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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että Euroopan unionin kaiken kunnianhimoisen teollisuuspolitiikan pitäisi 
pohjautua sosiaaliseen markkinatalouteen ja nojautua vahvoihin sisämarkkinoihin sekä 
Euroopan unionin rajojen sisällä että sen ulkoisessa ulottuvuudessa ja että 
teollisuuspolitiikan avulla pitäisi pyrkiä vähentämään liiketoimintakustannuksia, jotta 
voidaan tukea unionin kilpailukykyistä ja kestävää teollisuutta; katsoo, että tässä 
yhteydessä on erittäin tärkeää vastata globalisoitumisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin 
hyödyntämällä kaikkia teollisuuspoliittisia välineitä (esimerkiksi tutkimuksen ja 
kehittämisen politiikkaa, alue- ja koheesiopolitiikkaa, kilpailupolitiikkaa, 
kauppapolitiikkaa ja "älykästä sääntelyä"); 

2. katsoo, että eurooppalaisen teollisuuspolitiikan on perustuttava konkreettisiin hankkeisiin, 
joista on todellista hyötyä Euroopan yrityksille ja kansalaisille, kuten GMES-, Galileo- ja 
ITER-hankkeisiin;

3. korostaa, että laadittaessa ja toteutettaessa EU:n teollisuuspolitiikkaa on säädettävä 
tuhottavia teollisuusjätteitä koskevista ehdoista ja näiden jätteiden sijoituspaikasta, 
varsinkin kun kyseessä ovat myrkylliset jätteet, jotta taataan, että teollisuusjätteistä ei tule 
ympäristöllistä, taloudellista tai sosiaalista taakkaa EU:ssa ja kolmansissa maissa 
sijaitseville yhteisöille;

4. huomauttaa, että sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on ehdottoman tärkeää Euroopan 
unionin teollisuuden kilpailukyvylle ja kasvulle; korostaa, että eurooppalaiset yritykset 
tarvitsevat sopivat puitteet tavaroiden ja palvelujen tarjonnan luomiseksi ja kehittämiseksi 
Euroopassa, ja on tältä osin tyytyväinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ("Single 
Market Act") sisältämiin ehdotuksiin; pyytää komissiota määrittelemään, miten laajaa 
tehokkuutta lisäävän yhdenmukaistamisen ja hallinnon parantamisen tulisi olla 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin yhteydessä, etenkin mitä tulee arvonlisäveroon, 
teollis- ja tekijänoikeuksiin ja Euroopan unionin patenttiin, maailmanlaajuiseen 
standardointiin, merkintöihin ja erityisiin alakohtaisiin standardeihin;

5. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan aktiivisemman roolin sisämarkkinoiden hallinnoinnissa 
lisäämällä jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä ja parantamalla 
sisämarkkinasääntöjen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, niiden 
täytäntöönpanoa ja noudattamista paikan päällä; pyytää jäsenvaltioita vähentämään 
liiketoimintakustannuksia täydentävien toimien avulla, kuten tehokkaammilla sähköisillä 
viranomaispalveluilla;

6. korostaa, että viranomaisten on tuettava avainteknologioiden kehittymistä ja että on 
nopeutettava standardien kehittämistä olennaisen tärkeänä osana EU:n teollisuuden 
kilpailukyvyn säilyttämistä ja uuden kasvun luomista, etenkin sellaisten standardien, jotka 
lisäävät innovointia keinona vastata esiin tuleviin ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin;
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7. toteaa, että Euroopan standardointijärjestelmä on menestyksekkäästi myötävaikuttanut 
sisämarkkinoiden loppuun saattamiseen ja Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn; pyytää 
silti komissiota ehdottamaan toimia eurooppalaisten standardien laadun parantamiseksi 
edelleen ja standardointimenettelyjen nopeuttamiseksi, jotta varmistetaan uusien 
teknologioiden nopeampi muuntaminen innovatiivisiksi tuotteiksi, joita voidaan myydä 
kaikkialla sisämarkkinoilla; huomauttaa, että lisäparannuksilla olisi pidettävä 
standardointiprosessi lähellä markkinoita ja lisättävä pk-yritysten osallistumista ja 
mahdollisuuksia päästä mukaan;

8. korostaa, että Euroopan standardointijärjestelmässä on otettava huomioon pk-yritysten ja 
käsityöläisyritysten erityispiirteet, etenkin ajatellen standardien käyttökustannusten 
alentamista, standardeista tiedottamista (yhteenvetojen julkaiseminen) tai rahoituksellista 
tukea; painottaa sitä tärkeää roolia, joka jäsenvaltioiden standardointielimillä on 
pk-yritysten ja käsityöläisyritysten standardointiprosessiin osallistumisen edistämisessä ja 
lisäämisessä kansallisen delegoinnin periaatteen mukaisesti;

9. korostaa pk-yritysten ja käsityöläisteollisuuden taloudellista merkitystä Euroopan 
teollisuudelle; painottaa tämän vuoksi, että eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevalla 
aloitteella ("Small Business Act") edistettävä "pienet ensin" -periaate ("Think small first") 
on asetettava EU:n uuden teollisuuspolitiikan keskipisteeseen, jotta taataan näiden 
yritysten erityispiirteiden huomioon ottaminen sen laatimisessa ja toteuttamisessa;

10. korostaa, että Euroopan teollisuuspolitiikassa on otettava huomioon koko jakeluketju, joka 
on suureksi osaksi pk-yritysten varassa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laajentamaan 
ja parantamaan sellaisia aloitteita kuin Yritys-Eurooppa-verkosto, jotta pk-yrityksille 
saataisiin enemmän tietoa rajatylittävän yhteistyön mahdollisista eduista ja jotta lisättäisiin 
niiden pk-yritysten määrää, jotka saavat tukea uusille markkinoille pääsemisessä, uusien 
teknologioiden hankkimisessa ja unionin tarjoaman tai muun rahoituksen saamisessa;

11. katsoo, että sisämarkkinoiden tehokas valvonta on hyvin tärkeää, jotta Euroopan 
teollisuutta suojellaan epäreilulta kilpailulta; kannustaa komissiota esittämään 
kunnianhimoisia ehdotuksia, joilla pyritään uudistamaan nykyistä 
markkinavalvontajärjestelmää, vahvistamaan EU:n roolia jäsenvaltioiden 
markkinavalvonnan ja tulliviranomaisten koordinoinnissa sekä varmistamaan, että 
käytettävissä on riittävästi resursseja kaikissa jäsenvaltioissa;

12. pyytää komissiota jatkamaan paremman sääntelyn strategiaa ja kehittämään 
sisämarkkinoiden hallintaa esimerkiksi luomalla "keskitettyjä asiointipisteitä" koskevat 
säännöt ja edistämällä rajatylittäviä sähköisiä hallintoratkaisuja ottaen huomioon pienten 
ja keskisuurten yritysten erityistarpeet; vaatii, että komission olisi tekemissään vaikutusten 
arvioinneissa kiinnitettävä enemmän huomiota uuden lainsäädännön vaikutuksiin 
teollisuuden kilpailukykyyn ja käytävä tässä mielessä läpi voimassa olevia säädöksiä;

13. toteaa, että esikaupallisilla hankinnoilla voidaan ratkaisevalla tavalla auttaa innovatiivisia 
ja vihreitä teknologioita uusille markkinoille ja samalla parantaa julkisten palvelujen 
laatua ja tehokkuutta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan paremmin 
viranomaisille nykyisistä mahdollisuuksista esikaupallisiin hankintoihin;

14. katsoo, että ei pidä aliarvioida julkisten hankintojen merkitystä innovatiivisen 
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teollisuuspohjan edistämisessä; pyytää näin ollen EU:n jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysipainoisesti esikaupallisia hankintoja innovaatioiden lähteenä ja välineenä parantaa 
pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, ja katsoo, että siten voidaan tunnistaa 
eurooppalaisten yritysten tärkeimmät markkinat ja tehokkaasti vauhdittaa niiden 
toimintaa;

15. katsoo, että innovointi on kaikenlaisen teollisuuspolitiikan perustana; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan tärkeimpiä teknologian aloja luomalla innovaatiotoimintaa 
suosivan ja tekniikan kannalta neutraalin ympäristön, niin että samalla taataan teollis- ja 
tekijänoikeuksien kunnioittaminen; katsoo tässä yhteydessä, että julkisia hankintoja 
koskevat sopimukset voivat olla merkittävässä asemassa, kun niissä korostetaan enemmän 
innovointiin kannustamista ja kestävien tuotteiden markkinointia erityisesti kehittämällä 
esikaupallisia hankintasopimuksia, joiden tekemisessä Euroopan unioni on kaukana 
tärkeimpien kilpailijoidensa takana; kannustaa julkisia viranomaisia edistämään 
tieteellisen tutkimustiedon avulla uuden teknologian yleistä hyväksyntää; pitää olennaisen 
tärkeänä henkisen pääoman vahvistamista, etenkin ryhtymällä toimiin aivovuodon 
estämiseksi Euroopasta ja edistämällä erilaisten ryhmittymien luomista innovatiivisille 
aloille, niin että taataan EU:n teollisuuden kasvu ja kilpailukyky, etenkin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta;

16. korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu on erittäin tärkeää eurooppalaisen 
taitotiedon suojelun ja unionin innovoinnin edistämisen kannalta, ja katsoo, että tähän 
sisältyy erityisesti väärennösten torjunnan lisääminen ja patenttikulujen vähentäminen 
Euroopassa; kehottaa tämän vuoksi jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan pyrkimyksiään 
Euroopan unionin patentin ja asianmukaisen riitojenratkaisujärjestelmän luomiseksi 
mahdollisimman pian sekä vahvistamaan tulliviranomaisten ja 
markkinavalvontaviranomaisten välineitä ja niiden välistä koordinointia, jotta voidaan 
paremmin havaita väärennettyjen tuotteiden tulo sisämarkkinoille;

17. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota, jos Euroopan tason sopimus osoittautuu 
mahdottomaksi, jatkamaan ponnistelujaan Euroopan unionin patentin luomiseksi ja 
tiivistämään yhteistyötä, jotta kilpailukykyisen ja innovatiivisen eurooppalaisen 
teollisuuspolitiikan kehitys olisi mahdollista;

18. panee merkille ne yhä suuremmat vaikeudet raaka-aineiden (esimerkiksi muiden kuin 
rautametallien) saatavuudessa, joita unionin korkean lisäarvon teollisuudenalat joutuvat 
kohtaamaan siitä syystä, että nousevan talouden maat aiheuttavat nopeasti kasvavia 
paineita maailmanlaajuisessa kysynnässä; painottaa, että ensisijaisesti olisi kehitettävä 
EU:n raaka-aineiden kierrätyspolitiikkaa ja että se olisi suunniteltava sellaiseksi, että sillä 
tuetaan EU:n teollisuuspolitiikkaa korjaamalla jätteiden kierrätykseen liittyvät ongelmat ja 
käyttämällä jätemateriaaleja mahdollisimman paljon uudelleen; pyytää komissiota 
johtamaan uuden, kestävää tuotantoa koskevan organisaatiomallin kehittämistä ottaen 
huomioon sykliset prosessit, jotka jo ovat käytössä monilla aloilla kuten 
alumiinipohjaisten tuotteiden valmistuksessa;

19. korostaa, että yritykset, varsinkaan pk-yritykset, eivät saa riittävästi rahoitusta ja että 
Euroopan unionin olisi tehtävä uudistuksia, jotta helpotettaisiin edellytyksiä investointien 
kehittämiseksi reaalitaloudessa; katsoo, että näin budjettikriisin yhteydessä on erityisen 
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tärkeää tarkastella uusia rahoituskeinoja, joita ovat esimerkiksi riskipääomamarkkinoiden 
pirstoutumisen vähentäminen, julkisen ja yksityisen sektorin innovointia lisäävien
kumppanuuksien (kuten yhteisten teknologia-aloitteiden) kehittäminen sekä EIP:n roolin 
vahvistaminen; korostaa, että on parannettava ja helpotettava pk-yritysten mahdollisuuksia 
rahoitusmarkkinoilla saatavana olevaan rahoitukseen;

20. katsoo, että kilpailupolitiikan on vastattava kunnianhimoisen teollisuuspolitiikan tarpeita 
sisämarkkinasäännöksiä noudattaen;

21. tähdentää, että työmarkkinaosapuolet ovat pätevimpiä hoitamaan talouskriisin vaatimat 
muutokset, ja on tyytyväinen sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin sisältyvään 
ehdotukseen käynnistää työmarkkinaosapuolten yhteinen kuuleminen eurooppalaisen 
kehyksen luomiseksi sellaista yritysten rakenneuudistuksia koskevaa 
etukäteissuunnitelmaa varten, jolla pyritään käyttämään rakenneuudistukseen varattuja 
varoja tehokkaammin;

22. huomauttaa, että Euroopan teollisuus on yhä riippuvaisempi yrityksille tarjottavista 
palveluista ja että sen vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota tuotantoketjun kaikkiin 
tärkeimpiin osiin; iloitsee tältä osin komission osoittamasta halukkuudesta suoda suurempi 
merkitys näille keskinäisille riippuvuussuhteille;

23. vahvistaa, että eurooppalaisen kaupparekisteripalvelun yhteenkytkettävyyden suhteen on 
edistyttävä nopeasti, millä taataan avoimuus ja tietojen luotettavuus sekä tuottajille että 
kuluttajille;

24. pyytää komissiota varmistamaan, että Euroopan teollisuuden toimintaedellytykset ovat 
kaikkialla samanarvoiset sääntelyvaatimusten ja kumppanien markkinoille pääsyn osalta, 
erityisesti julkisten hankintojen ollessa kyseessä, ja laatimaan strategian pk-yritysten 
kansainvälistymisen tukemiseksi; katsoo, että globalisaation aikakaudella EU:n 
kunnianhimoisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin strategioihin on sisällyttävä aito ulkoinen 
ulottuvuus; katsoo, että Euroopan pitäisi puolustaa etujaan ja arvojaan vakuuttavammin ja 
vastavuoroisuuden ja keskinäisen hyödyn hengessä.



AD\853069FI.doc 7/7 PE452.595v02-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 10.1.2011

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

27
2
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De 
Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Philippe Juvin, 
Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, 
Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, 
Laurence J.A.J. Stassen, Bernadette Vergnaud

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Regina Bastos, Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, Jean-Paul 
Gauzès, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Lena 
Kolarska-Bobińska, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Antonyia 
Parvanova, Sylvana Rapti, Marek Siwiec


