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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava kohta

2013/2177(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu XVII jaotise artiklit 173 (endine Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artikkel 157), mis käsitleb ELi tööstuspoliitikat ja viitab muu 
hulgas liidu tööstuse konkurentsivõimele,

– võttes arvesse komisjoni 10. juuni 2013. aasta teatist „Euroopa konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava” terase tegevuskava kohta (COM(2013)0407),

– võttes arvesse 10. juuni 2013. aasta aruannet „Assessment of cumulative cost impact for 
the steel industry” (terasetööstuse kumulatiivsete kulude mõjuhindamine), mille komisjon 
tellis Euroopa Poliitikauuringute Keskuselt1,

– võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu tööstuspiirkondade 
piirkondlike strateegiate kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2013. aasta teatist „Roheline raamat. Kliima- ja 
energiapoliitika raamistik aastani 2030” (COM(2013)0169),

– võttes arvesse 12. veebruari 2013. aasta kõrgetasemelise ümarlaua soovitusi Euroopa 
metallurgiatööstuse tuleviku kohta3,

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2013. aasta arutelu komisjoni avalduse üle Euroopa 
tööstuse taastumise teemal praeguste raskuste taustal (2013/2538(RSP)),

– võttes arvesse oma 13. detsembri 2012. aasta resolutsiooni ELi metallurgiatööstuse kohta4,

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist „Tugevam Euroopa tööstus 
majanduse kasvuks ja taastumiseks – Tööstuspoliitika ajakohastatud teatis” 
(COM(2012)0582),

– võttes arvesse oma 14. juuni 2012. aasta resolutsiooni „Ühtse turu akt ja järgmised 
sammud majanduskasvuks”5,

– võttes arvesse komisjoni 30. mai 2012. aasta teatist „Stabiilsus-, kasvu- ja 
tööhõivemeetmed” (COM(2012)0299),

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2011. aasta teatist „Tööstuspoliitika: suurendades 
konkurentsivõimet” (COM(2011)0642,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0509.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0258.
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– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue 
tööstuspoliitika kohta1,

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2010. aasta resolutsiooni vähese süsihappegaasiheitega 
tehnoloogia arendamisse investeerimise kohta (Euroopa energiatehnoloogia strateegiline 
kava)2,

– võttes arvesse komisjoni 29. veebruari 2012. aasta teatist „Toorainete kättesaadavus 
Euroopa heaoluks tulevikus – ettepanek tooraineid käsitlevaks Euroopa 
innovatsioonipartnerluseks” (COM(2012)0082),

– võttes arvesse komisjoni talituste 13. detsembri 2011. aasta töödokumenti „Materials 
Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies” (materjale käsitlev tegevuskava 
vähese CO2-heitega energiatehnoloogia võimaldamiseks) (SEC(2011)1609),

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2011. aasta teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” (COM(2011)0112),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 00.00.2013. aasta arvamust3,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 00.00.2013. aasta arvamust4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning regionaalarengukomisjoni 
arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivusaja lõppemist reguleeritakse söe- ja 
terasetööstust ELi lepingu sätetega;

B. arvestades, et Euroopa terasetööstus on suuruselt teine terasetootja maailmas ja 
strateegiliselt oluline paljude Euroopa tähtsamate tööstusharude jaoks, nagu maismaa- ja 
meretransport, ehitus- ja energeetikasektor ning masina- ja kaitsetööstus; 

C. arvestades, et teras on Euroopa tööstuslikes väärtusahelates ka edaspidi tähtsaim materjal 
ning seetõttu on Euroopa Liidu huvides selle omamaise tootmise säilitamine;

D. arvestades, et ELi terasetööstus on oluline tööandja, tagades otseselt 350 000 töökohta ja 
mitu miljonit töökohta seotud tööstusharudes;

E. arvestades, et ülemaailmne terasetootmine on viimase kümne aasta jooksul vähenenud 
poole võrra, kusjuures Hiinas toodetakse peaaegu 50% maailma terasest;

F. arvestades, et vaatamata Euroopa terasetööstuse juhtrollile teadus- ja arendustegevuse, 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0093.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0064.
3 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
4 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.



PR\1005720ET.doc 5/10 PE521.512v01-00

ET

väikese keskkonnamõju ja ressursitõhususe valdkonnas on tema ülemaailmne 
konkurentsivõime ohus mitme teguri koostoime tõttu: 

 nõudlus terase järele on finants- ja majanduskriisi tõttu oluliselt vähenenud;

 tegevuskulud on võrreldes konkurentide omadega ülemäära suured;

 teravat konkurentsi pakuvad kolmandad riigid, kes ei tegutse samadel tingimustel;

G. arvestades, et terasesektori kumulatiivsete kulude hindamise tulemused näitasid, et ELi 
eeskirjade täitmine mõjutab märkimisväärset osa ELi terasetootjate kasumimarginaalist;

H. arvestades, et EList eksporditakse terasejäätmeid rohkem kui sinna imporditakse ning 
seega jääb EL ilma olulisest kogusest väärtuslikust teisesest toorainest;

I. arvestades, et terasesektori tööhõive väljavaated põhjustavad suurt muret, sest viimase viie 
aasta jooksul on võimsuse vähenemise või tehaste sulgemise tõttu Euroopas kadunud 
rohkem kui 65 000 töökohta;

1. peab komisjoni Euroopa terasetööstuse tegevuskava kiiduväärseks, sest see aitab oluliselt 
vältida edaspidi terasetootmise ümberpaigutamist väljapoole Euroopat;

2. peab kiiduväärseks komisjoni käsitlusviisi ELi institutsioonide, tööstusharu tegevjuhtide 
ja ametiühingute vahelise dialoogi jätkamisel terase kõrgetasemelise ümarlaua vormis;

I. RAAMTINGIMUSTE PARANDAMINE

I.1.Nõudluse suurendamine

3. toonitab, et majanduskasv sõltub tugevamast Euroopa tööstusest, ja palub seetõttu 
komisjonil ja liikmesriikidel tungivalt suurendada nõudlust peamiste terast kasutavate 
sektorite toetamise, investeerimistingimuste stimuleerimise, siseturu tugevdamise ja 
Euroopa arendusprojektide taristu edendamise kaudu;

4. palub komisjonil kehtestada põhjalik teraseturu analüüsi vahend, mille abil võiks saada 
täpset teavet terase pakkumise ja nõudluse tasakaalu kohta Euroopas ja maailmas; on 
veendunud, et teraseturu järelevalve võib aidata märkimisväärselt parandada terase- ja 
terasejäätmete turu läbipaistvust ning olla väärtuslikuks sisendiks parandus- ja 
proaktiivsetele meetmetele, mis on terasetööstuse tsüklilise olemuse tõttu hädavajalikud;

I.2. Tööhõive

5. on veendunud, et komisjon, liikmesriigid, tööstussektor ja ametiühingud peaksid 
tegutsema koos, et hoida terasesektoris kvalifitseeritud töötajaid ning andekaid kõrgelt 
kvalifitseeritud teadlasi ja juhte ning meelitada neid ligi, tagades seeläbi dünaamilise ja 
uuendusmeelse tööjõu; palub komisjonil ja liikmesriikidel tungivalt võtta viivitamatult 
meetmeid, et vältida eksperditeadmiste kadu ja minimeerida töökohtade arvu vähenemist;

6. toonitab, et tegevuskava rakendamisel tuleks käsitleda ka majanduskriisi lühiajalist mõju 



PE521.512v01-00 6/10 PR\1005720ET.doc

ET

sektori tööjõule, ning kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult võimsuse vähenemist 
ja tehaste sulgemist Euroopas;

7. palub komisjonil kasutada viivitamatult ja täielikult ELi rahalisi vahendeid, et vähendada 
sektori ümberstruktureerimise sotsiaalset mõju;

II. EUROOPA TERASETÖÖSTUSE KONKURENTSIVÕIME PARANDAMISE 
MEETMED

II.1. Energiavarustuse kindlustamine taskukohase hinnaga

8. märgib, et ELi ja tema peamiste konkurentide tööstuslike energiahindade vahel on 
märkimisväärne vahe; tunnistab, et energiahinnad on terasetööstuse oluline kuluartikkel; 
on veendunud, et ühtse energiaturu tõhus toimimine on möödapääsmatu, kui 
terasetööstusele soovitakse kindlustada kestlik energiavarustus taskukohase hinnaga; 

9. toonitab, et pikaajaliste energialepingute sõlmimine võib leevendada energiahindade 
kõikumist; kutsub komisjoni üles koostama juhiseid pikaajaliste energiavarustuse 
lepingute konkurentsiaspektide kohta;

10. toonitab, et energiavarustuse kindlus on terasetööstuse oluline eeltingimus; kutsub 
liikmesriike üles tagama kindlat energiavarustust vajalike energiataristu projektide 
arendamise kaudu; julgustab komisjoni edendama maagaasi varustusallikate ja 
edastusteede mitmekesistamist; palub komisjonil viia läbi põhjalik hindamine 
elektritootmise piisavuse kohta ja koostada elektrivõrkude paindlikkuse säilitamist 
käsitlevad juhised;

II.2. Kliimakaitse ja keskkonnamõju

11. tuletab meelde, et Euroopa terasetööstus on alates 1990. aastast vähendanud oma 
koguheidet 25%; märgib, et terase saab täielikult uuesti ringlusse võtta, ilma et kvaliteet 
langeks; märgib tunnustavalt, et terasetooted mängivad tähtsat osa üleminekul 
teadmistepõhisele, vähese CO2-heitega ja ressursitõhusale majandusele;

12. on veendunud, et Euroopa terasetootmist tuleks jätkata terasetootmise kestliku mudeli 
abil; palub komisjonil tungivalt koostada Euroopa säästvuse standardid, nagu terasest 
ehitustoodete märk SustSteel, ning neid edendada;

13. toonitab, et terase tootmisel jääkidest väheneb kasutatav energia 75% ja toormaterjal 80%; 
palub tungivalt, et komisjon tagaks Euroopa terasejäätmete turu tõhusa toimimise; 
julgustab kasutama võimalikult palju terasejäätmeid, sest see aitab tagada tooraine 
kättesaadavuse, leevendada energiasõltuvust, vähendada heidet ja töötada ringmajanduse 
saavutamise eesmärgil; toetab komisjoni algatust uurida ja kontrollida jäätmesaadetisi, et 
vältida vanametalli ebaseaduslikku eksporti;

14. palub komisjonil tungivalt ühildada kliima- ja keskkonnaalased eesmärgid tööstuse 
konkurentsivõimega, vältides samal ajal kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ja 
tootmise ümberpaigutamise ohte;
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15. kutsub komisjoni üles viima kasvuhoonegaaside heite ülekandumise nimekirja järgmise 
läbivaatamise läbi avatud ja läbipaistval viisil, arvestades terase leevendamist võimaldavat 
rolli ja elektrihindade kaudset mõju konkurentsile; palub tungivalt komisjonil tagada, et 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist käsitlevad sätted kehtiksid ka edaspidi, hoides 
terasetööstust jätkuvalt kasvuhoonegaaside heite ülekandumise nimekirjas;

16. toonitab, et aastani 2030 ette nähtud kliimapoliitika raamistikus tuleks võtta arvesse 
sektorite erinevusi, tehnoloogilist teostatavust ja majanduslikku elujõulisust;

II.3. Võrdsed tingimused rahvusvahelisel tasandil 

17. on seisukohal, et kaubandusläbirääkimistes tuleks järgida vastastikust lähenemisviisi, 
milles võetakse arvesse niisuguseid tahke nagu pääs uutele turgudele, tooraine 
kättesaadavus, kasvuhoonegaaside ülekandumise oht, võrdsed tingimused ja oskusteabe 
leke;

18. toetab komisjoni ettepanekut viia enne vabakaubanduslepingute sõlmimist läbi 
mõjuhindamine, arvestades Euroopa tööstuse väärtusahelat ülemaailmses kontekstis;

19. kutsub komisjoni üles võitlema kolmandatest riikidest lähtuva kõlvatu konkurentsi vastu, 
kasutades tema käsutuses olevad asjakohaseid meetmeid proportsionaalsel ja tõhusal 
viisil;

20. julgustab komisjoni rakendama väljapakutud meetmeid koksisöe kättesaadavuse tagamise 
eesmärgil;

21. toetab komisjoni ettepanekut võtta meetmeid, et võidelda terasetoodete ebaseaduslike 
turgude vastu; palub komisjonil ja liikmesriikidel tungivalt uurida võimalikke meetmeid, 
et võidelda käibemaksu maksmisest kõrvalehoidumise vastu;

22. palub komisjonil edendada finantsturge reguleeriva raamistiku reformi, et ennetada 
spekulatiivseid hinnakõikumisi ja tagada nii terase kui ka toormaterjali tarnekindlus;

II.4. Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon

23. märgib, et murranguliste tehnoloogiate ulatuslik levitamine on hädavajalik 2050. aasta 
tegevuskavas ette nähtud CO2-heite vähendamise plaani täitmiseks; peab kiiduväärseks 
projekti ULCOS eesmärki, milleks on uuenduslike väga vähese CO2-heitega 
terasevalmistamise tehnoloogiate kindlaksmääramine ja arendamine;

24. nõustub komisjoniga, et raamprogrammis Horisont 2020 tuleks keskenduda uute 
tehnoloogiate ning keskkonnahoidlikumate ja ressursi- ja energiatõhusamate tehnoloogiate 
tutvustamistegevusele ja pilootprojektidele;

25. tunnistab, et murranguliste tehnoloogiate arendus- ja tutvustamisetegevus ning kasutamine 
on seotud suurte finantsriskidega; toetab klastrite, teaduskoostöö ning avaliku ja erasektori 
partnerluste loomist; julgustab uuenduslike finantsinstrumentide, nagu 
riskijagamisrahastute kasutamist; kutsub Euroopa Investeerimispanka ja Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka üles kavandama pikaajalist finantsraamistikku 
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teraseprojektide jaoks;

26. palub komisjonil rakendada jätkuvalt Euroopa tooraineid käsitlevat 
innovatsioonipartnerlust, eriti ringlussevõtu meetodeid ja uusi ärimudeleid, nii seoses 
terasetööstusega kui ka toorainete väärtusahelas;

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa integratsiooni esimesi samme oli terasetootmise koordineerimine Euroopa Söe- ja 
Teraseühenduse (ESTÜ) asutamise kaudu. Raportöör on seisukohal, et peale ajaloolise rolli, 
mida teras etendab, on Euroopa terasetööstus aluseks ka Euroopa võtmetähtsusega 
tööstuslikele väärtusahelatele, nagu autotööstus, ehitus-, mehaanika- ja elektrotehnikasektor 
ning taastuvenergia. Konkurentsivõimeline Euroopa terasetööstus täidab seetõttu strateegilist 
osa Euroopa majanduskasvu ja töökohtade tagamisel.

Euroopa terasetööstuses on viimastel aastatel kadunud tehaste sulgemise tõttu rohkem kui 
65 000 töökohta. Sisenõudluse taastumist ei ole lähiajal oodata ning Euroopa ettevõtjate 
ülemaailmne osakaal väheneb. Euroopa terasetööstus on ohus, sest seda mõjutab 
konkurentsivõime vähenemine mitme teguri koostoime tõttu.

 Finants- ja majanduskriis on mõjutanud terast kasutavaid tööstusharusid, põhjustades 
terase nõudluse märkimisväärset vähenemist. Ehitussektor ja autotööstus moodustavad 
praegusest turust poole ja vastupidiselt muudele piirkondadele ei ole nõudluse 
taastumist lähiaastatel oodata. 

 Tärkava turumajandusega riigid, eriti Hiina, on oma kiire majanduskasvuga sammu 
pidamiseks investeerinud viimastel aastatel tohutult terasetehaste ehitamisse, tekitades 
sellega ülemaailmse liigse tootmisvõimsuse probleemi. Liigne tootmisvõimsus on 
põhjustanud tooraine hinnatõusu, avaldades survet terase hindadele, mis 
lõppkokkuvõttes vähendab kasumimarginaali. 

 Väljaspool Euroopat asuvad ettevõtted ei täida samaväärseid regulatiivnõudeid ja 
seetõttu on nende tegevuskulud väiksemad. 

 Terasesektor on energiamahukas tööstusharu ja seetõttu mõjutab Euroopa ja 
kolmandate riikide energiahindade kasvav vahe märkimisväärselt terasetööstuse 
konkurentsivõimet.

Raportöör peab Euroopa Komisjoni esitatud terase tegevuskava kiiduväärseks ja pakub välja 
mitmesuguseid meetmeid, mille abil käsitleda terasetööstuse praegust olukorda.

Arvestades, et teras on jätkuvalt Euroopa tööstuslike väärtusahelate põhimaterjal, teeb 
raportöör ettepaneku suurendada nõudlust peamistes terast kasutavates sektorites, sealhulgas 
suure kasvupotentsiaaliga uusi tööstusharusid. Ta palub teha ka paremat turu järelevalvet, mis 
võib aidata sektoril prognoosida nõudlustsükleid ja ametiasutustel võidelda ebaseadusliku 
tegevuse vastu. 

Terasetööstus tagab praegu otseselt 350 000 töökohta ning mitu miljonit inimest töötab seotud 
tööstusharudes, kuid kriisiga kohanemise tõttu tööhõive vähenes ning sellega koos ka 
oskused, mida on raske taastada, kui taastub positiivne kasvutsükkel. Raportöör palub seetõttu 
võtta meetmeid, mille abil vähendada sektori ümberstruktureerimise sotsiaalset mõju, 
sealhulgas kasutada ELi rahalisi vahendeid.

Energiavarustuse kindlustamine taskukohase hinnaga
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Energiahinnad on Euroopas ülemäära kõrged võrreldes konkurentide omadega. Niisuguste 
energiamahukate tööstusharude jaoks nagu terasetööstus on energiahind oluline kuluartikkel 
ja mõjutab sektori konkurentsivõimet. Raportöör on seetõttu veendunud, et ühtse energiaturu 
tõhus toimimine on oluline eeltingimus, et terasetööstusele saaks kindlustada kestliku 
energiavarustuse taskukohase hinnaga.

Kliimakaitse ja keskkonnamõju

Raportöör toetab sektori jõupingutusi keskkonnamõju vähendamisel ja möönab terase 
leevendamist võimaldavat rolli. Euroopa täidab kestliku tootmise ja ringmajanduse poole 
püüdlemisel jätkuvalt juhtrolli, vältides samal ajal kasvuhoonegaaside ülekandumise ohtu ja 
ohustamata sealjuures sektori konkurentsivõimet. Raportöör pakub seetõttu välja meetmed,
mille abil reguleerida keskkonnamõju ja vähendada regulatiivseid kulusid. Raportöör toetab 
terasejäätmete turu edasist arendamist, sest see aitab vähendada heidet ning energia ja 
tooraine kasutamist.

Võrdsed tingimused rahvusvahelisel tasandil

Raportöör teeb ettepaneku võidelda asümmeetriliste kaubanduslepingute, terasetoodete ja –
jäätmete ebaseadusliku turu ning ülemäärase kontrolli vastu, mida mõningad kolmandad riigid 
avaldavad toorainevoogude suhtes ja mis ohustab Euroopas nende kättesaadavust.

Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon

Innovatsioon on konkurentsi eestvedaja. Raportöör märgib, et uuendusliku terasetööstuse 
loomiseks on vaja suuri kapitaliinvesteeringuid, mis on seotud suure riski ja pikkade 
tagasimakseperioodidega. Ta pakub seetõttu välja edasisi meetmeid, et soodustada Euroopas 
uuendustegevust uuenduslike finantsinstrumentide kasutamise abil. Peale selle palub 
raportöör suunata avaliku sektori kulusid murranguliste tehnoloogiate edendamisele, et 
vähendada keskkonnamõju ning energia ja tooraine kasutamist.


