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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että dynaamiset ja osallistavat työmarkkinat, joilla ihmisillä on korkea ja 
markkinoiden kannalta tarvittava osaamistaso, ovat keskeisiä EU:n talouden kilpailukyvyn 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta;

1. suhtautuu myönteisesti autoteollisuutta koskevaan toimintasuunnitelmaan ja panee 
merkille noin 12 miljoonaa työpaikkaa suoraan tai välillisesti tarjoavan autoteollisuuden 
strategisen merkityksen Euroopan taloudelle ja sen, että autoteollisuudella on merkittävä 
positiivinen panos EU:n kauppataseessa (noin 90 miljardia vuonna 2011) ja että 
autoteollisuus on suurin yksityinen tutkimus- ja innovointityöhön investoija (noin 
30 miljardia euroa vuonna 2010) sekä tärkeä teknologisen kehityksen edistäjä; korostaa, 
että tarvitaan paikalliseen työllisyyteen ja vihreiden teknologioiden kehittämiseen vahvasti 
keskittyvää EU:n teollisuuspolitiikkaa, jotta EU:ssa voidaan edistää työpaikkoja luovaa 
elpymistä ja kestävää kasvua; korostaa, että eurooppalainen autoteollisuus tarvitsee 
uudistamisstrategian, jossa keskitytään autojen ekologisen kestävyyden parantamiseen 
osana vihreämpää liikennejärjestelmää; 

2. korostaa, että maailmanlaajuisilla markkinoilla on tärkeää erottua muista laadulla ja 
turvallisuudella; pitää siksi tarpeellisena investoida kehittyneeseen teknologiaan ja 
panostaa innovointiin;

3. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen eCall-järjestelmästä, jossa ajoneuvot 
soittavat automaattisesti hätänumeroon vakavan onnettomuuden sattuessa;

4. kannattaa vammaiskuljettajien ajoneuvoihin tehtävien mukautusten toimivuuden ja 
käytettävyyden parantamista, jotta integraatiota EU:n sisällä voidaan vahvistaa;

5. kehottaa parantamaan yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategiassa vuosiksi 
2007–2012 tunnustettuja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä standardeja erilaisten työn 
ja työtehtävien muotojen kehityksen mukaisesti; pyytää komissiota esittelemään 
mahdollisimman pian tähän liittyen vuoteen 2020 ulottuvan yhteisön terveys- ja 
turvallisuusstrategian;

6. kehottaa lisäämään pyrkimyksiä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi vahvistamalla eurooppalaista 
autoteollisuutta; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää pitää eurooppalaisen 
autoteollisuuden tuotantopohja vahvana ja että tämä voidaan taata myös viemällä 
suurempaa valikoimaa korkealaatuisia ja teknisesti kehittyneitä ajoneuvoja kolmansiin 
maihin; korostaa tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin kasvavaa merkitystä ja erityisesti 
tarvetta kehittää vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita autoja, jotta Eurooppa säilyy 
kilpailukykyisenä ja jotta siten vauhditetaan työllisyyttä vähentämällä Euroopan 
riippuvuutta tuontienergiasta;
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7. tunnustaa, että sähköajoneuvoilla on kasvupotentiaalia paitsi energiankäytön kestävyyden 
ja ilmastotoimien osalta niin myös siksi, että ne voivat edistää talouskasvua ja työllisyyttä; 
kehottaa siksi ryhtymään ponnisteluihin tällaisten ajoneuvojen kehittämiseksi ja 
parantamiseksi sekä niiden käytön lisäämiseksi EU:ssa; toteaa, että tätä varten on 
rakennettava infrastruktuuri, joka mahdollistaa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien 
ajoneuvojen tankkauksen tai latauksen;

8. suhtautuu myönteisesti komission ehdottamaan Horisontti 2020 -aloitteeseen ja COSME-
ohjelmaan, jotka auttavat taloudellisesti pk-yrityksiä parantamaan kilpailukykyään 
samalla kun siirrytään kohti resurssien käytön kannalta tehokasta ja ympäristöystävällistä 
eurooppalaista liikennejärjestelmää;

9. suhtautuu myönteisesti toimintasuunnitelman neljännessä pilarissa ehdotettuihin 
toimenpiteisiin; korostaa, että tarvitsemme pitkäkestoisia strategioita, jotka mahdollistavat 
yritysten ja työntekijöiden sopeutumisen rakenteellisiin muutoksiin ja ennakoivat samalla 
muutoksia sekä minimoivat sosiaaliset vaikutukset; vaatii edelleen säädöstä työntekijöille 
tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoimisesta ja 
hallinnasta; pitää erityisen tärkeänä rakennemuutoksen pitkän aikavälin suunnittelua, jolla 
varmistetaan asteittainen siirtyminen, jos työvoimavaatimukset muuttuvat; korostaa, että 
osaamistasojen olisi oltava sellaisia, että voidaan taata työllisyys ja mahdollistaa 
tarvittaessa siirtyminen uusiin tuotanto- ja liiketoimintamalleihin;

10. kehottaa komissiota olemaan sääntelyn parantamisen vuoksi järjestelmällisempi, kun se 
arvioi ehdotustensa vaikutusta eurooppalaisen autoteollisuuden mahdollisuuksille säilyä 
kilpailukykyisenä kansainvälisellä tasolla ja tarjota tällä tavoin monia niistä uusista 
työpaikoista, joihin Eurooppa tukeutuu; vaatii tältä osin komissiota ehkäisemään 
aktiivisesti EU:n lainsäädännön vaatimukset ylittävää sääntelyä (”gold-plating”) 
kansallisella tasolla;

11. kehottaa jäsenvaltioita ennakoimaan rakennemuutoskehitystä, jotta voidaan suojella 
työpaikkoja, edistää sisäistä ja ulkoista liikkuvuutta ja minimoida rakennemuutosprosessin 
mahdolliset kielteiset vaikutukset; kehottaa jäsenvaltioita panemaan tehokkaasti 
täytäntöön kansallisen lainsäädännön ja voimassa olevat EU:n direktiivit, kuten 
työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan direktiivin, yrityksen luovutusta koskevan 
direktiivin ja työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan annetun direktiivin 
toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen; katsoo, että EU:n rahastojen olisi oltava keskeisessä 
asemassa, kun rakennemuutosjärjestelyiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia vältetään, 
minimoidaan tai lievitetään;

12. katsoo, että kun rakennemuutokset ovat välttämättömiä, tehtaiden sulkemista tai 
työntekijöiden vähentämistä olisi harkittava vasta viimeisenä vaihtoehtona; katsoo näin 
ollen, että tällaisissa tapauksissa sidosryhmille, mukaan luettuina ammattijärjestöt, 
työntekijöiden edustajat ja yritysten edustajat, olisi tiedotettava ja niiden kanssa olisi 
neuvoteltava, jotta päästään sopimukseen, jolla varmistetaan yrityksen elinkelpoisuus 
siten, että samalla kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia;

13. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan globalisaatiorahastoa 
(EGR) lyhyen aikavälin toimenpiteenä, jos tehtaita suljetaan tai työntekijöitä vähennetään 
merkittävästi; toistaa näkemyksensä siitä, että EGR:n toimenpiteiden muodon olisi oltava 
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yhteensopivaa resurssitehokkaaseen ja ympäristöllisesti kestävään talouteen siirtymisen 
kanssa;

14. korostaa, että osaamistarvetta on ennakoitava ja että työntekijöiden osaamistasoa on 
mukautettava myös elinikäisen oppimisen avulla; kannattaa sitä, että luodaan 
eurooppalaisen autoteollisuuden osaamisneuvosto, joka edistää parempaa perus- ja 
ammattikoulutusta saattamalla yhteen teollisuuden, työllisyyden ja osaamisen 
seurantakeskukset sekä kyseiset työmarkkinaosapuolet ja koulutuksen tarjoajien 
organisaatiot, jotta voidaan lisätä parhaiden käytäntöjen vaihtoa, osaamisen kehittymistä 
ja työpaikkoja autoteollisuuden alalla;

15. korostaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitystä osaamisen mukauttamisen ja 
rakennemuutosprosessien kannalta sekä tarvetta seurata parhaita käytäntöjä1; palauttaa 
mieliin myönteiset esimerkit kriisin aikana kehitetyistä ja aiemman työllisyystason 
ylläpitämisessä auttaneista tilapäisistä ja innovatiivisista välineistä, kuten lyhytkestoisesta 
työstä;

16. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 
yhteydessä käyttöön kansallisia työllisyyssuunnitelmia, joissa otetaan huomioon 
teollisuuden ja erityisesti autoteollisuuden erityisosaamisen tarpeet;

17. katsoo, että pätevä työvoima on ratkaisevan tärkeää, jos eurooppalaisen autoteollisuuden 
on määrä pysyä kilpailukykyisenä ja perustua laadukkaaseen tuotantoon; uskoo siksi, että 
opetus- ja koulutusjärjestelmiä on nykyaikaistettava, jotta tulevaisuudessa tarvittavaa 
osaamista voidaan kehittää uusilla opetusohjelmilla, tieto- ja viestintäteknologialla ja 
työntekijöiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä;

18. kehottaa hyödyntämään Euroopan sosiaalirahastoa työntekijöiden uudelleenkoulutukseen 
ja osaamisen päivittämiseen sekä elinikäisen oppimisen puitteissa toteutettaviin 
parannuksiin, joilla huolehditaan tarvittavasta osaamisesta, osaamisen kohdentamisesta ja 
muutoksen ennakoinnista etenkin autoteollisuudessa siten, että otetaan huomioon 
eurooppalaisen autoteollisuuden ylikapasiteetti ja tarve siirtyä kohti kestävää taloutta ja 
ympäristöystävällisiä ajoneuvoja;

19. korostaa, että Euroopan työnvälitysverkostoa (EURES) on hyödynnettävä nykyistä 
paremmin jäsenvaltioiden työvoimaviranomaisia täydentävänä välineenä, ja painottaa 
tässä yhteydessä, että EURES-verkosto ei ole ainoastaan kanava, jolla tiedotetaan 
työntekijöiden, työnhakijoiden ja työnantajien oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen, vaan 
myös työmarkkinapoliittinen väline, joka keskittyy pysyviin ja kokoaikaisiin 
työpaikkoihin, jotka antavat työntekijöille mahdollisuuden elää täyttä elämää, mikä 
parantaa eurooppalaisten autonvalmistajien mahdollisuuksia löytää tarvitsemiaan 
ammattitaitoisia työntekijöitä;

20. toteaa, että olisi sosiaalisesti ja taloudellisesti hyödyllistä perustaa keskitettyjä 
asiointipisteitä, joilla helpotetaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden 
välillä sekä työntekijöiden että autoteollisuuden edun nimissä;

                                               
1 ”Rakennemuutosta varten laadittu tarkistuslista” komission tiedonannossa 3. kesäkuuta 2009 aiheesta 
”Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen” COM(2009)0287 lopullinen.
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21. katsoo, että uusien ympäristöystävällisten teknologioiden kehittäminen autoteollisuuden 
alalla esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi voi sekä taata 
autoteollisuuden pitkän aikavälin menestyksen että mahdollistaa kestävien työpaikkojen 
turvaamisen;

22. korostaa, että yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnit ja niihin liittyvät näkemykset olisi 
otettava huomioon kaikissa teollisuuspolitiikoissa; korostaa, että sosiaalisella 
epävarmuudella on kielteisiä seurauksia työvoiman innovatiivisuudelle, tuottavuudelle ja 
luovuudelle ja sitä kautta myös talouskasvulle;

23. panee merkille, että teknologiset innovaatiot ja vihreä kasvu ovat tärkeitä 
kilpailukykytekijöitä; korostaa, että julkisen rahoituksen olisi edistettävä eurooppalaisen 
teollisuuden ja myös autoteollisuuden innovaatioita esimerkiksi Euroopan 
investointipankin avulla; painottaa, että näiden toimenpiteiden ehtona olisi oltava niiden 
kyky synnyttää ekologista lisäarvoa ja luoda kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja EU:n 
alueella.
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