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EHDOTUKSET

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

1. panee tyytyväisenä merkille, että teollisuuspolitiikka on otettu EU:n poliittisen huomion 
keskipisteeksi; korostaa, että vahva teollinen perusta on olennaisen tärkeä vauraalle, 
kilpailukykyiselle ja taloudellisesti menestyvälle unionille ja paras lääke taantumaan;

2. suhtautuu periaatteessa kriittisesti siihen, että komissio on valinnut vain kuusi ensisijaista 
investointi- ja innovointimarkkinaa; painottaa paljon enemmän tutkimuksen ja kehityksen 
reunaehtojen parantamisen merkitystä sekä uusien yritysten ja pk-yritysten keskeistä 
roolia eurooppalaisen innovoinnin moottoreina;

3. katsoo, että innovointiin kannustamiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi on 
lisättävä merkittävästi EU:n tutkimus- ja kehitysresursseja;

4. korostaa, että on kehitettävä EU:n talouden kestävyyttä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja pyytää painottamaan kestävyyttä EU:n 
teollisuuspolitiikassa; toteaa, että on kannustettava ympäristöä säästäviin 
tuotantomenetelmiin, pidennettävä kulutustavaroiden elinikää, edistettävä kierrätystä ja 
parannettava edelleen sisämarkkinoilla tuotettujen tuotteiden energiatehokkuutta;

5. toteaa, että teollisuustuotanto vähenee huomattavasti EU:n syrjäisillä alueilla; kehottaa 
komissiota toteuttamaan toimia, joilla edistetään teollisuustuotannon tasaista jakautumista 
EU:ssa;

6. katsoo, että ainoastaan ennakoivalla kokonaisvaltaisella teollisuuspolitiikalla, joka 
perustuu tutkimukseen, innovaatioon ja yhtenäisiin markkinoihin ja joka yhdistää useita 
politiikan aloja ja resurssitehokkuussuunnitelmia – myös kuluttajapolitiikan ja 
työmarkkinapolitiikan – voidaan luoda suotuisat taloudelliset olosuhteet EU:n yrityksille 
ja parantaa niiden kilpailukykyä, ja odottaa teollisuustuotteiden sisämarkkinoiden 
uudistamista koskevan etenemissuunnitelman esittämistä;

7. katsoo, että olemassa olevan tuotantokapasiteetin säilyttäminen kriisiaikoina on kaiken 
teollisuuspolitiikan perusedellytys; katsoo, että tämä tavoite voidaan saavuttaa vain 
ennaltaehkäisevillä toimilla ja rakennemuutoksilla, jotka toteutetaan siten, että työntekijät 
osallistuvat niihin aktiivisesti ja täysimääräisesti;

8. muistuttaa investointien osuudesta innovoinnin elvyttämisessä ja kasvun edistämisessä ja 
korostaa, että yrittäjyyttä on tuettava enemmän luomalla paremmat edellytykset 
yrittämiselle;

9. kehottaa komissiota laatimaan eurooppalaista klusteripolitiikkaa koskevia ehdotuksia 
toisiinsa yhteydessä olevien yritysten, tavarantoimittajien, palvelujentarjoajien ja 
tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittämiseksi; toteaa, että vaikka alueellisella ja 
kansallisella tasolla tällaista politiikkaa on harjoitettu jo kauan – ja vaikka klustereiden 
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vahvuuksia on edistetty poliittisesti vain tällä tasolla – ne ovat edistäneet 
kansantalouksien välistä kilpailua myös EU:n tasolla; katsoo, että yhteisestä resurssien ja 
erityisosaamisen käytöstä yrityksille, työntekijöille ja alueille koituvien etujen 
hyödyntäminen myös EU:n tasolla olisi väline, jolla voitaisiin edistää tasapuolisempaa 
teollisuuden ja kaupan kehitystä;

10. katsoo, että selkeä ja vakaa oikeudellinen kehys on perusedellytys kasvun lisäämiselle ja 
tärkeä lisäperuste markkinoiden valvontaa koskevan EU-lainsäädännön parantamiselle, 
tuotteiden turvallisuuden ja oikeudenmukaisten kaupankäyntiehtojen varmistamiseksi;

11. korostaa, että asianmukainen lainsäädäntö on ratkaisevan tärkeää menestyksekkään 
teollisuuspolitiikan kannalta ja on vältettävä pitkällä aikavälillä kilpailua vääristäviä 
toimia ja erityisesti kohtuutonta suoraa taloudellista vaikuttamista;

12. korostaa, että sisämarkkinoilla on edelleen valtavia käyttämättömiä mahdollisuuksia 
edistää kilpailukykyä ja kasvua EU:ssa, ja kehottaa tämän vuoksi komissiota ja 
jäsenvaltioita vauhdittamaan ponnistelujaan jäljellä olevien esteiden poistamiseksi EU:n 
kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten – erityisesti pk-yritysten – hyödyksi; korostaa 
lisäksi, että on luotava ja vahvistettava markkinatutkimuksen ja rahoituksen tukivälineitä 
(vakuudet, takaukset jne.), jotta mahdollistetaan pk-yritysten kansainvälinen kehitys;

13. korostaa, että teolliset valmistusprosessit perustuvat yhä suuremmassa määrin tietoon ja 
että teollisuuden tuottavuus riippuu ratkaisevasti työntekijöiden ammattitaidosta; kehottaa 
siksi sovittamaan tiiviisti yhteen teollisuuspolitiikan ja koulutuksen;

14. kehottaa komissiota tukemaan kansallisten investointipankkien kehittämistä pk-yrityksiä 
varten ja ryhtymään toimiin, joiden avulla olemassa olevat pk-yritysten investointipankit 
voivat laajentaa toimintaansa muihin jäsenvaltioihin näissä jäsenvaltioissa sovellettujen 
ehtojen mukaisesti teollisuustuotannon tukemiseksi;

15. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukevan aloitteen, joka on pk-yritysten kasvun edistämiseen tarkoitettujen 
yhtenäisten määräysten kehys ja jonka olisi oltava erottamaton osa EU:n uutta, vahvaa 
teollisuuspolitiikkaa;

16. katsoo, että resurssien väheneminen entisestään ei ole vain kestävyyteen liittyvä 
kysymys, vaan että se on yhä merkittävämpää EU:n ja sen yritysten kilpailukyvyn 
kannalta; korostaa resurssitehokkuuden tärkeyttä ja katsoo sen olevan ratkaisevan tärkeä 
johtoajatus Euroopan uudelleenteollistamisessa; kehottaa siksi

– panemaan komission etenemissuunnitelman kohti resurssitehokasta Eurooppaa 
täysimääräisesti ja kunnianhimoisesti täytäntöön

– sisällyttämään resurssien porrastetun käytön käsitteen kaikkiin asiaa koskeviin 
politiikkoihin, jotta varmistetaan, että niukat raaka-aineet hyödynnetään 
täysimääräisesti

– komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ja sen jälkeen käyttämään 
resurssikirjanpitomenetelmää, joka sisällytetään EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvion 
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kaikkiin lukuihin (joista jokainen vastaa tiettyä toimintaa), jotka vuorostaan voidaan 
jakaa artikloihin ja nämä tarvittaessa kohtiin, jotta varmistetaan resurssitehokkuutta 
koskevien näkökohtien tehokas integrointi poliittiseen päätöksentekoon;

17. toteaa, että tuotteiden jäljitettävyys on tärkeää, koska siten annetaan kuluttajille 
mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä ja annetaan paikallisille 
tuotantoyrityksille tunnustusta niiden vuosisatojen aikana hankkimasta 
asiantuntemuksesta;

18. katsoo, että teollisuuspolitiikkaan on sisällytettävä kilpailukyvyn kannalta ratkaisevia 
strategisia elementtejä, kuten tehokkaan ja yhteenliitetyn liikenneinfrastruktuurin 
luominen, kehittynyt digitaalinen verkko ja eurooppalainen energiapolitiikka;

19. katsoo, että kannustaminen merkittäviin tutkimusinvestointeihin, joilla on tarkoitus 
uudistaa sekä rakenteita että tuotteita, on välttämätön osa teollisuuspolitiikkaa;

20. katsoo, että EU:n teollisuus voi kasvaa vain investointisuunnitelman avulla ja sitä 
tukevilla luotonsaantia helpottavilla toimilla;

21. painottaa, että teollisuuspolitiikkaa on ohjattava samapalkkaisuusperiaatteen mukaisesti, 
jotta varmistetaan sukupuolten tasa-arvoisuus työpaikalla ja yhdenvertaiset edellytykset 
kaikille työtekijöille sopimustyypistä riippumatta;

22. katsoo, että työntekijöiden vapaan liikkuvuuden kehittäminen edelleen siten, että 
käytetään ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen ja elinikäisen oppimisen 
kaltaisia keinoja, erityisesti kun on kyse suojelua tarvitsevista työntekijöistä, tarjoaa 
huomattavia mahdollisuuksia vähentää ammattitaitoisen työvoiman puutetta ja 
aikaansaada osallistavaa kasvua;

23. toteaa, että vuorottelukoulutus edistää merkittävästi laadukasta teollisuustuotantoa ja 
kestävää kasvua EU:ssa, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tätä 
koulutusta edelleen ja vakiinnuttamaan sen koko EU:ssa;

24. kehottaa jäsenvaltioita panemaan maksuviivästysdirektiivin täytäntöön mahdollisimman 
pian, koska se koskee erityisesti tuotantoyrityksiä;

25. rohkaisee käyttämään paremmin hyväksi direktiivissä 98/34/EY säädetyn 
ilmoitusmenettelyn mahdollisuuksia ja ehdottaa jäsenvaltioille, että ne ottavat käyttöön 
kilpailukyvyn tarkastelun kansallisen lainsäädännön laadintavaiheissa tehtävissä 
vaikutusarvioinneissa osana sisämarkkinatestiä, jonka Euroopan parlamentti kehotti 
ottamaan käyttöön 7. helmikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa suosituksista 
komissiolle sisämarkkinoiden hallinnoinnista;

26. korostaa olevan tärkeää kommunikoida EU:n kansalaisten kanssa teollisuuspolitiikan 
tärkeästä merkityksestä Euroopan talouskasvun edistämisessä;

27. korostaa, että vahvaan teollisuuspolitiikkaan on yhdistettävä toimia parhaan mahdollisen 
markkina-aseman hankkimiseksi EU:n tuotteille, ja että siksi on erittäin tärkeää korostaa 
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tuotteiden laatua; korostaa lisäksi, että EU:ssa on säilytettävä käsityöläistaidot ja että niitä 
on hyödynnettävä ja kehitettävä;

28. korostaa hinta-asteikon yläpäässä olevia tuotteita tuottavien yritysten panosta EU:n 
kasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn, koska näiden yritysten osuus BKT:stä on 
komission 26. syyskuuta 2012 julkistaman, hinta-asteikon yläpäässä olevia tuotteita 
valmistavan teollisuuden kilpailukykyä koskevan valmisteluasiakirjan mukaan 
3 prosenttia ja niiden vuotuinen liikevaihto on yli 400 miljardia euroa ja ne työllistävät 
suorasti tai välillisesti lähes 1,5 miljoonaa henkilöä Euroopassa;

29. kannattaa yritysverotuksen tiiviimpää koordinointia EU:ssa siten, että otetaan käyttöön 
yhtenäiset veroperustat.


