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Euroopa Parlamendi resolutsioon terasesektori kriisi kohta
(2012/2833(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse asjaolu, et ELi leping on kasvanud välja ESTÜ asutamislepingust,

– võttes arvesse asjaolu, et pärast ESTÜ asutamislepingu lõppemist reguleeritakse söe- ja 
terasetööstust ELi lepingu sätetega,

– võttes arvesse asjaolu, et üks Euroopa Liidu eesmärke on toetada terasetööstust ja teha see 
konkurentsivõimeliseks ning võimeliseks reageerima muutuvatele turutingimustele 
Euroopas ja väljaspool Euroopat,

– võttes arvesse asjaolu, et terasetööstus on Euroopa majanduskasvu ja jõukuse seisukohalt 
väga oluline,

– võttes arvesse asjaolu, et Euroopa terasetööstust on tõsiselt mõjutanud nõudluse järsk 
vähenemine, mis on toonud kaasa töökohtade kadumise ja konkurentsivõime 
nõrgenemise,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid resolutsioone terasetööstuse ning 
äriühingute restruktureerimise, üleandmise ja sulgemise kohta Euroopa Liidus,

– võttes arvesse komisjoni 2. veebruari 2011. aasta teatist „Kaubaturgude ja toorainega 
seotud probleemide lahendamine” (COM(2011)0025),

– võttes arvesse strateegiat „Euroopa 2020”,

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

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kogu Euroopa Liidu huvides on hoida alal tegevus, mis on aluseks liidu 
tööstusstruktuurile, ning tagada energiavarustus liidusisese tootmisega;

B. arvestades, et terasetööstusel on Euroopa majanduses keskne koht, ning arvestades, et 
konkurentsivõimeline Euroopa terasetööstus on paljude suurte tööstussektorite arengu ja 
väärtusloome selgroog;

C. arvestades, et see sektor on ülemaailmsel turul suure konkurentsisurve all, mis lähtub 
peamiselt erinevate õigusnormidega reguleeritavatest ELi mittekuuluvatest riikidest ja 
raskustest tooraine hankimisel ning suurematest kuludest;

D. arvestades, et terasetööstuses on viimased aastad olnud restruktureerimise ja tööstuses 
toimunud ühinemiste tõttu keerulised;
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E. arvestades, et kõrgtehnoloogilises tööstuses, milleks terasetööstus on, nähakse tehnilise 
oskusteabe etaloni ja seda tuleks seepärast kaitsta koheste meetmetega, et hoida ära selle 
tööstuse viimine ELi territooriumilt välja; 

1. palub komisjonil anda lühikese ajaga selge ülevaade Euroopa terasetööstuses toimuvatest 
suurtest muudatustest; toonitab, et on oluline, et komisjon jälgiks toimuvaid arenguid 
tähelepanelikult, et kaitsta Euroopa tööstuslikku pärandit ja seal hõivatud töötajaid; 

2. tuletab meelde, et komisjonil on ESTÜ asutamislepingu lõppemise järel õigus tegelda 
Euroopa terasetööstuses toimuvate arengute majandusliku ja sotsiaalse mõjuga; 

3. kutsub komisjoni üles kaaluma põhjalikult keskpika perioodi ja pikaajalisi algatusi 
terasetööstuse toetamiseks ja hoidmiseks;

4. on seisukohal, et komisjon peaks rohkem tähtsustama tööstuspoliitikat, et elavdada 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ülemaailmsel turul ja tagada võrdsed tingimused, 
kindlustades ühtlasi kõrged sotsiaalsed ja keskkonnastandardid;

5. kutsub komisjoni üles pikendama 16. detsembri 2009. aasta määruses (EL) nr 1241/2009 
sätestatud eelneva järelevalve mehhanismi1, mis kaotab vastasel juhul kehtivuse 31. 
detsembril 2012. aastal;

6. on veendunud, et Euroopa majanduse elavdamine sõltub ka tugevamast töötlevast 
tööstusest, milles terasel on suur tähtsus, ning investeeringud teadus- ja uuendustegevusse 
on olulise tähtsusega selle taastamise ja uuendamise seisukohalt;

7. tunneb heameelt komisjoni algatuse üle koostada 2013. aastaks terasesektori Euroopa 
tegevusekava, kuid rõhutab, et see tuleb esitada võimalikult kiiresti;

8. kutsub komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid energiakulude vähendamiseks 
keskpikas ja pikas perspektiivis, eriti energiamahukate töötusharude osas, ning julgustama 
ärikonsortsiumide loomist;

9. kutsub komisjoni üles hindama terasega seotud toodete kvaliteedisertifikaadi 
kasutuselevõtmise teostatavust;

10. kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult arenguid üksustes, mis asuvad sellistes 
kohtades nagu Florange, Liège, Terni, Targoviste, Schifflange, Piombino, Campia Turzii, 
Rodange, Otelu Rosu, Trieste jm, mille tegevuse jätkamine senisel kujul on ohus, et olla 
kindel, et Euroopa terasesektori konkurentsivõime ja selle tähtsus tööhõivevaldkonnana ei 
oleks ohus; 

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

1 ELT L 332, 17.12.2009, lk 54.


