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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 11. juuni 2013. aasta teatist „Euroopa konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava” (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 
terasetööstuse 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 terasetööstuse 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 akti ja järgmiste 
sammude kohta majanduskasvuks5,

– 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 

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 ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 72.
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konkurentsivõimet” (COM(2011)0642,

– 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, mis käsitleb 
vähese CO2-heitega energiatehnoloogiate tegevuskava (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 11. detsembri 2013. aasta arvamust3,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 28. novembri 2013. aasta arvamust4,

– võttes arvesse Eurofondi uuringut sotsiaalpartnerite organisatsioonide kohta 
terasetööstuses, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamusi (A7-0028/2014),

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

B. arvestades, et Euroopa söe- ja terasesektor on täitnud ajalooliselt tähtsat rolli Euroopa 
integratsiooniprotsessis ning on Euroopa tööstuses loodava lisandväärtuse alus;

C. arvestades, et Euroopa terasetööstus on maailmas suuruselt teisel kohal ja on strateegilise 
tähtsusega paljude Euroopa oluliste tööstusharude jaoks, nagu maismaa- ja meretransport, 
ehitus, masinatööstus, elektrilised kodumasinad, energeetika ja kaitsetööstus;

D. arvestades, et ELi osakaal ülemaailmses terasetoodangus on viimase kümne aasta jooksul 
vähenenud poole võrra, kusjuures Hiinas toodetakse praegu ligi 50% maailma terasest;

E. arvestades, et ülemaailmne nõudlus terase järele eeldatavasti suureneb pikas perspektiivis 

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.
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ja teras on Euroopa tööstuse väärtusahelates ka edaspidi väga oluline materjal ning 
seetõttu on Euroopa Liidu huvides säilitada selle omamaine tootmine;

F. arvestades, et Euroopa Liit peaks edendama tööstustoodangu arendamise poliitikat kõigis 
liikmesriikides, et kaitsta töökohti ELis ja tagada, et praegune 15,2%-line tööstustoodangu 
osakaal SKPst tõuseb 2020. aastaks vähemalt 20%-le;

G. arvestades, et ELi terasetööstus on oluline tööandja, tagades otseselt 350 000 töökohta ja 
mitu miljonit töökohta seotud tööstusharudes, sealhulgas ringlussevõtu tarneahelas; 
arvestades, et igat liiki restruktureerimine mõjutab suurel määral asjaomast geograafilist 
piirkonda; 

H. arvestades, et teiste sektoritega võrreldes on töösuhted terasetööstuses väga rangelt 
korraldatud; arvestades, et see omapära avaldub kõrges ametiühingutesse kuuluvuse 
tasemes, tugevates tööandjate organisatsioonides, milles on samuti palju osalejaid, ning 
kollektiivläbirääkimiste suures ulatuses; arvestades, et see kajastub Euroopa tasandil, kus 
terasetööstus on olnud sotsiaalsete partnerlussuhete arendamisel esirinnas1;

I. arvestades, et vaatamata Euroopa terasetööstuse jätkuvatele pingutustele teadus- ja 
arendustegevuse vallas ning tema investeeringutele eesmärgiga vähendada 
keskkonnamõju ja optimeerida ressursitõhusust, on Euroopa terasetööstuse ülemaailmne 
konkurentsivõime ohus mitme teguri koostoime tõttu:

 nõudlus terase järele on oluliselt vähenenud finants- ja majanduskriisi ning 
struktuurimuutuste tõttu, mis mõjutavad teatavaid terast kasutavaid sektoreid;

 tegevuskulud on oluliselt suuremad kui konkurentidel;

 teravat konkurentsi pakuvad kolmandad riigid, kus äriühingud ei tegutse 
seesuguste kindlate regulatiivsete standardite alusel nagu ELis;

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

K. arvestades, et on näha, et ELi keskkonna- ja energiapoliitika loob raua- ja terasetööstuse 
jaoks keerulise ärikeskkonna, eelkõige seetõttu, et energia hind tõuseb ja ELi tootmine 
muutub maailmaturul konkurentsivõimetuks;

L. arvestades, et energiakulud moodustavad kõigist tegevuskuludest kuni 40% ja et 
elektrienergia hinnad ELi tööstuslike lõpptarbijate jaoks piiravad Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet globaliseerunud turul;

M. arvestades, et terase- ja eelkõige eriteraste tööstus on täies ulatuses ülemaailmne ja 
kolmandad riigid pakuvad Euroopale tõsist konkurentsi, samal ajal kui Euroopas on 
tootmiskulud kõrgemad ELi ühepoolse kulukoormuse tõttu, mille põhjuseks on peamiselt 
ELi energia- ja kliimapoliitika, mille tagajärjeks on olukord, kus ELis on gaasihinnad 
kolm kuni neli korda ja elektrihinnad kaks korda kõrgemad kui USAs;

1 Eurofound (2009).
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N. arvestades, et EList eksporditakse terasejäätmeid rohkem kui sinna imporditakse ning 
seega jääb EL ilma olulisest kogusest väärtuslikust teisesest toorainest ja sageli saab 
sellest kasu nende riikide terasetööstus, kus keskkonnaalased õigusaktid jäävad ELi 
omadest maha; arvestades, et ELi terasetööstus sõltub toormaterjali impordist, samal ajal 
kui 40%-le ülemaailmsest tööstustoormest kehtivad ekspordipiirangud ning Euroopa 
ekspordib suuri terasejäätmete koguseid, kui paljud riigid terasejäätmete eksporti piiravad;

O. arvestades, et terasesektori tööhõive väljavaated põhjustavad suurt muret, sest viimaste 
aastate jooksul on võimsuse vähenemise või tehaste sulgemise tõttu Euroopas kadunud 
rohkem kui 65 000 töökohta;

P. arvestades, et praegune kriis põhjustab suuri sotsiaalseid raskusi töötajatele ja kriisis 
kannatada saanud piirkondadele, ning arvestades, et ettevõtted, kes viivad läbi 
ümberstruktureerimisi, peaksid toimima sotsiaalselt vastutustundlikult, sest kogemused on 
näidanud, et ilma piisava sotsiaaldialoogita ei ole suudetud ümberstruktureerimist edukalt 
läbi viia;

Q. arvestades, et praegune kriis on toonud maailmas kaasa terase ületootmise; arvestades, et 
2050. aastal eeldatavasti siiski suureneb terase ja muude metallide kasutamine kaks või 
kolm korda võrreldes praegusega ja Euroopa terasetööstus peab selles „surmaorus” 
järgmistel aastatel ellu jääma, investeerima ja suurendama oma konkurentsivõimet;

R. arvestades, et selleks, et ümberstruktureerimine oleks majanduslikult edukas ja sotsiaalselt 
vastutustundlik, peab see kuuluma pikaajalisse strateegiasse, mille eesmärk on kindlustada 
ja tugevdada ettevõtte pikaajalist jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet;

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

2. peab kiiduväärseks komisjoni lähenemisviisi jätkata dialoogi ELi institutsioonide, 
tööstusharu tegevjuhtide ja ametiühingute vahel, kasutades selleks teraseküsimustega 
tegeleva kõrgetasemelise ümarlaua vormi ja Euroopa valdkondlikke sotsiaaldialoogi 
komiteesid;

3. väljendab heameelt kõrgetasemelise terasetöörühma asutamise üle, ehkki avaldab 
kahetsust, et selle koosolekud ei toimu sageli, vaid ainult kord aastas; peab tingimata 
vajalikuks, et piirkondlikud ja kohalikud asutused osaleksid tihedalt kaasatud, see 
hõlbustaks ja toetaks kõrgetasemelise terasetöörühma töös Euroopa nende piirkondade 
osalemist, kus asuvad terasetootmisettevõtted, et edendada koostööd, teabevahetust ja 
parimate tavade jagamist liikmesriikide peamiste sidusrühmade vahel;

4. rõhutab, et Euroopa kehtiv konkurentsi- ja riigiabiõigus tagab terasesektorile stabiilsed 
raamtingimused; kutsub komisjoni üles konkurentsimoonutusi ka edaspidi otsustavalt 
uurima ja nende eest karistama;

I. RAAMTINGIMUSTE PARANDAMINE

I.1.Nõudluse suurendamine
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5. toonitab, et jätkusuutlik majanduskasv sõltub tugevast Euroopa tööstusest, ja nõuab 
seetõttu tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid peamiste terast kasutavate 
sektorite strateegilist arendamist, stimuleeriksid investeerimistingimusi, sh teaduse, 
innovatsiooni ja oskuste arendamiseks, looksid stiimuleid tõhusateks ja õiglasteks 
tootmisprotsessideks (nt kasutades standardimist ja riigihankepoliitikat), tugevdaksid 
siseturgu ja edendaksid Euroopa taristu arendusprojekte koostöös kõigi sidusrühmadega;

6. on seisukohal, et ehitus on üks tähtsamaid terase tarbimise sektoreid, mistõttu on vaja teha 
ELi tasandil põhjalik uuring, kuidas ehitussektorit stimuleerida riiklike ehitustööde 
suurendamisega, arendada tuleks mitte ainult kommunikatsiooni- ja transporditaristut, 
vaid ka selliseid sektoreid nagu haridus, kultuur ja avalik haldus, samuti 
keskkonnasäästlikku ehitamist ja energiatõhusust;

7. juhib tähelepanu, kui oluline ja soovitatav on sõlmida Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus, et suurendada terase kaubandust ja nõudlust peamistes sektorites, 
ning seetõttu rõhutab, et need partnerlusläbirääkimised ei tohiks ohustada ELi tööstuse 
konkurentsivõimet üheski neis sektorites;

8. palub komisjonil luua teraseturu analüüsi põhjaliku vahendi, mille abil võiks saada täpset 
teavet terase ja ringlussevõtu pakkumise ja nõudluse tasakaalu kohta Euroopas ja 
maailmas ning mille puhul tehtaks vahet selle turu arengu struktuurilistel ja tsüklilistel 
osadel; 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;

9. palub komisjonil kasutada seda turuanalüüsi vahendit, et ennetada riske ja uurida, kuidas 
tehaste sulgemine mõjutab sektori taastumist;

I.2. Tööhõive

10. on veendunud, et komisjon, liikmesriigid, tööstussektor ja ametiühingud peaksid 
tegutsema koos, et terasesektoris jätkuks ja tuleks juurde kvalifitseeritud töötajaid, 
andekaid kõrgelt kvalifitseeritud teadlasi ja juhte, samuti praktikasüsteemide kaudu noori 
andekaid inimesi, see tagaks dünaamilise ja innovaatilise tööjõu; tuletab meelde, et 
piirkondade ülikoolide ja tööstusvaldkonna uurimisinstituutide tipptasemel pädevus on 
väga tähtis selleks, et luua konkurentsivõimelisele terasetööstusele piirkonnas vajalikud 
tingimused; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid viivitamata meetmeid, 
et vältida eksperditeadmiste kadu ja minimeerida töökohtade arvu vähenemist; nõuab 
muutuste paremat kavandamist ja juhtimist, selleks tuleks edendada koolitust, 
ajakohastada oskusi ja toetada ümberõpet; väljendab muret selliste süsteemsete lahenduste 
puudumise pärast, mis oleksid suunatud põlvkondade vahetumisele ning oskuste 
nappusele tulevikus, samuti on mures oskusteabe ja pädevuse vähenemise pärast ning 
rõhutab, et vaja on hoida ja arendada tööjõudu ja oskusi, mis on väga olulised sektori 
tulevase konkurentsivõime jaoks; nõuab tungivalt, et komisjon edendaks programmi 
„Erasmus kõigile” ja „Erasmus ettevõtjatele” kaudu valdkondlike oskuste ühendusi, mis 
oskuste vajaduste ja nende edasiarendamise andmete põhjal võtavad endale kohustuse 
töötada välja ja rakendada koolitusprogramme ja ühised meetodid, mille hulka kuulub ka 
väljaõpe töökohal; nõuab meetmete võtmist, et tugevdada vahendeid, millega aidata 
töötajaid ja edendada kutseõpet, et pärast ettevõtete ümberstruktureerimist abistada sektori 
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töötajaid ja hõlbustada neil uue töökoha leidmist;

11. on arvamusel, et toimiva tööstuspoliitika puudumise tagajärjeks on see, et Euroopa tööstus 
kaotab erakordselt kõrgete energiakulude tõttu pikemas perspektiivis oma 
konkurentsivõime; märgib, et energia ja tooraine kõrged kulud ei ole tingitud ainult 
vajadusest importida neid tooteid kolmandatest riikidest, vaid ka sisemistest teguritest; 
nõustub komisjoniga, et käsilolev terasetööstuse rekonstrueerimine on kaasa toonud 
ühiskondlikke probleeme, mis tulenevad töökohtade vähenemisest;

12. nõuab, et uues Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegias ning pensione ja muid 
sotsiaalhüvitisi käsitlevates poliitikadokumentides võetaks arvesse terasetööstuse 
tootmisprotsessist tulenevat töö raskust ja stressi töötajate ja alltöövõtjate jaoks1; rõhutab, 
et terasesektori töötajatel on suurem tõenäosus kogeda oma töise tegevuse tagajärjel 
tööpinget, füüsilisi ohtusid ja terviseprobleeme kui ELi 28 riigi töötajatel keskmiselt;

13. väljendab heameelt töötajate esindajatega toimuva sotsiaaldialoogi üle ja selle üle, et on 
olemas täiendavad sotsiaaldialoogi struktuurid (formaalsed ja mitteformaalsed), nagu 
töörühmad, juhtkomiteed jne, mis võimaldavad töötajate ja tööandja suuremat lävimist;

14. rõhutab, et Euroopa terasesetööstuses sotsiaaldialoogi süvendamiseks tuleb arvesse võtta 
sektori eripära, nagu töö raskus terase tootmises, tööjõu omadused, keskkonnaprobleemid, 
tehnoloogilise innovatsiooni levik ja Euroopa terasetööstuses toimuv märkimisväärne 
ümberstruktureerimine;

15. toonitab, et tegevuskava rakendamisel tuleks käsitleda ka majanduskriisi lühiajalist mõju 
sektori tööjõule ja konkurentsivõimele, ning kutsub komisjoni üles jälgima 
tähelepanelikult võimsuse vähenemist ja tehaste sulgemist Euroopas; on seisukohal, et ELi 
fonde ei tohiks kasutada teatavate käitiste äritegevuse säilitamiseks, sest see moonutaks 
terasetootjatevahelist konkurentsi ELis, vaid ainult selleks, et leevendada sulgemiste ja 
kärbete mõju töötajatele ning edendada noorte tööhõivet sektoris;

16. rõhutab, et nõudluse vähenemine ei tohi liikmesriikide seas põhjustada kõlvatut 
konkurentsi töökohtade pärast; nõuab sellega seoses üleeuroopalist lahendust;

17. kutsub komisjoni üles edendama meetmeid, mille eesmärk on säilitada terasetootmine 
Euroopas ja tagada vastav tööhõive tase, ning edendama meetmeid, et ennetada ja ära 
hoida tehaste sulgemist Euroopas;

18. palub komisjonil kasutada viivitamatult ja täielikult ELi rahalisi vahendeid, et vähendada 
tööstuse ümberstruktureerimise sotsiaalset mõju; nõuab eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi täielikku kasutuselevõttu;

19. on veendunud, et töötajate osalemine innovatsiooni- ja restruktureerimistegevuses on 
majandusedu parim tagatis;

20. rõhutab vajadust kvalifitseeritud ja oskustega inimeste järele, et toime tulla üleminekuga 
säästvamatele tootmisprotsessidele ja toodetele, ning nõuab Euroopa koolitus- ja 

1 Eurofound (peagi avaldatav, jaanuar 2014).
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haridusstrateegia koostamist; tervitab tehnilise kutsehariduse ja koolituse projekti 
terasesektori keskkonnahoidlikumaks muutmise kohta1, mille raames terasetööstuse 
ettevõtted, teadusinstituudid ja sotsiaalpartnerid uurisid ühiselt, millised oskused on 
vajalikud keskkonnasäästlikkuse saavutamiseks; kutsub komisjoni üles toetama rohkem 
projekti tulemuste elluviimist;

21. kutsub komisjoni üles koostama restruktureerimiskava, mis kindlustab ja loob häid 
töökohti ja tööstustegevust Euroopa piirkondades;

II. EUROOPA TERASETÖÖSTUSE KONKURENTSIVÕIME PARANDAMISE 
MEETMED

II.1. Energiavarustuse kindlustamine jõukohase hinnaga

22. täheldab, et asjaolu tõttu, et Euroopa on piiratud ressurssidega maailmajagu, on 
energiahinnad ELis viimastel aastatel järsult tõusnud, põhjustades ELi tööstuse 
ülemaailmse konkurentsivõime märgatavat langust; tunnistab, et energiahinnad on 
terasetööstuse ja muude energiamahukate tööstusharude kõige olulisem kuluartikkel; on 
veendunud, et ühtse energiaturu tõhus toimimine, mille aluseks on eelkõige hindade 
läbipaistvus, on vajalik eeltingimus, kui terasetööstust tahetakse varustada kindla ja 
säästva energiaga, millel on jõukohane hind; rõhutab tõsiasja, et puuduvad piiriülesed 
ühendused tuleks välja arendada ja kehtivaid õigusakte tuleb täielikult rakendada, et saada 
kasu Euroopa ühtsest energiaturust; toetab komisjoni lubadust teha jõupingutusi, et 
vähendada erinevust ELi tööstuse ja tema peamiste konkurentide vahel seoses 
energiahindade ja kulude lõhega, võttes arvesse üksikute liikmesriikide strateegiaid ja 
võimaldades riikidel täita oma konkreetseid riiklikke nõudeid; on seisukohal, et komisjon 
peaks sel eesmärgil esitama 12 kuu jooksul konkreetsed ettepanekud;

23. rõhutab, et komisjon peaks konkreetsemalt ja üksikasjalikumalt käsitlema 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist ning et kliima- ja energiapoliitika eesmärgid 
aastaks 2030 peavad olema ELi tööstussektorite jaoks tehniliselt ja majanduslikult 
teostatavad ning et edukaimatel ei tohiks olla kliimapoliitikast tulenevaid otseseid ega 
kaudseid lisakulusid; rõhutab, et kasvuhoonegaaside heite ülekandumist käsitlevad sätted 
peaksid ette nägema 100% tasuta eralduse tehniliselt saavutavate sihteesmärkide raames, 
kohaldamata seejuures kasvuhoonegaaside heite ülekandumise sektorite suhtes 
vähendustegurit;

24. innustab komisjoni välja töötama strateegiad vähese CO2-heitega energialiikide kasutusele 
võtmiseks, et edendada nende kiiret lülitamist elektriturule;

25. usub, et toetada tuleks investeeringuid tehnoloogiatesse, mis suurendavad sisendenergia ja 
energia tagasisaamise kasutust, näiteks optimeerides protsessigaaside ja heitsoojuse 
kasutust, neid võiks kasutada auru ja elektri tootmiseks;

26. peab vajalikuks pöörata rohkem tähelepanu pikaajalistele lepingutele elektritarnijate ja 
tööstustarbijate vahel, vaja oleks alandada energiakulusid ja parandada rahvusvahelisi 
energiavõrke, mis on väga tähtis ELi ääremaade jaoks, et aidata vältida tootmise 

1 http://www.gt-vet.com/?page_id=18 
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üleviimist kolmandatesse riikidesse ja ühes liikmesriigist teise; toonitab, et pikaajaliste 
energialepingute sõlmimine võib leevendada energiahindade kõikumise riski ja aidata 
alandada tööstustarbijate jaoks elektrihindu; kutsub komisjoni üles koostama suuniseid 
pikaajaliste energiavarustuse lepingute konkurentsiaspektide kohta;

27. ergutab komisjoni töötama välja strateegiad, et kulutõhusal viisil kasutusele võtta vähese 
CO2-heitega energiaallikad ja järk-järgult kaotada subsiidiumid, et soodustada selliste 
energialiikide kiiret integreerimist elektriturule; on seisukohal, et seni peaks olema 
võimalik energiamahukate tööstusharude üldised elektrilisamaksu kulud tasaarvestada, kui 
need on kulud, mida ei pea kandma konkurendid väljaspool ELi;

28. toonitab, et energiavarustuse kindlus on terasetööstuse oluline eeltingimus; kutsub 
liikmesriike üles rakendama täiel määral kolmandat energiapaketti; kutsub liikmesriike 
üles tagama kindla energiavarustuse ning arendama sel eesmärgil vajalikke energiataristu 
projekte ja pakkuma investoritele asjakohaseid stiimuleid, et vähendada sõltuvust 
imporditud fossiilkütustest; julgustab komisjoni edendama maagaasi allikate ja tarneteede 
mitmekesistamist ning hakkama koordineerima ja toetama veeldatud maagaasi tarneteede 
ohutusmeetmeid; palub komisjonil viia läbi põhjaliku hindamise elektritootmise piisavuse 
kohta ja koostada suunised, kuidas säilitada elektrivõrkude paindlikkus;

29. palub komisjonil esitada aruande, milles jälgitakse arengut üksustes, mille olemasolu on 
ohus, nagu nõuti Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2012. aasta resolutsioonis ELi 
terasetööstuse kohta;

II.2. Kliimakaitse, ressursitõhusus ja keskkonnamõju

30. 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; tunnistab, et terasetoodetel on tähtis osa üleminekul teadmistepõhisele, vähese 
CO2-heitega ja ressursitõhusale majandusele; rõhutab, et tähtis on püüda veelgi vähendada 
terasetööstuse koguheidet;

31. on veendunud, et Euroopa terasetootmist tuleks jätkata terasetootmise kestliku mudeli 
abil; nõuab tungivalt, et komisjon koostaks Euroopa säästlikkuse standardid ja 
propageeriks neid, nagu näiteks terasest ehitustoodete märk SustSteel;

32. rõhutab, kui tähtsal kohal on logistikakulud, eriti laevandussektoris, samuti toorainega 
varustamine, tarnekindlus ja majanduskasv seoses sadamaarendusega;

33. on seisukohal, et EL peab mitmekesistama tooraine sisseveo- ja jaotuskohti, sest Euroopa 
terasetööstuse jaoks on ülitähtis vältida tooraine sisseveol sõltuvust ühest ainsast 
sadamast; on seisukohal, et tuleks luua jaotuspunkt mineraalide transportimiseks Lõuna- 
ja Ida-Euroopasse;

34. tunnistab rauamaagist terase tootmise tähtsat rolli ELis, võttes arvesse terasetootmise 
kasvu maailmas ja paljudes Euroopa väärtusahelates vajamineva erikvaliteedi tootmist; 
rõhutab, et terase tootmine terasejäätmetest vähendab energiatarbimist ligikaudu 75 % ja 
aitab säästa ligikaudu 80 % sisendtoorainest; nõuab seepärast tungivalt, et komisjon 
tagaks Euroopa terasejäätmete turu tõhusa toimimise, parandades vanametalliturgude 
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toimimist, võideldes ebaseadusliku vanametalliekspordi vastu, mille tõttu Euroopa 
majandus kaotab väärtuslikku toorainet, ning suurendades liikmesriikide suutlikkust 
kontrollida jäätmesaadetisi jäätmeveo määruse alusel; julgustab edasi arendama 
terasejäätmete ringlussevõttu, selleks tuleks terasejäätmeid maksimaalselt koguda ja 
kasutada ning parandada nende kvaliteeti, sest see aitab tagada tooraine kättesaadavuse, 
vähendada energiasõltuvust, vähendada heidet ja edendada ringmajandust; toetab 
komisjoni algatust uurida ja kontrollida jäätmesaadetisi, et vältida vanametalli 
ebaseaduslikku eksporti sageli riikidesse, kus keskkonnaõigus ei ole ELi omaga võrreldav; 

35. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks tervikliku lähenemisviisi, mis puudutab 
kliimamuutuse, keskkonna-, energia- ja konkurentsivõimepoliitikat, arvestades seejuures 
sektoripõhiseid eripärasid; on seisukohal, et regulatsioonide väljatöötamisel peaks 
komisjon püüdma saavutada sünergiat, mis võimaldaks kliima- ja keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamist, toetades samal ajal konkurentsivõime ja tööhõive eesmärke ning 
vähendades kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ja tootmise ümberpaigutamise riske; 

36. kutsub komisjoni üles viima kasvuhoonegaaside heite ülekandumise nimekirja järgmise 
läbivaatamise läbi avatud ja läbipaistval viisil, arvestades Euroopas toodetud terase rolli 
kliimamuutuse leevendamisel ja elektrihindade kaudset mõju konkurentsile; palub 
tungivalt komisjonil tagada, et kasvuhoonegaaside heite ülekandumist käsitlevad sätted 
kehtiksid ka edaspidi ning terasetööstus jääks kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
nimekirja;

37. toonitab, et kliimapoliitika raamistikus aastani 2030 tuleb arvesse võtta sektorite 
erinevusi, tehnoloogilist teostatavust ja majanduslikku elujõulisust ning põhimõtteliselt ei 
tohiks sellega kaasneda tõhusamatele tööstusrajatistele lisakulusid;

38. peab murettekitavaks mõju, mida komisjoni hiljutine otsus liikmesriikide 
rakendusmeetmete kohta kolmandal heitkogustega kauplemise perioodil võib avaldada 
tööstusele sektoriülese paranduskoefitsiendi kohaldamise tõttu, mis näitab, et tööstus ei 
suuda eesmärki saavutada isegi praegu Euroopas parima olemasoleva tehnoloogia 
kasutamise korral, nii et isegi Euroopa kõige tõhusamatel käitistel võib tekkida 
lisakulusid;

39. rõhutab tõhusa ja usaldusväärse infrastruktuuri tähtsust terasetööstuse arengu jaoks ning 
tuletab meelde, et 65% maailma terasetoodangust põhineb jätkuvalt maagil, mistõttu 
investeeringud asjakohasesse infrastruktuuri, mis hõlmab kogu ahelat alates kaevandustest 
kuni terasetehaste ja eksporditurgudeni välja, mõjutavad märkimisväärselt 
konkurentsivõimet eriti hõreda asustusega riikides;

II.3. Võrdsed tingimused rahvusvahelisel tasandil 

40. on seisukohal, et kaubandusläbirääkimised peaksid edendama liidu ja liikmesriikide 
majanduslikke ja strateegilisi huve ning järgima vastastikkuse põhimõtet, mille kohaselt 
võetakse arvesse selliseid kaalutlusi nagu pääs uutele turgudele, tooraine kättesaadavus, 
kasvuhoonegaaside heite ja investeeringute ülekandumise oht, võrdsed tingimused ja 
oskusteabe leke; on seisukohal, et strateegiates tuleks kajastada erinevusi arenenud riikide, 
suurte areneva turumajandusega riikide ja vähim arenenud riikide majanduste vahel; 
rõhutab, et juurdepääs uutele eksporditurgudele kiire kasvuga majandusruumides, kus 
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saab Euroopas toodetud terast müüa kaubandustõketeta, on määrava tähtsusega Euroopa 
terasetööstuse kasvu- ja arengupotentsiaali jaoks; taunib asjaolu, et mõned ELi 
kaubanduspartneritest rakendavad ebaõiglasi ja piiravaid meetmeid, nt 
investeerimispiirangud ja kodumaist terasetööstust kaitsvad eelistused riigihangetes, mis 
takistavad ebaõiglaselt ELi teraseeksporti; taunib samuti asjaolu, et alates ülemaailmse 
kriisi algusest 2008. aastal kasutavad paljud kolmandad riigid oma terasetööstuse 
toetamiseks üha tugevamaid protektsionistlikke meetmeid;

41. kutsub komisjoni üles tagama, et tulevastes kaubanduslepingutes oleksid sätted, mis 
märgatavalt parandavad Euroopa terase ja terasetoodete ekspordi- ja turulepääsu 
võimalusi;

42. toetab komisjoni ettepanekut viia enne vabakaubanduslepingute sõlmimist läbi 
mõjuhindamine, sh terase kohta, arvestades ELi tootmise väärtusahelat ja Euroopa 
tööstust ülemaailmses kontekstis; palub komisjonil korrapäraselt hinnata nii jõustunud kui 
ka läbirääkimisetapis olevate lepingute kumulatiivset mõju konkreetsete ja 
kindlaksmääratud kriteeriumide alusel, sh selles suhtes, kuidas on kaasatud sidusrühmad;

43. nõuab, et komisjon tagaks, et kõigist käimasolevatel ja tulevastel 
kaubandusläbirääkimistel võetavatest ning kehtivates ja tulevastes kaubanduslepingutes 
fikseeritud kohustustest peetaks tõepoolest kinni; kutsub komisjoni üles võitlema 
kolmandatest riikidest lähtuva kõlvatu konkurentsi vastu ning kasutama komisjoni 
käsutuses olevaid asjakohaseid meetmeid, nagu kaubanduse kaitsevahendid või vajaduse 
korral WTO vaidluste lahendamise mehhanism, proportsionaalselt, kiiresti ja tõhusal 
viisil; kutsub komisjoni üles võitlema kolmandate riikide ebaõiglase protektsionismi vastu 
ning tagama Euroopa ettevõtete turulepääsu ja tooraine kättesaadavuse;

44. juhib tähelepanu sellele, et terasetööstus on kaubanduse kaitsemeetmete kõige sagedasem 
kasutaja; väljendab muret seoses pika ajaga – keskmiselt kaks aastat –, mida komisjon 
vajab dumpinguvastaste meetmete algatamiseks, samal ajal kui USA puhul on selle 
ajavahemiku pikkuseks vaid kuus kuud; palub komisjonil võtta meetmeid tagamaks, et 
ELil oleksid tulemuslikud kaubanduse kaitsemeetmed, mida saab kiirelt kasutusele võtta 
ja mis võimaldavad ELil dumpingujuhtumite korral ruttu tegutseda, nagu seda nõuab 
halastamatu konkurents, millega Euroopa tööstus peab globaliseerunud majanduses toime 
tulema;

45. nõuab tungivalt, et komisjon kontrolliks, et süsteem „Surveillance 2” pakub vähemalt 
samu järelevalve- ja kontrollitagatisi ebaausate subsiidiumide ja dumpingu vastu nagu 
teatavate raua- ja terasetoodete impordi eelneva järelevalve süsteem, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EL) nr 1241/2009;

46. rõhutab, et terasetoodete õiglane kaubandus saab toimida üksnes peamisi töötajate õigusi 
ja keskkonnanorme järgides;

47. on seisukohal, et Euroopa ettevõtted kolmandates riikides peaksid samuti rakendama 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja töötajate kaasamisega seotud ELi standardeid ning et 
piirkondlikku arengut tuleks edendada;

48. ergutab komisjoni rakendama esildatud meetmeid, et tagada juurdepääs koksisöele;
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49. palub komisjonil edendada finantsturge reguleeriva raamistiku reformi, et ära hoida 
spekulatiivseid hinnakõikumisi, tagada hinnakujunduse läbipaistvus ja parandada nii 
terase kui ka toormaterjali tarnekindlust;

50. nõuab tungivalt, et komisjon kaitseks Euroopa terast õigusaktidega, et sertifitseerida 
roostevaba terase lõppkasutus ja selle keemiline ja füüsikaline koostis, muu hulgas 
kehtestades seetarvis terasega seotud toodete jaoks kvaliteedisertifikaadi, millega saab 
kaitsta Euroopa toodangut sertifitseerimata toodete eest;

51. toetab komisjoni ettepanekut võtta meetmeid, et võidelda terasetoodete ebaseaduslike 
turgude vastu; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid uuriksid võimalikke 
meetmeid, kuidas võidelda käibemaksust kõrvalehoidumisega;

II.4. Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon

52. märgib, et läbimurdetehnoloogiate ulatuslik levitamine on hädavajalik 2050. aasta 
tegevuskavas ette nähtud CO2-heite vähendamise plaani täitmiseks; peab kiiduväärseks 
programmi ULCOS eesmärki, milleks on uuenduslike, väga vähese CO2-heitega 
terasevalmistamise tehnoloogiate väljaselgitamine ja arendamine, samuti tõstab esile 
programmi SPIRE ja teisi programme, et välja töötada uued teraseklassid, tootmis- ja 
ringlussevõtu protsessid ning ärimudelid, mis parandavad väärtust, tõhusust ja 
säästlikkust, suurendades seeläbi Euroopa terasetööstuse konkurentsivõimet;

53. kutsub komisjoni üles rakendama ambitsioonikat innovatsioonipoliitikat, mis aitab luua 
kvaliteetseid, energiatõhusaid ja innovaatilisi tooteid ning võimaldab ELil end kasvavas 
ülemaailmses konkurentsis maksma panna;

54. hindab positiivselt tulemusi, mida on saavutatud söe ja terase jaoks ettenähtud 
erivahenditega, nagu söe ja terase teadusfond, ning innustab komisjoni jätkama seda 
tegevust, millega tehti algust 2002. aastal;

55. peab vajalikuks laiendada innovatsioonitoetusi kõikidele terasetööstusega seotud 
tegevusaladele, seega tuleks programmi Horisont 2020 raames rakendada EIP rahastud, et 
toetada teadus-, arendus- ja innovatsioonialast koostööd terasetööstusettevõtete ja nende 
asukoha piirkondade vahel eesmärgiga edendada jätkusuutlikku majandustegevust;

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

57. peab asjakohaseks kehtestada stiimulimehhanismid, et panna rahvusvahelisi 
suurettevõtteid investeerima teadus- ja arendustegevusse piirkondades, kus nende 
tööstuslik tegevus toimub, et toetada tööhõivet ja asjaomaste piirkondade dünaamilisust;

58. tunnistab, et läbimurdetehnoloogiate arendus-, edendus- ja tutvustamistegevus ning 
kasutuselevõtt on seotud suurte finantsriskidega; toetab klastrite, teaduskoostöö ning 
avaliku ja erasektori partnerluste, nagu SPIRE ja EMIRI loomist; julgustab kasutama 
uuenduslikke finantsinstrumente, nagu riskijagamisrahastu, mis annavad eelisjuurdepääsu 
kriisis olevatele terasetööstusettevõtetele; kutsub Euroopa Investeerimispanka ja Euroopa 
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Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka üles kavandama pikaajalist finantsraamistikku 
teraseprojektide jaoks;

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

60. 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.
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RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava kohta
(2013/2177(INI))

Arvamuse koostaja: Metin Kazak

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. jagab komisjoni seisukohta, et tugev ja konkurentsivõimeline terasetööstus on Euroopa 
tööstusbaasi jaoks oluline; juhib tähelepanu sellele, et EL on maailmas suuruselt teine 
terasetootja tootmismahuga üle 177 miljoni tonni terast aastas, mis on ülemaailmsest 
toodangust 11%; juhib lisaks tähelepanu sellele, et kaubanduspoliitikal võib olla tähtis osa 
terasetööstuse arengu toetamisel; 

2. rõhutab, et ELi jaoks on üks parimaid viise oma tööstuse kaitsmiseks luua stiimuleid 
terase tootmiseks kõige tõhusamate ja õiglasemate tootmisprotsesside abil; juhib 
tähelepanu sellele, et selliste stiimulite loomisel on väga tähtis standardimine ja 
riigihankepoliitika ning ELi läbivaadatud riigihankepoliitika direktiivides võetakse 
olelusringi kulude põhimõtte raames arvesse ka tootmisprotsesside negatiivseid 
keskkonnaalaseid välismõjusid;

3. taunib asjaolu, et mõned kaubanduspartnerid on kehtestanud ebaõiglased 
kaubandustõkked, nt toorainete (nt vanaraud) ekspordipiirangud ja eksporditollimaksud, 
mis on vähendanud toorainete kättesaadavust ja suurendanud asjatult terasetootmise 
kulusid ELis;

4. juhib tähelepanu sellele, et vanaraud on strateegiline tooraine, ja toetab komisjoni 
meetmeid tooraineteturu, eelkõige rauamaagi, koksisöe ja ringlussevõetavate materjalide 
turu juurdepääsuvabaduse parandamiseks, ning on seisukohal, et selline 
juurdepääsuvabadus on oluline tegur Euroopa terasetööstuse konkurentsivõime tagamisel 
ülemaailmses plaanis; rõhutab siiski, et terase ringlussevõttu tuleb soodustada, et muuta 
ELi terasetööstus jätkusuutlikumaks ja toorainete impordist vähem sõltuvaks, muuta 
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tootmine tõhusamaks, edendades samal ajal tootmisprotsessidega seotud innovatsiooni ja 
vähendades terasetootmise keskkonnamõju kogu tootmisahela lõikes, ning selleks, et 
suurendada nõudlust säästvate terasest ehitustoodete järele; nõuab tungivalt, et komisjon 
algataks terasest ehitustoodete säästvusega (SustSteel) seotud standardimistegevuse;

5. rõhutab asjaolu, et kolmandate riikide seatud ebaõiglased kaubandustõkked sellise 
tooraine suhtes on vaja kaotada, vajaduse korral vastastikuse põhimõtte alusel, mis 
eelkõige tugineb Euroopas metallijäätmete käitlemisele ja kasutamisele kohaldatavatele 
rangetele keskkonnaeeskirjadele;

6. taunib asjaolu, et mõned ELi kaubanduspartneritest rakendavad ebaõiglasi ja piiravaid 
meetmeid, nt investeeringupiirangud ja kodumaist terasetööstust kaitsvad eelistused 
riigihangetes, mis takistavad ebaõiglaselt ELi teraseeksporti; taunib samuti asjaolu, et 
alates ülemaailmse kriisi algusest 2008. aastal kasutavad paljud kolmandad riigid oma 
terasetööstuse toetamiseks üha tugevamaid protektsionistlikke meetmeid;

7. rõhutab, et terasetoodete õiglane kaubandus saab toimida üksnes töötajate põhiõigusi ja 
keskkonnastandardeid järgides;

8. nõuab, et komisjon tagaks, et kõigist käimasolevatel ja tulevastel 
kaubandusläbirääkimistel võetavatest ning kehtivates ja tulevastes kaubanduslepingutes 
fikseeritud kohustustest peetaks tõepoolest kinni; palub komisjonil kasutada tulemuslikult 
ja kiiresti ELi kaubanduse kaitsemeetmeid ning kasutada vajaduse korral WTO 
eeskirjadega kooskõlas olevat vaidluste lahendamise mehhanismi ning võidelda ELi huve 
kahjustavate ebaausate kaubandustavade ja paljudes kolmandates riikides rakendatavate 
protektsionistlike meetmete tugevdamise vastu, eriti kui piirangud puudutavad tooraineid;

9. juhib tähelepanu sellele, et ülemaailmsel teraseturul on endiselt hinnanguliselt 542 miljoni 
tonni suurune tootmisvõimsuse ülejääk; tuletab meelde, et Hiina tootmisvõimsuse ülejääk 
on 200 miljonit tonni, samas kui tema toodang kokku moodustab 50% ülemaailmsest 
kogutoodangust; 

10. kutsub komisjoni üles tagama tulevastes kaubanduslepingutes Euroopa terase ja 
terasetoodete ekspordi- ja turulepääsuvõimaluste tunduv paranemine;

11. juhib tähelepanu sellele, et terasetööstus on kaubanduse kaitsemeetmete kõige sagedasem 
kasutaja; väljendab muret seoses pika ajaga – keskmiselt kaks aastat –, mida komisjon 
vajab dumpinguvastaste meetmete algatamiseks, samal ajal kui USA puhul on selle 
ajavahemiku pikkuseks vaid kuus kuud; palub komisjonil võtta meetmeid tagamaks, et 
ELil oleksid olemas tulemuslikud kaubanduse kaitsemeetmed, mida saab kiirelt kasutusele 
võtta ja mis võimaldavad ELil dumpingujuhtumite korral sujuvamalt tegutseda, nagu seda 
nõuab halastamatu konkurents, millega Euroopa tööstus globaliseerunud majanduses 
silmitsi seisab;

12. nõuab tungivalt, et komisjon kontrolliks, et süsteem „Surveillance 2” pakub vähemalt 
samu järelevalve- ja kontrollitagatisi ebaausate toetuste ja dumpingu vastu nagu teatavate 
raua- ja terasetoodete impordi eelneva järelevalve süsteem, mis on sätestatud komisjoni 
määruses (EL) nr 1241/2009;
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13. on seisukohal, et Euroopa ettevõtted kolmandates riikides peaksid samuti rakendama 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja töötajate kaasamisega seotud ELi standardeid ning et 
piirkondlikku arengut tuleks edendada;

14. toetab komisjoni kava viia läbi ELi tööstusele avalduva mõju hindamine, mis võtab enne 
vabakaubanduslepingute allkirjastamist arvesse terasesektori huve ja probleeme;

15. palub komisjonil korrapäraselt hinnata nii jõustunud kui ka läbirääkimisetapis olevate 
kokkulepete kumulatiivset mõju konkreetsete ja kindlaksmääratud kriteeriumide alusel, sh 
selles suhtes, kuidas on kaasatud sidusrühmad;

16. on seisukohal, et läbirääkimised ELi kaubanduspartneritega peaksid põhinema 
vastastikusel lähenemisviisil, mille puhul võetakse arvesse selliseid kaalutlusi nagu 
juurdepääs uutele turgudele, juurdepääs toorainetele, kasvuhoonegaaside heite ja 
investeeringute ülekandumise oht, tegutsemistingimuste võrdsus ning oskusteabe 
ülekandumine;

17. kutsub komisjoni üles alustama ELis suuremaid impordikoguseid turustavate 
kaubanduspartneritega, näiteks Türgi ja Abu Dhabiga, läbirääkimisi koguste piiramise üle;

18. nõuab tungivalt, et komisjon töötaks võimalikult kiiresti välja strateegilise nägemuse oma 
tööstuspoliitika kohta, et muu hulgas aidata struktuurse liigvõimsuse all kannatavaid 
tööstussektoreid, viies ühtlasi kaubanduspoliitika kooskõlla ELi strateegiliste huvidega;

19. nõuab tungivalt, et komisjon jälgiks vanametalli turge ja kaaluks võimalikke meetmeid, 
mida saaks vajaduse korral võtta, et tegeleda kasvuhoonegaaside heite ülekandumisega 
ELi-välistesse riikidesse; 

20. rõhutab, et uuendustegevus uute toodete, näiteks ülitugeva ja samas painduva terase ning 
uute tootmisprotsesside loomiseks on võti Euroopa terasetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks võrreldes kolmandate riikide tarnijatega ja seda valdkonda tuleks eraldi 
toetada;

21. on veendunud, et töötajate osalemine innovatsiooni- ja restruktureerimistegevuses on 
majandusedu parim tagatis;

22. kutsub komisjoni üles kasutama Euroopa Söe- ja Teraseühenduse positiivseid kogemusi, 
eelkõige kolmepoolsete strateegiliste kaalutluste ja teadusuuringute valdkonnas ja looma 
vastavalt kolmepoolse komisjoni „Teras 2020”.
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava kohta
(2013/2177(INI))

Arvamuse koostaja: Patrick Le Hyaric

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Eurofoundi 2009. aasta esindavusuuringut, mis käsitleb Euroopa 
sotsiaalpartnerite organisatsioone terasetööstuses1;

A. arvestades, et terasesektori pidevad ümberkorraldused – muu hulgas majanduskriisi, karmi 
ülemaailmse konkurentsi, kolmandate riikide terasetoodangu suurenemise, kasvavate 
tootmiskulude ning ebapiisavate arukate investeeringute tõttu – on toonud kaasa tehaste 
massilise sulgemise, vähendanud töökohti 1 miljonilt 1970. aastal 369 000-ni 2012. aastal, 
ning see on avaldanud laastavat mõju tööhõive tasemele tervetes piirkondades; arvestades, 
et see suundumus on praeguse majanduskriisiga veelgi hoogustunud ning alates 2008. 
aastast on kadunud 60 000 töökohta;

B. arvestades ühtlasi metallurgia tootmiskohtade keskset iseloomu kohaliku majanduse jaoks 
ja nende keskuste igasuguse ümberstruktureerimise olulisi tagajärgi kogu kohalikule 
majandusstruktuurile; 

C. arvestades, et terasesektor varustab terveid Euroopa tööstusharusid ja on selle positsiooni 
tõttu üks konjunktuuriliste muutuste suhtes kõige tundlikumaid tööstusharusid, ning 
igasugune majanduse aeglustumine tekitab üleliigset tootmisvõimsust, mida kasutatakse 
liiga sageli ümberstruktureerimise õigustuseks; arvestades, et see turgude-eelne positsioon 
annab terasesektorile strateegilise rolli komisjoni taasindustrialiseerimise kavas, millega 
soovitakse saavutada 2020. aastaks 20%-line tööstuse osakaal Euroopa Liidu SKPst;

1 Eurofound (2009), „Representativeness study of the European social partner organisations: Steel 
industry”,http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0811027s/tn0811027s.pdf
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D. arvestades, et Euroopa terasetööstuse edaspidine konkurentsivõime ja tööhõivevõimalused 
sõltuvad tema suutlikkusest muutuda tõhusamaks ja tegeleda ringlussevõtuga;

E. arvestades, et teiste sektoritega võrreldes on töösuhted terasetööstuses väga rangelt 
korraldatud; arvestades, et see omapära avaldub kõrges ametiühingutesse kuuluvuse 
tasemes, tugevas esindatuses tööandjate organisatsioonides, milles on samuti palju 
osalejaid, ning kollektiivläbirääkimiste suures ulatuses; arvestades, et see kajastub 
Euroopa tasandil, kus terasetööstus on olnud sotsiaalsete partnerlussuhete arendamisel 
esirinnas1;

F. arvestades, et OECD näeb 2025. aastaks ette maailma terasenõudluse suurenemist 1,5–2,3 
miljardi tonni võrra, siis annab selline prognoos metallurgiatööstusele kindlad väljavaated; 
arvestades, et Euroopa Liidul on esmaklassilised oskused, oskusteadmised, 
infrastruktuurid ja tööstusrajatised, mida tuleb kohandada tuleviku nõudlusele, mitte 
vähendada või maha jätta lühiajalise tasuvuse loogikast lähtudes või muude loodetud 
turgude avamise heaks;

G. arvestades, et tehaste sulgemised ja/või koondamised terasetööstuses puudutavad sageli 
paljusid töötajaid; arvestades samuti, et see toob sageli kaasa täiendavaid ulatuslikke 
koondamisi tarne- ja muudes ettevõtetes; arvestades, et minevikus on see avaldanud suurt 
mõju tervete piirkondade majandusstruktuurile ning et sellega seoses tuleb jätkusuutlikku 
tööhõivepoliitikat võtta kui investeeringut piirkondlikku struktuuripoliitikasse;

H. arvestades üksikute töötajate teadmiste ja kogemuste suure ja pöördumatu kaoga, mis 
kaasneb tehaste kavandatud sulgemiste ja koondamistega, ning Euroopas aastasadade 
jooksul kogutud teadmiste ja kogemuste kadumisega kogu sektoris;

I. arvestades, et Eurofound avaldab 2014. aasta 2013. aasta aruande „Industrial relation 
practices related to psychosocial constraints at work in the steel sector” (tööstussuhete 
tavade ja tööalaste psühhosotsiaalsete piirangute seos terasesektoris)2;

J. arvestades, et Eurofound avaldab 2014. aastal aruande „Role of social dialogue in 
industrial policies” (sotsiaaldialoogi osa tööstuspoliitikas)3;

K. arvestades, et Eurofound avaldab 2014. aastal aruande „Working conditions and job 
quality in manufacturing: sectoral information sheet from the 5th European Working 
Conditions Survey”4;

1. tunneb heameelt tegevuskava ja selle ettepanekute üle ning on veendunud, et töökohtade 
vähendamise algpõhjustega tuleb tegeleda, kuid tunneb muret terasetööstuse tegevuskava 
ambitsioonide ja konkreetsuse puudumise pärast; nõua tungivalt strateegiat, mis oleks 
kooskõlas ressursitõhusa majanduse eesmärkidega ja arvestaks kaubandust, energeetikat, 
energiatõhusust, keskkonda, teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni, tööhõivet ning 

1 Eurofound (2009).
2 Eurofoundi (peagi valmiv, 2014) aruanne tööstussuhete tavade ja tööalaste psühhosotsiaalsete piirangute seose 
kohta terasesektoris. 
3 Eurofound (peagi avaldatav, 2014), „Role of social dialogue in industrial policies”.
4 Eurofound (peagi avaldatav, jaanuar 2014), „Working conditions and job quality in manufacturing: sectoral 
information sheet from the 5th European Working Conditions Survey”. 



RR\1016545ET.doc 23/27 PE521.512v03-00

ET

koolituspoliitikat, et kaotada lahknevused koolituses, piirata dumpingut ning võidelda 
tooraine hindade volatiilsuse ja energia hindade tõusu vastu; palub seepärast 
üksikasjalikku tegevuskava koos täpse ajakavaga selle rakendamiseks;

2. nõuab, et tehtaks suuremaid jõupingutusi strateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava kasvuga seotud eesmärkide elluviimiseks, edendades tugevamat Euroopa 
terasetööstust; rõhutab sellega seoses Euroopas tugeva tööstusbaasi säilitamise tähtsust; 
rõhutab, et teadus, arendus ja innovatsioon on saamas üha olulisemaks, eriti seoses 
vajadusega töötada välja vähem ressursimahukaid tootmisviise, mis ei kahjusta Euroopa 
ettevõtete konkurentsivõimet ning suurendavad tööhõivet;

3. soovitab samuti liikmesriikidel investeerida inimressurssidesse ja parandada haridus- ja 
õppimisõiguse kasutamise tingimusi, võimaldades seejuures läbilaskevõimet erinevate 
haridussüsteemide vahel, mitte ainult selleks, et ette valmistuda ja vastata uutele 
tehnoloogialahendustele, keskkonnahoidlikule ja mitteenergiamahukale majandusele 
suunatud metallurgiatööstuse kvalifitseeritud tööjõu vajadustele, vaid ka selleks, et 
tugevdada kogu tootmisahelat, kaasa arvatud põhilisi metallurgia tootmiskohti, mis on 
vajalikud kõrgtehnoloogia tootmiskohtade arendamiseks;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hindama terasesektori tööhõive tulevikuarenguid nii 
ELis tervikuna kui ka liikmesriikides eraldi ning julgustama liikmesriike ja 
sotsiaalpartnereid koostama asjakohaseid kavasid koolituseks, ümberõppeks, liikuvuseks 
ja uue töökoha leidmiseks töötajatele sektori sees; rõhutab, kui tähtis on tööstuse 
muutumisprotsessides Euroopa abi koolituse ja tööhõive valdkonnas oskuste ja 
oskusteadmiste säilitamiseks ja arendamiseks, tulevikus vajaminevate oskuste 
ennustamiseks, koolituse edendamiseks ja oskuste ajakohastamiseks; nõuab selle 
säilitamist ja selle kasutamise kontrollimist; väljendab muret selliste süsteemsete 
lahenduste puudumise pärast, mis oleksid suunatud põlvkondade vahetumisele ning 
oskuste nappusele, oskusteabe ja pädevuse vähenemisele tulevikus, ning rõhutab vajadust 
säilitada tööjõud ja oskused, mis on tulevikus väga olulised;

5. leiab, et terase suurema nõudluse eelduseks on elujõuline majanduskasv, kuid samuti, et 
nõudluse ergutamiseks ja tööhõive suurendamiseks oleks kasu suurtest 
infrastruktuuriprojektidest;

6. nõuab konkurentsipoliitika ja riigiabi eeskirjade läbivaatamist1, et edendad investeeringuid 
teadus- ja arendustegevusse, tööhõivet ja koolitust ning võtta vabatahtlikkuse alusel 
kasutusele võimalus, et töötajad kuuluksid kriisiolukorras ettevõtte omanike hulka, selleks 
et premeerida investeerimist jätkusuutlike ja kvaliteetsete töökohtade loomisse; vältida 
tootmismahtude massilist vähendamist; astuda vastu tootmisvõimsuse eksportimisele ja 
impordi suurendamisele ajutise ületootmise olukorras, mis möödub, kuna 2050. aastaks 
ennustatakse ülemaailmse nõudluse kahekordistumist; kiidab heaks komisjoni avalikud 
konsultatsioonid sellel teemal, millele järgnevad kiired ettepanekud; 

7. nõuab, et Euroopa terasetööstuse tegevuskava rakendamise arutelus oleks 
sotsiaalpartnerite kaasatus riiklikul tasandil suurem;

1 Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi terasetööstuse kohta (2012/2833(RSP)), vastuvõetud tekstid 
P7_TA(2012)0509.
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8. tunneb heameelt kahe ELi poliitikameetmete üle, mis kaasavad sotsiaalpartnereid, nimelt 
Euroopa valdkondliku sotsiaaldialoogi komiteesid ja kõrgetasemelist terase töörühma, sest 
need on selle sektori tööstuspoliitika küsimuste lahendamisele kaasa aidanud; toetab 
kõrgetasemelise töörühma tegevuse jätkamist;

9. toetab töötajate esindajatega pideva sotsiaalse dialoogi pidamise kohustuslikkust; nõuab 
tegevuskava rakendamisel tihedamat koostööd tööandjate ja töötajate esindajate vahel 
kõikidel tasanditel (ELi, riiklikul, kohalikul ja ettevõtte tasandil); rõhutab, et ELis praegu 
kehtivat korda töötajatega konsulteerimiseks ja nende teavitamiseks tuleb rakendada 
paremini; rõhutab täiendavate sotsiaaldialoogi struktuuride positiivset mõju terasesektoris; 
kutsub seepärast komisjoni üles esitama seadusandliku ettepaneku, mis käsitleks töötajate 
kaasamist restruktureerimiste korral, nagu on märgitud Euroopa Parlamendi 
algatusraportis 2012/20611; nõuab, et töönõukogudele ja kontsernikomiteedele antaks 
terasesektoris uued õigused ja rohkem vastutust;

10. rõhutab, et on vaja pikaajalisi strateegiaid, mis lubavad ettevõtetel ja töötajatel 
struktuuriliste ümberkujundustega kohaneda, ennetades muutusi ja viies sotsiaalse mõju 
miinimumini; kordab, et nõuab töötajate teavitamist ja nendega konsulteerimist ning 
restruktureerimise ettevalmistamist ja juhtimist käsitleva õigusakti koostamist; omistab 
erilist tähtsust tööjõuvajaduse muutustega seotud struktuurimuutuste pikaajalisele 
planeerimisele eesmärgiga tagada järkjärguline üleminek; rõhutab, et oskuste tase peaks 
olema selline, mis tagab tööhõive ja võimaldab vajaduse korral minna üle teistele 
tootmisviisidele ja ärimudelitele;

11. rõhutab, et terasetöölised on oma jooksvate tööülesannete jaoks tunduvalt suurema 
tõenäosusega alakvalifitseeritud kui teiste vaadeldavate töötleva tööstuse sektorite 
töötajad; nõuab olulist investeeringut oskustesse ja koolitusse, et kaotada oskuste 
mittevastavus terasesektoris ja tagada sektori konkurentsivõime ja elujõulisus tulevikus;

12. nõuab mittekohustuslikku õigusraamistikku rahvusvaheliste ametiühingute liitude ja 
ettevõtete vahel sõlmitavatele piiriüleste ettevõtjate kollektiivlepingutele;

13. tunnustab metallitööstussektorit kollektiivläbirääkimiste kaasamise eest piiriülesesse 
koordineerimisse ja kutsub terasesektori sotsiaalpartnereid üles kasutama optimaalselt 
rahvusvahelist dialoogi, et osutada vastupanu survele alandada palku ja halvendada 
töötingimusi;

14. nõuab, et kõikide juhtimisotsuste puhul rakendataks õigeaegselt ja täies ulatuses kehtivaid 
direktiive töötajate ja nende esindajate individuaalsete ja kollektiivsete õiguste kohta 
(direktiivid 98/59 (kollektiivsed koondamised), 2001/23 (ettevõtjate üleminek), 2002/14 
(teavitamise ja nõustamise üldraamistik), 2009/38 (Euroopa töönõukogud), 2001/86 
(töötajate kaasamise kohta Euroopa äriühingu põhikirjas) jne) ning ei seataks töötajaid või 
nende esindajaid lõpliku fakti ette;

15. märgib, et samas kui ELi heitkogustega kauplemise süsteemist saavad kasu elektritootjad, 
kes saavad lisakulu kanda elektrihindadesse, mille maksavad kinni nende kliendid, ei saa 

1 Euroopa Parlamendi resolutsioon töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise 
ettevalmistamise ja juhtimise kohta, (2012/2061(INI)), vastuvõetud tekstid P7_TA(2013)0005.
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terasesektor üleilmsel turul hindu tõsta, seega tööhõivevõimalused eksporditakse;

16. rõhutab, et kliimamuutuse alane siduv rahvusvaheline leping võimalikult suuremal arvul 
lepingupoolte vahel võimaldab osaliselt kaitsta Euroopa metallurgia tootmiskohti 
keskkonna- ja sotsiaalse dumpingu eest;

17. nõuab, et Euroopa Sotsiaalfondi kasutataks töötajate ümberõppeks ja oskuste 
uuendamiseks ning elukestva õppe parandamiseks, tegelemiseks oskustega seotud 
vajaduste, oskuste sobitamise ja muutuste ennetamisega terasetööstuses, võttes arvesse 
vajadust liikuda ressursisäästlikuma majanduse suunas;

18. kutsub liikmesriike üles kasutama täiel määral Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi (EGF) kui lühiajalist meedet tehaste sulgemiste ja oluliste kärbete korral; kordab 
oma seisukohta, et kavandatud EGFi meetmed peaksid olema kooskõlas ressursitõhusa ja 
keskkonda säästva majanduse suunaga;

19. toonitab, et edaspidise sotsiaaldialoogi parandamiseks seoses tööalaste psühhosotsiaalsete 
piirangutega Euroopa terasesektoris tuleks pöörata erilist tähelepanu töötingimuste 
eripärale, et selgitada välja sektorikohased põhjused, näiteks terase tootmise töö raskus, 
tööjõu omadused (meessoost ja eakam töötajaskond), keskkonnaprobleemid, 
tehnoloogiliste uuenduste kiire levik ja olulised ümberkorraldused Euroopa 
terasetööstuses, ning hinnata nende mõju töökohale, mis võib parandada sektoris 
ennetusalaste tavade vahetamist ja analüüsi; rõhutab lisaks, et kõik põhilised ennetuses 
osalejad (nii Euroopa, riiklikul kui ka kohalikul tasandil), sealhulgas ettevõtete 
juhtkonnad, tööohutuse- ja töötervishoiualaste teenuste pakkujad, töötajate esindajad jne) 
saavad ennetada tööalaseid psühhosotsiaalseid piiranguid kõigil ennetustasandeil, mis 
tähendab, et nad saavad jätkuvalt muuta paremaks nii tervist kui ka tulemuslikkust, mis on 
ühe mündi kaks külge;

20. nõuab, et uue Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia määratlemisel ning pensione 
ja muid sotsiaalhüvitisi käsitlevates juhenddokumentides võetaks arvesse terasetööstuse 
tootmisprotsessist tulenevat töö raskust ja stressi töötajate ja alltöövõtjate jaoks1; rõhutab, 
et terasesektori töötajatel on suurem tõenäosus kogeda oma töise tegevuse tagajärjel 
tööpinget, füüsilisi ohtusid ja terviseprobleeme kui ELi 28 riigi töötajatel keskmiselt;

21. rõhutab vajadust, et EL kaitseks kaubandussuhetes oma töökohti metallurgiatööstuses ja 
oma sotsiaalseid standardeid nii kaubanduslepingute või riigihangetes kolmandate riikide 
ettevõtete osalemist käsitlevate õigusaktide väljatöötamisel kui ka olemasolevate 
kaitsemeetmete liiga harva kasutamisel kolmandate riikide ettevõtete ebaausa konkurentsi 
vastu;

22. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel kehtestada vajalikud mehhanismid sellise Euroopa 
tööstuspoliitika väljakujunemiseks, mida praegusel kujul olemasolev 
liikmesriikidevaheline konkurents ei nõrgendaks; soovitab selleks lähendada riikide 
sotsiaalvaldkonna õigusnorme ning ühtlustada ELi ettevõtete tulumaksu miinimummäära.

1 Eurofound (peagi avaldatav, jaanuar 2014).
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