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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon komission 14. joulukuuta 2007 antaman tiedonannon esikaupallista 
hankinnoista (KOM(2007) 799),

– ottaa huomioon rakennusten energiatehokkuudesta 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU1 (uudelleenlaadittu toisinto),

– ottaa huomioon 22. ja 23. marraskuuta 2007 annetut neuvoston päätelmät tieteellisestä 
tiedosta digitaaliaikana: tiedon saatavuus, levittäminen ja säilyttäminen,

A. ottaa huomioon, että talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut vakavasti jäsenvaltioiden 
talousarvioihin,

B. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutoksia koskevan vihreän kirjan (KOM(2005) 
94) tiedoista käy ilmi, että EU:n työikäisen väestön määrä putoaa 20,8 miljoonalla 
(6,8 prosenttia) henkilöllä vuosina 2005–2030 ja että yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa 
nykyisin kaksi kertaa niin nopeasti kuin ennen vuotta 2007 – eli noin kahdella miljoonalla 
vuosittain, kun aikaisemmin vuosikasvu oli miljoona,

1. uskoo, että EU:n uuden kestävän talouden on varmistettava tasapainoinen taloudellinen ja 
sosiaalinen kehitys; kehottaa harjoittamaan kunnianhimoista ja kestävää 
teollisuuspolitiikkaa, jossa painotetaan resurssien tehokasta käyttöä; korostaa, että 
vihreässä taloudessa on tarjottava mahdollisuuksia kunnollisiin, hyvin palkattuihin töihin 
ja painotettava ympäristönsuojelua;

2. katsoo, että on tärkeää toteuttaa kunnianhimoisia, uskottavia, odotustenmukaisia ja vakaita 
toimia erityisesti energia- ja ilmastokysymyksissä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön varoja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä työpaikkojen luomiseen ja 
kestävän kasvun edistämiseen siten, että koko ajan noudatetaan moitteettoman 
varainhoidon periaatteita; painottaa, että on tärkeää tehdä energiankulutuksen 
vähentämistä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä koskeva EU:n tavoite sitovaksi, ja 
toistaa tukevansa neuvoston sitoumusta vähentää Euroopan kasvihuonepäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä;

3. katsoo kuitenkin, että on jäänyt huomaamatta, että EU:n jäsenvaltioilla on monia yhteisiä 
haasteita, joihin voidaan vastata vain EU:n yhteisillä toimilla;

4. painottaa, että uuden kestävän talouden tarjoamien laadukkaiden 
työllistymismahdollisuuksien kehittäminen edellyttää innovatiivisten ratkaisujen 
löytämistä yhteiskuntamme suurimpiin haasteisiin, kuten työttömyyteen ja köyhyyteen, 
ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen ja resurssien niukkuuteen; painottaa 
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avoimeen innovointiin ja yrityskeskittymiin perustuvan teollisuus- ja tutkimuspolitiikan 
merkitystä julkisten ja yksityisten taloudellisten toimijoiden tietämyksen yhteisen 
hyödyntämisen ja innovoinnin edistämiseksi;

5. korostaa, että on tärkeää luoda johdonmukainen EU-strategia, johon sisältyy 
ekoinnovointi ja jossa keskitytään saastuttamisen vähentämiseen ja resurssien 
tehokkaaseen käyttöön tuotantoprosesseissa; kehottaa tämän vuoksi komissiota 
kehittämään vähän resursseja käyttävien teollisuudenalojen eurooppalaisen 
teknologiayhteisön;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita uudistamaan rahoitusvälineitä ja tekemään niistä 
ympäristöystävällisempiä ja pitemmälle aikavälille suuntautuneita, jotta tulevaisuudessa 
houkuteltaisiin yksityisiä investointeja ja luotaisiin enemmän ja parempia työpaikkoja;

7. painottaa, että rahoitusmekanismien ja -välineiden järkevä käyttö sekä julkinen poliittinen 
ohjaus voivat auttaa saamaan merkittävää lisärahoitusta yksityiseltä sektorilta 
investointien tukemiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi;

8. katsoo, että on erittäin tärkeää luoda unionin tutkimus- ja kehityspuitteet asianmukaisine 
ja riittävine talousarvioineen julkisen ja yksityisen tutkimuksen rahoittamista varten ja 
varmistaa, että tutkimustulokset saatetaan helpolla ja epäbyrokraattisella tavalla mikro- ja 
pk-yritysten innovaatiokäyttöön erityisesti energiatehokkuuden, energiainfrastruktuurin, 
uusien ja uusiutuvien energialähteiden sekä vähähiilisten tuotantoprosessien käytön, 
kierrätyksen ja resurssien tehokkaan käytön aloilla siten, että samalla luodaan kunnollisia, 
hyvin palkattuja työpaikkoja, joissa otetaan huomioon työntekijöiden oikeudet; toistaa, 
että tavoite kolmen prosentin investoinnista tutkimukseen ja kehittämiseen on saavutettava 
ja varmistettava, että tutkimus tuottaa lisäarvoa Euroopan taloudelle, mikä voi vaikuttaa 
myönteisesti korkeasti koulutettujen työntekijöiden pitämiseen EU:ssa;

9. korostaa, että pk- ja mikroyritykset ovat avainasemassa kestävän talouden kehittämisessä; 
pitää valitettavana, että niiden voi olla vaikeaa ennakoida talouden uusia suuntauksia; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita auttamaan näitä yrityksiä tunnistamaan kestävään 
talouteen liittyvät potentiaaliset kehittyvät alat erityisesti uusiutuvan energian ja 
energiansäästöjen aloilla, jotta mikroluottojen saatavuus esimerkiksi eurooppalaisesta 
Progress–mikrorahoitusjärjestelystä helpottuisi ja jotta yrityksille annettaisiin oikeaa tietoa 
tämän järjestelyn rahoituksen hakemisesta;

10. toteaa, että tarvittavaa talouskasvua ja siitä seuraavaa työllisyyden paranemista 
innovaatioperusteisessa taloudessa ei saavuteta, jos eurooppalaiset tutkijat ja yritykset 
eivät kykene muuntamaan tutkimustuloksiaan kaupallisiksi tuotteiksi; viittaa komission 
innovaatiotulostauluun, jonka mukaan innovaatiokuilu verrattuna Yhdysvaltoihin on 
30 prosenttia ja Japaniin 40 prosenttia;

11. kehottaa komissiota tekemään tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja laatimaan 
keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteita työmarkkinoilla tarvittavista taidoista sekä 
kannustamaan yliopistojen ja liike-elämän välisiin kumppanuuksiin edistääkseen nuorten 
siirtymistä työmarkkinoille ja auttaakseen tietoon perustuvan yhteiskunnan luomista ja 
sovelletun tutkimuksen kehittämistä sekä luodakseen vastavalmistuneille paremmat 
mahdollisuudet työmarkkinoilla;
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12. tietää, että EU:n, jäsenvaltioiden ja eri alueiden rahoitusjärjestelmät eivät edelleenkään ole 
hyvin koordinoituja, ja painottaa siksi, että ohjelmia ja tukea on koordinoitava paremmin 
monella tasolla, jotta voidaan lisätä niiden yhteisten poliittisten toimien yhteisvaikutuksia, 
jotka toteutetaan rakennerahastojen, maatalous- ja maaseudunkehittämisrahastojen,
tutkimuksen puiteohjelman sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) avulla 
kestävän ja resursseja tehokkaasti hyödyntävän talouden saavuttamiseksi; katsoo, että 
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä olisi harkittava enemmän siirtymistä 
suorista tukimekanismeista maaseudun kehittämiseen ja ympäristön kannalta kestävän 
maatalouden kehittämiseen;

13. toteaa, että siirtyminen uuteen kestävään talouteen on monitahoinen ilmiö, joka edellyttää 
erityishuomion kiinnittämistä teollisuuden vähenemisestä kärsiviin alueisiin siten, että 
otetaan käyttöön tarkoituksenmukaisia rahoitustukia ja -mekanismeja sekä integroituja 
toimia, jotka on suunnattu kestävään kehitykseen ja talouteen, joka perustuu enemmän 
innovaatioon ja jossa pystytään luomaan kunnollisia, hyvin palkattuja työpaikkoja, joissa 
työntekijöiden oikeudet otetaan huomioon ja joiden avulla on mahdollista vähentää 
sosiaalista epätasa-arvoa ja alueellisia eroja; pitää työmarkkinaosapuolia tärkeänä näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa;

14. katsoo, että väestökehitykseen liittyvät haasteet edellyttävät laajempaa strategiaa, jossa 
yhdistetään työpaikkojen luominen Euroopan työmarkkinoiden uusiin ja tuleviin 
haasteisiin vastaamiseen; katsoo, että EU:n työntekijöiden liikkuvuutta on edelleen 
lisättävä, mukaan lukien tutkijat ja muut ammattitaitoiset henkilöt, jotta saadaan luotua 
Eurooppa, jossa EU:n sisämarkkinoilla ei ole liikkuvuuden esteitä;

15. kehottaa komissiota pyytämään jäsenvaltioita tarkistamaan työmarkkinoille pääsyä 
koskevia siirtymäsäännöksiään keinona ylläpitää työllisyyttä EU:ssa maailmanlaajuisen 
talouskriisin aikana;

16. toteaa, että energiatehokkuus ja resurssien tehokas käyttö ovat ratkaiseva kilpailuetu 
tulevaisuudessa; korostaa, että energiatehokkuuteen panostamisella ei ainoastaan edistetä 
teollisuuden monipuolistumista ja vähennetä kasvihuonepäästöjä, vaan sillä voidaan myös 
tarjota sosiaaliturvaetuuksia ja luoda laajamittaisesti työntekijöiden oikeudet huomioon 
ottavia työpaikkoja, mikä auttaa jäsenvaltioita selviytymään nykyisestä talouskriisistä ja 
käynnistämään kestävän taloudellisen kasvun; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkastelemaan alojen työvoimavaltaisuutta energiastrategioita laatiessaan;

17. katsoo, että siirtyminen uuteen kestävään talouteen ja yritysten tai tuotantoalojen 
tuotantoprosessien muutokset edellyttävät asianmukaista koulutusta, etenkin nuorten 
ammattikoulutusta, ja elinikäisen oppimisen ohjelmia erityisesti heikommassa asemassa 
oleville yli 50-vuotiaille, ja katsoo, että tämä myös luo uusia työpaikkoja; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tällaisen koulutuksen ja näiden ohjelmien tarjontaa; 
korostaa, että tilanteissa, joissa tarvitaan sosiaalisia uudistuksia, on tärkeää tehostaa 
vuoropuhelua uuteen kestävään talouteen mukautumiseksi erityisesti yrityksissä, joiden 
toiminta perustuu fossiilisiin polttoaineisiin; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia takaamaan tällaisen vuoropuhelun käymisen, jotta siirtyminen 
ekologiseen talouteen tapahtuu oikeudenmukaisesti;
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18. kehottaa jäsenvaltioita tekemään keskinäistä yhteistyötä laittoman työn torjunnassa, koska 
harmaa talous on ongelma kaikkialla Euroopassa; katsoo, että laittoman työnteon vastaisia 
toimia olisi tehostettava jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla;

19. kehottaa komissiota laatimaan työllisyyssuuntaviivat, joilla aktiivisesti edistetään alle 
25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työllisyyttä ja otetaan asianmukaisesti 
huomioon nuorten ja ikääntyvien henkilöiden erityishaasteet;

20. vaatii komissiota ja neuvostoa kuromaan umpeen kuilun, joka käytettävissä olevien 
työntekijöiden taitojen ja uusien kestävien toimialojen tarpeiden välillä jo vallitsee; 
painottaa nuorten harjoittelupaikkojen merkitystä siirtymäkeinona koulutuksesta 
työelämään; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita varaamaan kannustimia työnantajille, jotka 
tarjoavat vähän koulutetuille tai kouluttamattomille henkilöille ammatillista koulutusta ja 
tilaisuuden hankkia käytännön kokemusta suoraan työpaikalla; korostaa lopuksi, että EU:n 
ja jäsenvaltioiden toimissa olisi tuettava vahvasti kaikkien EU:n kansalaisten digitaalista 
lukutaitoa ja osaamista, koska ne ovat keskeisiä taitoja, jotka tehostavat sosiaalista 
integraatiota ja parantavat eurooppalaisen työvoiman kilpailuetua;

21. korostaa julkisen sektorin merkitystä esimerkin näyttäjänä, edistyksellisten 
hankintanormien hyväksyjänä sekä kannustajana ja tiedottajana erityisesti energian, 
infrastruktuurien ja laitteiden rakentamisen sekä liikenteen ja viestinnän aloilla sellaisten 
työpaikkojen luomiseksi, joissa otetaan huomioon työntekijöiden oikeudet; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään erityisesti esikaupallisissa julkisissa hankinnoissa 
ympäristö- ja sosiaalinormien ja paikallista sisältöä koskevien lausekkeiden sisällyttämistä 
sopimuksiin ja suosimaan kestävässä ja osallisuutta edistävässä taloudessa toimivia 
yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä;

22. painottaa myös yksityisten investointien merkitystä ja korostaa, että rahoitustarpeet 
voidaan tyydyttää vain yksityisillä investoinneilla; toteaa, että yksityisten yritysten 
investoinneissa tutkimukseen ja kehittämiseen on suuria eroja, sillä tieto- ja 
viestintäteknologian ja lääketeollisuuden investoinnit ovat 5–7 prosenttia voitosta, kun 
taas energiayhtiöiden vain noin yksi prosentti; kehottaa EU:ta luomaan asianmukaiset 
edellytykset yritysten kannustamiseksi investointeihin;

23. kehottaa jälleen komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään jälleenrakennusrahastosta 
saatuja hyviä kokemuksia ja laatimaan uuden pilottihankkeita sisältävän unionin aloitteen 
uuteen ja kestävään talouteen siirtymistä varten;

24. panee merkille, että on toteutettava lisätoimia, jotta varmistetaan työntekijöiden terveyteen 
ja turvallisuuteen vaikuttavia työaikajärjestelyjä koskevien vähimmäisvaatimusten tehokas 
yhdenmukaistaminen EU:ssa;

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään erityisen tukivälineen niitä henkilöitä 
varten, jotka ovat työskennelleet julkisella alalla ja menettäneet työpaikkansa talous- ja 
rahoituskriisin takia, ja katsoo, että tämä väline voisi olla samankaltainen kuin 
globalisaatiosta tai talouskriisistä kärsineitä EU:n yrityksiä varten perustettu Euroopan 
globalisaatiorahasto.
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