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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että luotaessa teollisuuspolitiikkaa, joka tarjoaa parhaat olosuhteet säilyttää ja 
kehittää Eurooppaan vahva, kilpailukykyinen, kestävä ja monipuolinen teollinen perusta ja 
jolla tuetaan tehdasteollisuuden energia- ja resurssitehokkuuden lisäämistä, on 
välttämätöntä varmistaa kohtuulliset työolot ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus;

2. katsoo, että Euroopan on pysyttävä globaalilla teollisuuskartalla ja vahvistettava sillä 
asemaansa, erityisesti koska uusia teollisia mahdollisuuksia syntyy EU:n esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen ja energian aloilla tekemistä investointisitoumuksista, jotka avaavat 
uusia työllistämismahdollisuuksia korkean osaamisen alueilla;

3. kehottaa investoimaan edelleen Euroopan teollisuuden työvoimaan siten, että korostetaan 
erityisesti työmarkkinaosapuolten alakohtaista vuoropuhelua, jotta voidaan hallita 
globalisaation aiheuttamia rakennemuutoksia ja edistää luonnonvaroja ja energiaa 
säästävää taloutta; rohkaisee työmarkkinaosapuolia alenevan työllisyyden aloilla 
vastaamaan haasteisiin varhaisessa vaiheessa ja tukemaan niin yksittäisiä työntekijöitä 
kuin siirtymävaiheessa olevaa alaa; korostaa, että siirtymävaihe on turvattava toimivilla 
sosiaaliturvajärjestelmillä, sillä tämä voi auttaa yksilöitä siirtymään uusia työpaikkoja 
luoville aloille;

4. kannustaa käyttämään kaikkia innovatiivista teollisuutta ja uusia tekniikoita edistäviä 
toimenpiteitä, esimerkiksi vähentämään veroja ja keventämään hallinnollista taakkaa ja 
hillitsemään liiallista sääntelyä, jotta saataisiin aikaan kasvua ja uusia työpaikkoja;

5. katsoo, että koska tuottavuuserot nopean talouskasvun maihin kutistuvat, EU:n on tehtävä 
enemmän työtä kilpailuetunsa kasvattamiseksi; katsoo, että EU:n teollisuuden kestävyyttä 
koskeva uusi pitkän aikavälin strategia on välttämätön osa Eurooppa 2020 -strategiaa; 
katsoo, että strategiassa on keskityttävä huipputason teollisuuteen, joka pystyy 
kilpailemaan globaalilla tasolla, ja edistettävä innovatiivisia teknisiä ratkaisuja muun 
muassa energiahuollon ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen aloilla; katsoo, että 
strategian myötä olisi siirrettävä työpaikkoja vähähiiliseen teollisuuteen, korostettava 
osaamista ja luovuutta työntekijöiden, yritysten ja alueiden tärkeimpinä valmiuksina, 
edistettävä sosiaalista markkinataloutta ja tuettava aktiivisesti innovointia, investointeja, 
ammattikoulutusta, elinikäistä oppimista, tietämyksen ja taitojen siirtoa ja laadukkaiden 
työpaikkojen luomista uusilla toimialoilla ja erityisesti varmistettava nuorten pääsy näille 
uusille aloille; katsoo, että myös EU:n yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
kansainvälistäminen on keskeinen tekijä Euroopan kilpailukyvyn ja kasvupotentiaalin 
vahvistamisessa globalisoituneessa maailmassa;

6. vaatii, että edistetään työpaikkojen siirtämistä vähähiiliseen teollisuuteen, jonka 
yhteydessä osaamista ja luovuutta korostetaan työntekijöiden, yritysten ja alueiden 
tärkeimpinä valmiuksina ja tuetaan aktiivisesti innovointia, investointeja ja työpaikkojen 
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luomista uusilla toimialoilla, joilla voimakkaaseen kansainväliseen kilpailuun on 
vastattava riittävillä investoinneilla sekä yhdistämällä kykyjä ja voimavaroja;

7. korostaa, että on edistettävä nuorten työmarkkinoille pääsyä oikeudenmukaisesti palkatun 
työharjoittelun ja laadukkaan oppisopimuskoulutuksen kautta;

8. kehottaa teollisuutta osallistumaan ekoinnovointiin työllistämismahdollisuuksiensa 
parantamiseksi; toteaa, että yrittäjille tiedottaminen – siten, että kerrotaan uusista 
liiketoimintamahdollisuuksista – on ratkaisevan tärkeää, jotta luonnonvaroja tehokkaasti 
käyttävän talouden ja kestävien toimialojen kehittämiseen tähtäävä strategia onnistuisi;

9. pitää kaikkien työntekijöiden valmiuksien kehittämistä välttämättömänä, heidän iästään ja 
taidoistaan riippumatta, jotta voidaan varmistaa uudelleenkoulutus ja ennakoida uusilla 
aloilla vaaditut taidot ja valmiudet, ja katsoo, että tämä on erityisen tärkeä strategia 
työttömyyden ja erityisesti kriisin vuoksi nyt korkeimmillaan EU:ssa olevan 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi; katsoo, että edellä mainittu olisi rahoitettava 
julkisella ja yksityisellä rahoituksella ja yhdistettävä ESR:n tavoitteiden uudistamiseen 
siten, että koulutuksessa sovelletaan räätälöityjä ratkaisuja; katsoo, että uudet pyrkimykset 
vähentää ammattitaidossa ilmeneviä puutteita useilla teollisuudenaloilla olisi asetettava 
ensisijaisiksi tavoitteiksi monilla politiikan aloilla, kuten koulutus-, työmarkkina- ja 
tiedepolitiikassa, ja että uusia osaamisvaatimuksia on tulevaisuudessa seurattava 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa;

10. katsoo, että "globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka" voi saavuttaa tavoitteensa 
vain, jos sen yhteydessä tarkastellaan niitä nykyisiä alueellisia eroja, joita globalisaatiosta 
johtuva teollisuustuotannosta luopuminen on saanut aikaan; korostaa EU:n aluepolitiikan 
ja rakennerahastojen keskeistä asemaa tässä tehtävässä;

11. muistuttaa, että niiden työntekijöiden kouluttaminen ja elinikäinen oppiminen, joihin 
muutokset yrityksen tai teollisuudenalan tuotantoprosesseissa vaikuttavat, myös luo uusia 
työpaikkoja; kehottaa EU:ta kehittämään puitteet erityisesti tuotannon muutosten ja 
rakenneuudistusten ennakoimiselle ja antamaan kaikille asianomaisille työntekijöille 
oikeuden osallistua koulutukseen ja elinikäisen oppimisen ohjelmiin;

12. kehottaa parantamaan ja yksinkertaistamaan ammattipätevyyden tunnustamista niin EU:n 
sisällä kuin kolmansien maiden ollessa kyseessä, jotta teollisuus voi tehokkaammin 
vastata koulutetun työvoiman tarpeeseen;

13. kehottaa komissiota tekemään aloitteen ja ehdottamaan työelämän siirtymien tukemista, 
vähentämään sosiaalista eriarvoisuutta, edistämään ILO:n ihmisarvoisen työn 
toimintaohjelmaa ja käyttämään työllisyyttä koskevia EU:n suuntaviivoja siten, että niiden 
avulla määritellään työsuhdeturva kunkin työelämän siirtymän tyypin elinkaaren aikana;

14. kehottaa komissiota luomaan rajatylittävien työehtosopimusten kehyksen, jotta voidaan 
myötävaikuttaa rajatylittävien sopimusten täytäntöönpanon valvontaan ja vastata työn 
organisointiin, koulutukseen sekä työoloihin ja työehtoihin liittyviin haasteisiin;

15. kehottaa komissiota kehittämään edelleen yhdennettyä lähestymistapaa, jossa yhdistetään 
ne politiikanalat, joilla on vaikutusta teollisuuteen ja erityisesti työpaikkojen luomiseen 
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EU:n teollisuudessa, eli muiden muassa kestävän kehityksen politiikka, aluepolitiikka, 
sosiaalipolitiikka, koulutus-, kauppa- ja kilpailupolitiikka sekä makrotalouspolitiikka;

16. pitää unionin taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ekologisen tulevaisuuden kannalta 
olennaisen tärkeänä, että nuoret saadaan tietoisiksi korkeatasoisen yleissivistävän ja 
ammattikoulutuksen tarpeesta, jota heidän myöhempi työllistymisensä teollisuudessa 
edellyttää.
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