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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

teollisuuspolitiikan väliarvioinnista – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä 
tiedonanto
(2007/2257(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Teollisuuspolitiikan väliarviointi – EU:n kasvu- ja 
työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto (KOM(2007)0374) ja siihen liittyvän komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0917),

– ottaa huomioon kilpailukykyneuvoston päätelmät 22. ja 23. marraskuuta 2007,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Pienet ja keskisuuret yritykset avainasemassa 
kasvun ja työllisyyden edistämisessä – nykyaikaisen pk-yrityspolitiikan 
puolivälitarkastelu (KOM(2007)0592),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Aloite edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi 
Eurooppaan (KOM(2007)0860),

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman EU:n 
valmistusteollisuutta vahvistavat toimintapuitteet – Yhtenäisempi lähestymistapa 
teollisuuspolitiikkaan1,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Aika kiristää tahtia –
yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen2

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot
(A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että teollisuuspolitiikkaa koskevassa komission väliarvioinnissa esitetään 
yhteenveto edistyksestä, jota on saavutettu toteutettaessa teollisuuspolitiikkaa koskevaa 
yhtenäisempää lähestymistapaa kuten vuonna 2005, ja asetetaan tulevina vuosina 
toteutettavat tavoitteet,

B. ottaa huomioon, että teollisuuden osuus yksityisen sektorin T&K-menoista EU:ssa on yli 
80 prosenttia ja että innovatiivisissa tuotteissa sen vastuulla on noin kolme neljäsosaa 
EU:n viennistä, joten sillä on merkittävä tehtävä, kun EU:sta tehdään tietopohjainen 
talous,

C. katsoo, että verrattuna muihin alueisiin, esimerkiksi USA:han ja Aasiaan, teollisuus 
EU:ssa mukautuu edelleen suhteellisen hitaasti muuttuvaan todellisuuteen markkinoiden 

                                               
1 EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 646.
2 EUVL C 316 E, 22.12.2006, s. 378.
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ja teknologisen kehityksen suhteen, mikä johtuu voimakkaasta markkinoiden sääntelystä,

D. ottaa huomioon, että sellaiset trendit kuten globalisaatio, tekniset muutokset ja kestävä 
kehitys tarjoavat EU:n teollisuussektorille merkittäviä mutta vielä hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia,

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisen 
teollisuuspolitiikan täytäntöönpanossa saavutettu edistystä;

2. panee merkille sekä horisontaalisissa että sektorikohtaisissa toimissa saavutetun 
edistyksen ja suhtautuu myönteisesti elintarviketeollisuuden ja sähkötekniikan alan uusiin 
sektorikohtaisiin aloitteisiin;

3. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikan päätehtävänä on toteuttaa asianmukaiset puitteet 
yritysten kehittymiselle, teollisuuden investoinneille, innovaatiolle ja työpaikkojen 
luomiselle kiinnittämällä erityishuomiota pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin;

4. kehottaa komissiota tehostamaan ponnisteluitaan, joilla poistetaan tarpeettomia 
hallinnollisia esteitä, jotka tekevät sisämarkkinoille pääsyn vaikeaksi, yksinkertaistamaan 
ja parantamaan sääntely-ympäristöä sekä vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa 
muun muassa varmistamalla, että edistystä syntyy hallinnollisen taakan vähentämiseksi 
laaditussa komission toimintasuunnitelmassa määritellyllä 13 painopistealueella, ja 
panemalla täytäntöön hallinnollisten esteiden poistamista koskevien "fast track" -
toimenpiteiden toisen kokonaisuuden;

5. kehottaa jäsenvaltioita etenemään siihen suuntaan, että ne asettavat hallinnollisen taakan 
vähentämiseen tähtääviä kunnianhimoisia kansallisia tavoitteita, jotka ne pyrkivät 
saavuttamaan ja jollaisia ovat erityisesti sellaiset, jotka rohkaisevat pk-yrityksiä 
kasvamaan ja kehittymään, kuten esimerkiksi yksinkertaistetut raportointivaatimukset ja 
poikkeukset;

6. rohkaisee komissiota noudattamaan yhdenmukaista lähestymistapaa pk-yrityksiin kaikissa 
EU-politiikoissa soveltamalla niin kutsuttua ”pienet ensin” -periaatetta;

7. tukee voimakkaasti tulevaa niin kutsuttua Small Business Actia; katsoo, että sen olisi 
oltava lainsäädäntöehdotus ja siihen olisi sisällyttävä uusia käytännöllisiä aloitteita, joilla 
vähennetään pk-yritysten lainsäädännöllistä taakkaa, helpotetaan niiden pääsyä 
sisämarkkinoille ja julkisiin tarjouskilpailuihin ja varmistetaan, että niillä on riittävät 
mahdollisuudet käyttää rahoituslähteitä ja tutkimusinfrastruktuureja;

8. korostaa Basel II -sopimuksen1 merkitystä vaikutettaessa pankkien toimintaan ja haluun 
lainata suhteellisen riskialttiille asiakkaille, pk-yritykset mukaan luettuina; pitää tätä 
kehitystä olennaisena tuettaessa pk-yrityksiä niiden investoidessa 
liiketoimintapainotteiseen tutkimukseen ja tehdessään sitä;

9. on sitä mieltä, että EU:n ympäristötavoitteita ei pitäisi nähdä uhkana teollisuudelle, vaan 

                                               
1 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel 
Committee on Banking Supervision, kesäkuu 2004.
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mahdollisuutena saavuttaa nopean toimijan etu ja tehdä EU:n teollisuudesta 
ympäristöystävällisten ja sosiaalisesti hyväksyttävien tekniikoiden, tuotteiden ja 
palveluiden alalla johtaja maailmassa;

10. katsoo, että komission ehdottaman kestävää teollisuuspolitiikkaa koskevan 
toimintasuunnitelman olisi avulla olisi laadittava puitteet, joiden mukaisesti siirrytään 
asteittain vähähiiliseen sekä energian ja luonnonvarojen suhteen tehokkaaseen 
teollisuuteen; katsoo, että "edelläkävijämarkkinoita" koskevalla aloitteella voisi olla 
merkittävä rooli tässä suhteessa;

11. korostaa erityisesti, että koko EU:ssa tarvitaan kestävää ja tasapainoista kehitystä sekä 
maantieteellisesti että suhteessa hankkeiden laajuuteen; katsoo, että aidosti tasapainoinen 
lähestymistapa on ainoa tapa edistää EU:n teollisuuden kehitystä, luoda työpaikkojen 
syntymiselle uusia mahdollisuuksia ja edistää menestyksekkäitä alueita EU:n sisällä;

12. korostaa, että lyhyellä aikavälillä EU:n energiatehokkaan teollisuuden kansainvälisen 
kilpailukyvyn vaikutus olisi otettava huomioon hiilivuodon ja työttömyyden 
välttämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä komissiota edistämään ja tukemaan sitä, että 
tehdään globaaleja sektorikohtaisia sopimuksia, joilla voidaan vähentää tiettyjen 
teollisuudenalojen ympäristövaikutusta maailmanlaajuisesti ja varmistaa samalla 
tasavertaiset toimintaedellytykset;

13. kiinnittää huomiota raaka-aineiden saatavuuden nykyiseen tilanteeseen; korostaa, että EU 
on täysin riippuvainen useiden metallien tuonnista ja kehottaa komissiota ehdottamaan 
yhdenmukaistettua lähestymistapaa, jolla varmistetaan raaka-aineiden kestävä saatavuus;

14. muistuttaa, että merkittävä rakenteellinen muutos sai aikaan työpaikkojen siirtymisen 
kohti teollisuuteen liittyviä palveluita; tukee siksi teollisuutta ja palveluita koskevaa 
ilmoitettua aloitetta, jossa analysoidaan palvelualoja ja niiden vaikutusta teollisuuden 
kilpailukykyyn; kiinnittää komission huomion erityisesti teollisuudelle tuotettujen 
palvelujen, etenkin tietopainotteisten yrityspalveluiden, laadun, tuottavuuden ja arvon 
parantamiseen;

15. korostaa sitä, että innovatiiviset tuotteet vahvistavat merkittävästi EU:n kilpailuetua ja että 
ne edustavat 73 prosenttia EU:n viennistä; huomauttaa kuitenkin, että EU on 
innovaatiossa yhä jäljessä USA:ta ja Japania, etenkin tutkimuksessa ja kehityksessä; 
katsoo, että siksi yhteisön rahoitusohjelmat, kuten tutkimusta, teknologista kehittämistä ja 
esittelyä koskevaa seitsemättä puiteohjelmaa sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaa ja Euroopan teknologiainstituuttia olisi hyödynnettävä maksimaalisesti;
suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti "edelläkävijämarkkinoita" koskevaan 
aloitteeseen, koska sillä tuetaan markkinapotentiaalin hyödyntämistä innovatiivisten 
tuotteiden ja palvelujen markkinoilla;

16. katsoo, että jotta tuetaan innovaatiota kaikkialla EU:ssa, on olennaista tukea keksimiseen 
liittyviä toimintoja ja suojella näistä toimista saatavia tuotteita; pitää sen vuoksi tärkeänä 
avointa ja yksinkertaistettua tekijänoikeuspolitiikkaa, joka pannaan tosiasiallisesti 
täytäntöön; kehottaa neuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta mahdollisimman nopeasti 
otettaisiin käyttöön eurooppalainen patentti ja kehottaa komissiota jatkamaan 
väärentämisen torjumista ja työskentelemään pääasiassa eurooppalaisiin malleihin 
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17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tukeva ja terve teollinen perusta on olennainen sen vuoksi, että voidaan täysimääräisesti 
hyödyntää EU:n taloudellista potentiaalia ja saavuttaa Lissabonin tavoitteet. Sen lisäksi, että 
EU:n teollisuuden osuus yksityisen sektorin T&K-menoista on yli 80 prosenttia ja että sen 
innovatiiviset tuotteet muodostavat noin 75 prosenttia EU:n viennistä, teollisuudella on 
keskeinen rooli, kun EU:n taloudesta tehdään tietopohjainen talous.

Yleisesti ottaen EU:n teollisuus on terve ja dynaaminen. Se kohtaa kuitenkin merkittäviä 
haasteita, kuten nopean teknologisen muutoksen ja kasvavan kilpailupaineen, ja Euroopan 
ympäristötavoitteiden edistämistä koskevan tarpeen.

Siksi vuonna 2005 laadittiin poliittiset puitteet, joihin sisältyi käytännön suosituksia 
sektorikohtaisista toimista, jolla edistetään kasvua, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Seitsemän 
tärkeintä alojen rajat ylittävää politiikkaa on otettu käyttöön (teollis- ja tekijänoikeuksia sekä 
väärentämistä koskeva aloite, kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevä korkean tason 
ryhmä, markkinoille pääsyyn ja kilpailukykyyn liittyvät ulkoiset näkökohdat, uusi 
lainsäädännön yksinkertaistamisohjelma, sektorikohtaisen osaamisen parantaminen, 
valmistusteollisuuden rakennemuutoksen hallinta sekä yhtenäinen eurooppalainen 
lähestymistapa teolliseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan). Lisäksi on laadittu seitsemän 
sektorikohtaista aloitetta (lääkefoorumi, biotieteitä ja biotekniikkaa koskevan strategian 
välitarkistus, kemianteollisuutta käsittelevä korkean tason ryhmä, puolustusteollisuutta 
käsittelevä korkean tason ryhmä, Euroopan avaruusohjelma, tieto- ja viestintätekniikan 
kilpailukykyä käsittelevä erityistyöryhmä ja koneenrakennusalaa koskeva poliittinen 
vuoropuhelu).

Tässä tiedonannossa esitetään yhteenveto edistyksestä, jota on saavutettu sekä 
horisontaalisissa että sektorikohtaisissa, vuonna 2005 esitetyissä toimissa. tämän 
väliarvioinnin mukaisesti perusteellinen politiikan muutos ei ole tarpeen. Komissio pyrkii 
kuitenkin vahvistamaan joitakin meneillään olevia hankkeita ja esittämään joitakin uusia 
aloitteita vastauksena viimeaikaisiin haasteisiin. Tiedonannossa ilmoitetaan seuraavat 
horisontaaliset toimet:

• Klusterialoite

• Edelläkävijämarkkinoita koskeva aloite

• Standardeja koskeva toimintaohjelma

• Kestävää teollisuuspolitiikkaa koskeva toimintaohjelma

• Teollisuus ja palvelut

Lisäksi toteutetaan seuraavat kaksi uutta sektorikohtaista aloitetta:

• Elintarviketeollisuus

• Electra (sähkötekniikka)



PE400.514v01-00 8/9 PR\704487FI.doc

FI

Tätä tiedonantoa voidaan pitää tervetulleena. EU-tasoisen teollisuuspolitiikan päätehtävänä on 
toteuttaa asianmukaiset puitteet yritysten kehittämistä, teollisuuden investointeja, innovaatiota 
ja työpaikkojen luomista varten. Kyseiset puitteet voivat kuitenkin vaihdella sektorista 
toiseen. Sen vuoksi ovat lämpimästi tervetulleita sektorikohtaiset aloitteet, joissa otetaan 
huomioon yksittäisten sektoreiden erityiset olosuhteet ja joissa ehdotetaan räätälintyönä 
tehtyjä politiikkayhdistelmiä, jotka sopivat erityisiin tilanteisiin ja haasteisiin, joita ne 
kohtaavat. Näitä sektorikohtaisia aloitteita olisi vahvistettava horisontaalisella 
lähestymistavalla, joka poistaa esteet, joita EU:n teollisuus kohtaa, kun se kehittää entistä 
arvokkaampia ja entistä laadukkaampia tuotteita. Esittelijä haluaisi keskittyä näihin kolmeen 
horisontaaliseen asiaan:

”Parempi sääntely”:

Raskas lainsäädännöllinen ympäristö ja liiallinen byrokratia ovat edelleen yksi suurimmista 
teollisuuden esteistä. Tämä koskee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska ne kärsivät 
ensimmäisinä liiallisesta byrokratiasta (on arvioitu, että pieni yritys kuluttaa työntekijää 
kohden noin 10 kertaa enemmän aikaa lainsäädännöllisiin velvollisuuksiin kuin suuri yritys). 
Tämän vuoksi ”Parempi sääntely” -ohjelma on erittäin tärkeä Euroopan kilpailukyvyn 
parantamisen kannalta. Komission olisi tehostettava ponnisteluitaan tarpeettomien 
(hallinnollisten) esteiden poistamiseksi sisämarkkinoille pääsyltä, yksinkertaistettava ja 
parannettava sääntely-ympäristöä ja vähennettävä yritysten hallinnollista taakkaa (esimerkiksi 
varmistamalla, että komission toimintaohjelmaan sisältyvättä 13 painopistealueella 
saavutetaan edistystä, jotta saavutetaan 25 prosentin tavoite vuoteen 2012 mennessä, ja 
panemalla täytäntöön hallinnollisten esteiden poistamista koskevien "fast track" -
toimenpiteiden toisen kokonaisuuden). Mutta "Parempi sääntely" -ohjelmaa ei voida toteuttaa 
ainoastaan Euroopan tasolla. Jotta varmistetaan konkreettinen taloudellinen hyöty EU:n 
liiketoiminnan kannalta, myös jäsenvaltioiden olisi saavutettava edistystä sen suhteen, että ne 
asettavat hallinnollisen taakan vähentämiseen tarkoitettua omia kunnianhimoisia kansallisia 
tavoitteitaan, jotka ne saavuttavat ja joilla rohkaistaan pk-yrityksiä kasvamaan ja kehittymään
(esimerkiksi yksinkertaistetut raportointimenettelyt ja poikkeukset).

Pienet ja keskisuuret yritykset:

Pk-yritykset ovat Euroopan talouskasvun ja kilpailukyvyn tärkein moottori, koska niillä on 
innovatiivista potentiaalia ja ne ovat dynaamisia ja joustavia. Pk-yritysten kasvun tukeminen 
on siksi tärkeätä. Kyseistä tukea voidaan antaa varmistamalla pääsy rahoituslähteisiin 
(riskipääoma) ja tutkimusinfrastruktuureihin (klusteripolitiikka). Tukea voitaisiin myös antaa 
olemalla johdonmukainen pk-yrityksiä koskevan lähestymistavan suhteen kaikissa EU:n eri 
politiikoissa (toisin sanoen soveltamalla politiikan laadinnassa asianmukaisesti niin sanottua 
"pienet ensin" -periaatetta). Pk-yritysten pääsy markkinoille voi olla vaikeampaa kuin suurten 
yritysten. Siksi sellaiset aloitteet kuin standardisointi, teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojeleminen sekä helposti käytettävissä olevien tietojen saatavuus ovat erityisen tärkeitä 
niille. Erittäin tärkeä aloite pk-yritysten auttamiseksi on niin sanottu Small Business Act. 
Siihen olisi sisällytettävä uusia käytännöllisiä aloitteita, joilla vähennetään pk-yrityksiin 
kohdistuvaa lainsäädännöllistä taakkaa, helpotetaan niiden pääsyä yhteismarkkinoille ja 
julkisiin tarjouskilpailuihin sekä autetaan pk-yrityksiä kohtaamaan globalisaation ja 
ilmastonmuutoksen haasteet esimerkiksi antamalla niille niiden kehittymistä ja muuttumista 
varten tarvittavat taloudelliset ja henkilöstöresurssit. Mitä pk-yritysten kasvun tukemiseen 
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tulee, on tärkeätä tehdä yhteenveto joidenkin jäsenvaltioiden jo saavuttamasta menestyksestä 
esimerkiksi perustamalla asiaa koskeva kansallinen yhteistyömekanismi pk-yritysten 
tukemiseen tarkoitettujen politiikkojen täytäntöönpanoa, valvontaa ja arviointia varten. Tässä 
suhteessa puheenjohtajavaltio Slovenian aloite, joka koskee keväällä 2008 järjestettävää 
konferenssia, jossa pyritään siirtämään kansalliset ”parhaat käytännöt” Euroopan tasolle, on 
erittäin tervetullut.

Kestävä kehitys:

EU:n teollisuuden kilpailukykyä motivoi asteittainen siirtyminen kohti vähähiilistä sekä 
energiaa ja resursseja tehokkaasti käyttävää taloutta. Kasvihuonekaasujen vähentämistä ja 
energiatehokkuuden lisäämistä koskevia ympäristötavoitteita ei pitäisi nähdä uhkana 
teollisuudelle. Nopean toimijan etu voisi tehdä Euroopan teollisuudesta ympäristöystävällisten 
ja sosiaalisesti hyväksyttyjen tekniikoiden, tuotteiden ja palveluiden alalla johtajan 
maailmassa. Sekä EU:n teollisuusyritysten että politiikan laatijoiden olisi tartuttava tähän 
kultaiseen tilaisuuteen. Kestävää teollisuuspolitiikkaa koskevan julkistetun 
toimintasuunnitelman olisi siksi luotava puitteet, joilla vauhditetaan ekoinnovaatiota ja 
kehitetään uusia markkinoita (mitä on jo jossain määrin tapahtunutkin 
edelläkävijämarkkinoita koskevan aloitteen puitteissa). Lyhyellä aikavälillä EU:n 
energiatehokkaisiin teollisuusyrityksiin kohdistuva vaikutus olisi otettava huomioon, jotta 
vältetään se, että EU ”vie saastetta ja tuo työttömyyttä”. Tämä voitaisiin toteuttaa edistämällä 
globaaleja sektorikohtaisia sopimuksia, jotta vähennetään tiettyjen teollisuudenalojen 
ympäristövaikutusta maailmanlaajuisesti ja samaan aikaan varmistetaan yhdenvertaiset 
toimintaedellytykset. Lisäksi kestävän kehityksen olisi pidettävä mielessä tasapainoinen 
kehitys kaikkialla EU:ssa, mikä merkitsee sitä, että ei pitäisi tukea pelkästään suuria 
teollisuudenaloja ja hankkeita, vaan myös pienikokoisia.

Lopuksi voidaan todeta, että yhteys Lissabonin strategiaan on tärkeä. Teollisuuspolitiikka on 
ja sen pitäisi jatkossakin olla tärkeä osa kansallista toimivaltaa. Jotta politiikat olisivat 
tehokkaita, teollisuuspolitiikkaa koskevien toimien välistä yhteyttä olisi kuitenkin 
vahvistettava kansallisella ja Euroopan tasolla. Siksi seuraavassa Lissabonin syklissä 2008–
2010 olisi korostettava enemmän teollisuuspolitiikkaa, pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä.
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