmaised ettevõtjad kasumit ümber paigutada ning deklareerida samal ajal teises 

riigis kahjumit ja isegi maksejõuetust; nõuab riikide lõikes aruandluskohustuse 

laiendamist kõikidele valitsustele, mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikidele ning 

koostööd mittetegevatele jurisdiktsioonidele, samuti nõuab rangemate 

teavitamiskohustuste kehtestamist ettevõtjatele, kes mis tahes liikmesriigis sulgevad 

tehaseid või kuulutavad end maksejõuetuks; 

12. kutsub liikmesriike üles võtma tagasi kõik vahendid, mis on subsiidiumide, 

maksusoodustuste, maa müügihinna vähendamise jms kujul eraldatud ettevõtja 

toetamiseks, kui see ettevõtja otsustab oma tehased ümber paigutada või sulgeda; 

13. tuletab meelde, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi võimalikke toetusi ei 

tohi kasutada asukohast lahkumise hõlbustamiseks, ning nõuab tungivalt, et 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendeid kasutataks selleks, et aidata 

töötajatel tehaseid taastada ja seeläbi töökohad säilitada; 
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14. nõuab, et nii EL kui ka selle liikmesriigid tagaksid koolituse ja taastemeetmete jaoks 

piisava rahastuse olemasolu, et toetada Euroopa tööstusele olulisi üleminekuperioode; 

15. nõuab teistsuguse Euroopa poliitika väljakujundamist, mis ei põhineks sotsiaalmaksul ja 

maksudumpingul, ning kutsub komisjoni üles tegelema sotsiaalse dumpingu 

probleemiga, mis tuleneb tootmise ümberpaigutamisest kolmandatesse riikidesse, ning 

muu hulgas läbi vaatama konkurentsieeskirju, et vältida tootmise ümberpaigutamist ja 

kriisi mõju süvenemist; 

16. rõhutab, et nõudluse piiramine ei tohi kaasa tuua liikmesriikide vahelist kõlvatut 

konkurentsi töökohtade pärast; nõuab seetõttu lahendust, mille abil saaks säilitada ja 

luua Euroopa piirkondades häid töökohti ja tööstustegevust; 

17. nõuab, et nii EL kui ka selle liikmesriigid 

• leiaksid võimalusi kõnealuste töökohtade säilitamiseks ning jaotaksid sel eesmärgil 

tootmise mitme tehase vahel ja piiraksid aktsionäride dividende; 

• tagaksid Euroopa tütarettevõtjate ning USAs või mõnes maksuparadiisis asuva 

emaettevõtja vahel toimuvate rahaliste ülekannete läbipaistvuse; 

• rakendaksid hargmaise ettevõtja Caterpillar vastu sanktsioone, kui see jätkab oma 

restruktureerimiskava elluviimist; 

18. rõhutab, et ELi ettevõtja sotsiaalse vastutuse standardeid ei ole võimalik rakendada, kui 

ettevõtja paigutab tootmise ümber hoolimata sellest, milliseid sotsiaalseid tagajärgi 

tema majandusotsus kaasa toob; nõuab kohustuslikke vahendeid, et sundida ettevõtjaid 

omaks võtma sotsiaalsed kulud, mida ümberpaigutamisotsus kaasa toob; 

19. nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid edendaksid kokkuleppele jõudmist ÜRO siduva 

lepingu üle, milles käsitletakse riikidevahelisi korporatsioone ja mida praegu arutatakse 

ÜRO Inimõiguste Nõukogus, et piiriüleste ettevõtjate kuritarvitustele oleks võimalik 

asjakohaselt reageerida; palub sellega seoses üles lisada nimetatud lepingu 

reguleerimisalasse ka majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused; 

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 


