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TÖÖSTUSE HETKESEIS EUROOPA LIIDUS

ELi tööstus moodustab umbes kolmandiku ELi kogulisandväärtusest, kusjuures peaaegu ¾ 
Euroopa Liidu ekspordist koosneb tööstuskaupadest, ja kolmandiku ka tööhõivest, andes 
elatist umbes 57 miljonile inimesele.  Kui arvesse võtta selle toime mitmekordistuvust, mille 
tõttu iga töökoht tööstuses loob umbes kaks lisatöökohta sellega seotud teenuste vallas, siis on 
selle mõju tööhõivele veelgi tähtsam. 

Tööstus 27-liikmelises ELis (Eurostat)

Kogulisandväärtuse % 
(2008)

Töötajaid (2008)
% töötajatest    miljonites

Ettevõtjate 
arv 

tuhandetes 
(2007)

Mäetööstus 1 0.4 0.8 21.4
Tootmine 16.8 16.8 37.0 2 323
Elektri-, gaasi- ja veevarustus 2.3 0.8 1.7 36.0
Ehitus 6.4 8.4 17.0 3 090
KOKKU 26.5 26.4 56.5 5 470.4

TÖÖSTUSE TAASAVASTAMINE EUROOPAS

Hiljutine sügav majanduskriis tabas ka Euroopa tööstust. Kuid kriis näitas ka tööstuse tähtsust 
ELi majandusele ja andis selgelt mõista, et praeguses keerulises õhkkonnas ei ole veel 
piisavalt tegeletud tööstuse vajaduste igakülgse rahuldamisega. Praegu jäetakse tööstus tihti 
palju kõneainet pakkuva teenuste- ja rahandusvaldkonna varju. ELi tööstuspoliitika on tihti 
juhindunud ideest, et turud peavad end ise reguleerima, ja seda on siiani tehtud peamiselt 
üksikmeetmete kaudu, peaaegu ilma liikmesriikidevahelise koostööta. See oli rohkem 
reaktsioon muutuvatele oludele kui eelnevale analüüsile toetuv meede. 

PRAEGUSED ÜLESANDED

Tööstuses käis ümberkorraldusprotsess juba enne majanduskriisi algust. Praegu peab see 
toime tulema rea teineteist toetavate ülesannetega.

a) Tööstust on pidevalt ja sügavuti mõjutanud maailmamajanduse arengu üha kiirenevad 
muutused. Arenenud riikide ja arengumaade vaheline piirjoon ning nende 
traditsioonilised valitsemisalad muutuvad teravneva konkurentsi tõttu iga päev. 
Maailmaturu nõuded muutuvad kiiresti ja nõuavad äritegevuse ümbersuunamist, 
ümberkorraldamist ja ümberspetsialiseerimist. Kiire majanduskasvuga riikide nagu 
Hiina, India, Brasiilia ja Venemaa tõttu on rahvusvaheline tööjaotus muutunud ning 
see suurendab üleilmastumise survet. 

b) Järk-järgulise üleminekuga üleilmsesse teadmistepõhisesse ühiskonda, kus 
innovatsioon ja teadusuuringud kui majanduskasvu ja konkurentsivõimelisuse 
peamised tegurid kaaluvad üles tööjõu ja käsitsitöö, kaasneb uus üleilmastumise vorm.
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c) Kliimamuutus on pöördumatu ja vaieldamatu. Üleilmse majandusliku võidujooksu 
algus avaldab hiiglaslikku survet kõikidele ressursiliikidele. Arvestades vajadust 
leevendada kliimamuutust ja kaitsta bioloogilist mitmekesisust, kusjuures toormaterjal 
on otsakorral, aga nõudlus selle järele kasvab, on tööstusel vaja liikuda süsinikuvaba 
ja tõhusalt ressursse kasutava tootmise suunas. 

d) Demograafilised nihked muudavad täielikult nii tarbija kui tootja profiili.  Keskmise 
ea pideva kasvuga kaasneb vajadus uute toodete, transpordivormide ja töökorralduse 
järele. Tuleb puudu kvalifitseeritud tööjõust.

e) Kiire linnastumine tekitab uusi probleeme muu hulgas liikuvuses, ehitiste puhul ja 
logistikas. 

TÖÖSTUSPOLIITIKA ÜHISE LÄHENEMISVIISI TUGEVDAMINE

Juhtalgatust esitades tunnustatakse Euroopa 2020. aasta strateegias esimest korda vajadust uue 
lähenemisviisi järele. ELil on aeg kasutada täielikult ära kvaliteetsete töökohtadega 
tööstusbaasi jätkusuutliku uuendamise ja edasiarendamise ühiseid võimalusi. Euroopa 
tööstusel tuleks säilitada juhtiv koht peamistes valdkondades ja mitte sattuda nende hulka, kes 
teistele järgnevad. ELil on aeg valida oma tee seoses tuleviku tööstusega ja ta peab 
kindlustama selle, et lisandväärtus luuakse ELis endas.

On selge, et edukas tööstuspoliitika peab hõlmama nii 

 finantssektori uut struktuuri kui ka 
 majandus-, maksu- ja eelarvepoliitika selget makromajanduslikku koordineerimist, et 

saavutada majanduskasv ja ilma maksudumpinguta tööhõive (näiteks ettevõtte 
tulumaksu ühtlustamine).

Finantsturgude iseregulatsiooni paradigma läbikukkumise tõttu peab võtma kasutusele 
kõikehõlmava uue reguleeriva raamistiku, mis suudab tuua finantssüsteemi tagasi selle 
põhiolemuse juurde, milleks on  hoiuste muutmine tootlikeks investeeringuteks, eriti tööstuse 
ja VKEde jaoks. 

Tuleks ära kasutada Euroopa Liidu lepingu artiklis 173 ette nähtud võimalusi.  EL ja 
liikmesriigid peaksid koos arendama ühtset ja ühemõttelist tööstuspoliitikat koos selge 
strateegia ja indikaatoritega, et tagada ja jälgida edu. Tööstuspoliitika eri tendentsidel 
(protektsionism, juhtimine, stiimulid, konkurentsivõime) ei tohiks lasta kontrolli alt väljuda.

UUS INTEGREERITUD JA JÄTKUSUUTLIK TÖÖSTUSPOLIITIKA EUROOPA LIIDUS

ELi tööstuspoliitika peaks olema suunatud nii jätkusuutlikule, ökotõhusale ja ülemaailmselt 
konkurentsivõimelisele tööstusbaasi uuendamisele kui ka jätkusuutlikule üleminekule 
peamiselt tootvalt tööstuselt teadmiste tööstusele.  On ülioluline integreerida kõik tööstust 
mõjutavaid aspekte ühendavad ELi poliitikavaldkonnad. See nõuab komisjoni sisese koostöö 
tõstmist uuele tasemele ja koostööd kõigi osalistega.
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Raportööri arvates peab uus lähenemine tööstusele Euroopas olema suunatud 15 peamisele 
„nurgakivile”: 

1) Innovatsiooniahela loomine

Meil on vaja tööstusega seotud teadusuuringuid, innovatsiooni arengut ja kohaldamist – kogu 
innovatsiooniahelat. Innovatsioon tähendab midagi enamat kui tehnoloogiline innovatsioon; 
see tähendab ka organisatoorset innovatsiooni, ärimudelite, toote disaini ja kvaliteedi 
innovatsiooni. Innovatsiooni edendamiseks tuleb luua innovatsioonisõbralik normide, 
standardite, patentide ja intellektuaalomandi õiguste kaitse raamistik. Tuleks asetada rõhk 
uutele mitmel valdkonnal põhinevatele peamistele tehnoloogiatele (näiteks info- ja 
sidetehnoloogiale, liikuvusele, energiale, bio- ja nanotehnoloogiale) ning neid edendada. Meil 
on vaja ühtseid strateegiaid, mis võimaldavad eri innovatsioonivaldkondade lähenemist ja 
koostööd. ELi innovatsioonipoliitika peaks olema suunatud väärtusahela aukudele. Tuleb 
leida uued lahendused peamistele tulevikuvaldkondadele, nagu jätkusuutlikkus, 
demograafiline muutus ja linnastumine.

2) Ressursitõhususe suurendamine

Tööviljakus on viimastel aastakümnetel arenenud palju kiiremini kui ressursside tootlikkus 
(energia ja materjal). Tööstuses moodustavad tööjõukulud umbes 20% ja ressursside kulud 
40%. ELi standarditel, stiimulitel, ühistel ja ettevõtja eesmärkidel ja parima kättesaadava 
tehnoloogia süsteemide edendamisel põhineva ressursside tootlikkuse suur kasv tugevdab 
Euroopa tööstuse jätkusuutlikkust ja ülemaailmset konkurentsivõimelisust uute 
turuväljavaadetega ülemaailmsetes väärtusahelates ning kaitseb Euroopas töökohti. 
Kohustusliku jätkusuutlikkuse aruande abil tuleks välja arvutada ettevõtjate „ökoloogiline 
seljakott”.

3) Selged sihid jätkusuutlikele toodetele

Jätkusuutlikku tootmist peab tugevdama kooskõlastatud ökoinnovatiivsete tootestandarditega, 
mis põhinevad olelusringi analüüsil (näiteks ökodisaini direktiivil ning ehitiste ja autode 
standarditel). 

4) Avalike pakkumiste kasutamine

Avalikud pakkumised peaksid olema vahendid, mille abil nii avalikus kui ka erasektoris turule 
tuua uusi ja jätkusuutlikke tooteid ning teenuseid. Direktiivis nr 2004/181 pakutud võimalusi 
tuleks kasutada järjepidevalt. Pealegi tekib tulevikus vajadus suunata riigi kulutusi suuremal 
määral investeeringutesse ja seda peamiselt teadmistepõhise majanduse ja 
tööstusinnovatsiooni hüvanguks.  

5) Puhta energia tootmise parendamine

                                               
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114-240.
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Energia ja tööstuspoliitika on tihedasti seotud. Hea energiavarustus on kohustuslik, samas kui 
taastuvenergia on uus kasvav turg, mis toob kaasa uusi kvaliteetseid töökohti. Tööstuspoliitika 
vajab pikaajalist energiapoliitikat, mis tagab kliimamuutuse poliitika rakendamise, mõistlikud 
energiahinnad ja varustuskindluse, vältides samas süsinikdioksiidi leket. 

6) Veenev toormaterjali strateegia

Euroopa tööstus sõltub usaldusväärsest juurdepääsust tooraine ressurssidele, mis muutub üha 
keerulisemaks. Peale ausal teel piisavate ressursivarude kindlustamise on vaja samal ajal 
arendada sobivat poliitikat suure osa olemasolevate ressursside kõrgeprotsendiliseks ringlusse 
võtmiseks (nt WEEE direktiiv) ja jäätmete ekspordi lõpetamiseks, mille tähtsust tuleb vajaliku 
teadus- ja arendustegevusega rõhutada. Pidevalt tuleb ületada peamiste tööstusressursside 
õiglasele rahvusvahelisele kaubandusele seatud tõkkeid.

7) Kaubanduse ümberkujundamine ausa kooseksisteerimise ja jätkusuutliku tootmise 
edendamiseks

Rahvusvaheline kaubanduspoliitika on jätkusuutliku tootmise jaoks selgelt keskse tähtsusega. 
Kaubandus ei ole eesmärk iseenesest, vaid tööstusstrateegia osa. Kaubanduspoliitika peaks 
võimaldama õiglasel alusel juurdepääsu peamistele ja kasvavatele turgudele. Mitmepoolne 
reeglipõhine WTO egiidi all olev süsteem koos vaidluste lahendamise menetlusega on kõige 
tõhusam ja seaduslikum vahend kaubandussuhete juhtimiseks ja laiendamiseks läbipaistval 
viisil. Jätkusuutlik tootmine eeldab korralikku töökeskkonda ja töötasu ning kohustuslikke 
keskkonnastandardeid. See tuleks sätestada kaubanduslepingutes. 

8) Kohustusliku valdkondliku tööstuspoliitika lühikirjeldus

Eri valdkondlikele lähenemisviisidele (töörühmad, kõrgetasemelised nõuanderühmad, 
innovatsiooniplatvormid nagu nt LeaderShip, Cars 21, ICT Task Force, High Level Group 
Chemical industry) tuleks anda selge raamistik ja strateegiline sisu koos valdkondliku mõju 
hindamisega ja jätkusuutliku arengu edendamise tegevuskavadega.

9) VKEde kaasamine

VKEd kui Euroopa tööstuse selgroogu tuleks tugevdata nii parandatud tehnosiirde, 
pangalaenude kujul antava rahastamisele juurdepääsu ja riskikapitali kaudu kui ka 
raamprogrammide alusel saadavate ühenduse rahaliste vahendite abil. Lisaks tuleks 
stimuleerida nii VKEde suuremat osalemist riigihangetes kui ka luua paremad võimalused 
nende rahvusvahelistumiseks. 

10) Piirkondlike tegevusvaldkondade arendamine

ELi poliitika peaks rohkem soodustama innovatsiooniklastreid, et kooskõlastatult arendada 
teadmiste edastamist, teadusuuringuid, kvalifikatsiooni arengut ja infrastruktuure. Euroopa 
konkurentsivõimeklastrite ja eri uuendustegevuses osalejate uute rühmade (ettevõtjad, 
ülikoolid ja teadusuuringute keskused – „ökosüsteemid”) ning operatiivse teadmiste vooluga 
tööstusvõrgustike asutamine ja paljude osalejate kaasamine on investeerimisotsuse tegemisel 
ülioluline. Euroopa Investeerimispangal tuleb tugevdada sidet tööstuspoliitika ja territoriaalse 



PE443.093v01-00 6/6 DT\821445ET.doc

ET

ühtekuuluvuse vahel.

11) Tööstusvaldkonna muutuste prognoosimise tagamine

Tööstuspoliitika peaks püüdma pikaajaliste strateegiate arendamise kaudu üha rohkem 
muutusi ette näha ja nendega toime tulla. Meil on vaja uut vahendit, millega kaasneb 
sotsiaalpartnerite ulatuslik osalemine.

12) Ümberkorralduste käsitlemine

Tuleks avardada struktuurimuutuse või üleilmastumise tagajärjel toimunud ümberkorralduste 
tõttu kahju kannatanud töötajate ja ettevõtjate väljavaateid. Seda saaks teha 
ümberkorraldustöökonna loomise ja ELi struktuurifondidele ümberstruktureerimise käigus 
suurema tähtsuse omistamise kaudu. Mis puutub piirkondlikesse erinevustesse, siis on vaja 
meetmeid võtta eriti uutes liikmesriikides, kus toimub deindustrialiseerimine.

13) Kvalifikatsiooni tõstmine

Vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu on vähem kui ümberstruktureeritaval ja uuendataval 
Euroopa tööstusel vaja. Haridussüsteeme reguleerivate riigiasutuste ja sotsiaalpartnerite vahel 
peaks algama dialoog praktiliste lahenduste leidmiseks, et suunata üleminekut koolist
tööturule ja organiseerida edaspidi kvalifikatsiooni omandamist viisil, mis on kõige kasulikum 
nii tööandjatele kui töövõtjatele. Innovatsiooni ja kvalifikatsiooni omandamist on vaja edasi 
arendada ülikooli tasandil.

14) Töötajate osakaalu suurendamine otsuste vastuvõtmises 

Töötajate ulatuslikum osalemine tagab kvalitatiivse arengu ja ennetab uuendusprotsessi 
käigus halbu töötingimusi. Ettevõtete sotsiaalse vastutuse süsteemid toetavad ettevõtjate 
sotsiaalset ja jätkusuutlikku arengut.

15) Pikaajalised poliitikavaldkonnad

Lisaks terviklikule lähenemisviisile Euroopa tööstuspoliitikale nõuavad investeeringuotsused 
ja tööstuse innovatsioonitsüklid pikaajalist seadusandlikku suunitlust.

Terviklik ja jätkusuutlik tööstuspoliitika on asja üks külg; teine külg on selged kohustused, 
mis tööstus võtab seoses investeerimisega ELis, suurema teadustegevuse suutlikkusega, 
panusega uude kvalifikatsioonide viljelemisse, ressursitõhusate toodetega ja 
tootmismeetoditega ning seoses strateegilise ettevõtjate vahelise partnerlusega ELis.


