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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta
(2010/2095(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission xxx. lokakuuta 2010 antaman tiedonannon "Globalisaation 
aikakauden teollisuuspolitiikka" (KOM(2010)XXXX),

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 
-strategiasta1,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhteisön 
innovaatiopolitiikasta muuttuvassa maailmassa2,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
"Teollisuuspolitiikan väliarviointi – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä 
tiedonanto"3,

– ottaa huomioon 14. ja 15. heinäkuuta 2010 pidetyn kilpailukykyä käsitelleen neuvoston 
epävirallisen kokouksen,

– ottaa huomioon kilpailukykyä käsitelleen neuvoston 2999. kokouksessa 2. maaliskuuta 
2010 tehdyt päätelmät,

– ottaa huomioon alueiden komitean xxxx antaman lausunnon,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean xxxx antaman lausunnon,

– ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 antaman tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon komission XX. syyskuuta 2010 antaman tiedonannon innovaatiounionista 
ja Euroopan mukauttamisesta kriisin jälkeiseen maailmaan (KOM(2010)XXXX), 

– ottaa huomioon komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston 26. huhtikuuta 2010 
julkaiseman tutkimuksen "EU Manufacturing Industry: What are the Challenges and 
Opportunities for the Coming Years"4,

– ottaa huomioon komission työasiakirjan "Kertomus eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
aloitteen (Small Business Act) täytäntöönpanosta" (KOM(2009)0680),

– ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2008 päivätyn komission tiedonannon kestävän kulutuksen 
ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmasta (KOM(2008)0397),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 EUVL C 279 E, 19.11.2009, s. 65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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– ottaa huomioon komission 4. heinäkuuta 2007 antaman tiedonannon "Globaali Eurooppa 
kilpailijana maailmassa – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto" 
(KOM(2007)0374),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
kansainvälisen kaupan valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen talouskriisi on koetellut Euroopan teollisuutta 
voimakkaasti ja pahentanut jo meneillään olevia haastavia prosesseja, jotka liittyvät 
globalisaatioon, ilmastonmuutokseen, demografiseen muutokseen sekä tietopohjaisen 
talouden syntymiseen ja jotka vaikuttavat perusteellisesti teollisuuden kehitykseen, 
työvoimaan ja tulevaisuudennäkymiin,

B. ottaa huomioon, että Euroopan talouden maailmanlaajuisen johtoaseman säilyttäminen on 
mahdollista vain uusien teknologioiden/prosessien/ratkaisujen, T&K:n, pitkälle 
kehittyneen jakeluketjun, tehokkuuden parantamisen, vahvojen henkilöresurssien, hyvän 
logistiikan ja infrastruktuurin avulla, koska kustannusten leikkaaminen ei ole Euroopan 
teollisuuden kannalta oikea tie,

C. ottaa huomioon, että teollista edistystä voidaan saavuttaa järkevällä ja tasapainoisella 
pitkän aikavälin sääntelyllä ja markkinoiden stimuloinnilla sekä yleisellä suuntautumisella 
kohti puhtaita ja kestäviä tuotanto- ja jakelutapoja, ja katsoo, että kulutusta voitaisiin 
hyödyntää järkevästi Euroopan teollisuuden, sen kilpailukyvyn ja maailmanlaajuisen 
johtoaseman eduksi,

Kestävän teollisuuspolitiikan uusi perusta

1. pitää tervetulleena, että komissio tunnustaa Eurooppa 2020 -strategiassa viimeinkin 
aktiivisen teollisuuspolitiikan merkityksen Euroopan kestävän kasvun ja työllisyyden 
kannalta;

2. kehottaa komissiota kehittämään Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa Euroopan 
teollisuudelle vuodeksi 2020 laadulliset ja mahdollisuuksien mukaan myös määrälliset 
tavoitteet, joissa otetaan huomioon pitkäaikainen kestävä kehitys ja keskitytään 
esimerkiksi energia- ja resurssitehokkuuteen, jotta kehitetään vakautta, kilpailukykyä ja 
siten eurooppalaisen teollisuuden työpaikkoja;

3. korostaa, että uuden kestävän teollisuuspolitiikan onnistuminen edellyttää integroitua ja 
monialaista lähestymistapaa, joka perustuu Euroopan, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 
toteutettaviin horisontaalisiin ja alakohtaisiin aloitteisiin ja toimenpiteisiin;

4. korostaa, että uusi integroitu lähestymistapa edellyttää erittäin hyvin toimivaa yhteistyötä 
komission sisällä, ja kehottaa komissiota perustamaan tätä varten pysyvän 
teollisuuspoliittisen työryhmän;
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5. painottaa, että uusi kestävä teollisuuspolitiikka voi toimia vain, jos se sovitetaan tiiviisti 
yhteen jäsenvaltioiden politiikkojen kanssa, ja kehottaa siksi komissiota toteuttamaan 
vuonna 2011 Lissabonin sopimuksen (173 artiklan 2 kohta) mahdollistamia aloitteita ja 
esittämään suuntaviivoja, indikaattoreita, seurantamahdollisuuksia ja arviointimenetelmiä;

6. on vakuuttunut siitä, että uuden kestävän teollisuuspolitiikan onnistuminen edellyttää, että 
kaikki sidosryhmät ja erityisesti työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan; kehottaa 
komissiota sisällyttämään kaikille aloille ja kaikkiin toimenpiteisiin selkeän 
kumppanuusperiaatteen, joka sisältää myös odotettavissa olevan kehityksen jatkuvan 
yhteisen ennakoinnin ja arvioinnin ja siten strategioiden/toimenpiteiden/ohjelmien 
tarkastelun;

7. kehottaa komissiota pikaisesti esittämään täytäntöönpanon seurantaa koskevan käytännön 
aikataulun ja esittämään vuosittain edistymiskertomuksen;

Innovaatiotoiminta

8. korostaa, että innovointi on teollisuuspolitiikan pääasiallinen moottori ja että kaikkien 
innovointia tukevien aloitteiden on

 perustuttava kattavaan innovoinnin määritelmään, joka sisältää mm. tuotteet, palvelut, 
prosessit, organisaation, laadun ja johtamisen,

 katettava koko prosessi- ja arvonmuodostusketju sekä

 otettava lähtökohdaksi paitsi tuote niin myös tarve ja käyttö, jotta kehittäminen voi 
tapahtua integroidusti ja tuotanto voi tapahtua määrätietoisemmin siten, että voidaan 
saavuttaa merkittäviä etuja kuluttajan, yrityksen ja koko yhteiskunnan kannalta;

9. vaatii, että tutkimusmenoja lisätään vuoden 2013 jälkeiseksi seuraavaksi kaudeksi 
(kahdeksas puiteohjelma) merkittävästi (EU:n tavoite: 1 prosentti BKT:stä julkisia 
varoja); katsoo, että vahvan prosessikeskeisen tutkimuksen ja innovoinnin ohella tarvitaan 
monialaista perusteknologioiden tutkimusta; katsoo, että lisäksi on pyrittävä menettelyjen 
yksinkertaistamiseen;

10. korostaa riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) tehokasta käyttöä tärkeänä keinona, jolla EIP 
rahoittaa pk-yrityksille tehtävää tutkimusta; kannustaa voimakkaasti komissiota 
asettamaan huomattavasti enemmän varoja RSFF:n käyttöön;

11. kehottaa jatkamaan kestävän kehityksen teknologioiden edistämistoimia, jotka aloitettiin 
ETAP-toimintasuunnitelmassa tutkimus-, ympäristö- ja talouspoliittisten strategioiden 
verkottamisella, ja kehottaa laatimaan kunnianhimoisemman ETAP-jatkosuunnitelman;

12. muistuttaa, että kun 17 prosenttia EU:n BKT:stä käytetään vuosittain julkisiin 
hankintoihin, ne tarjoavat vahvan välineen innovoinnin edistämiseen; toteaa, että Kiinan 
ja USA:n kaltaiset kilpailijat ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita innovatiivisten ja 
ekologisten tuotteiden kehittämiselle, ja vaatii vastaavia tavoitteita EU:lle;
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Resurssit

13. on vakuuttunut siitä, että raaka-, apu- ja polttoaineiden sekä tarvikkeiden 
resurssitehokkuuden merkittävä parantaminen vahvistaa Euroopan teollisuuden 
maailmanlaajuista kilpailuasemaa, ja vaatii komissiota siksi asettamaan painopisteeksi 
resurssitehokkuuden, johon sisältyvät 

 resurssituottavuuden parantamisen todentamiseen tarvittavien selkeiden 
indikaattoreiden kehittäminen ja vastaavien standardien jatkokehittäminen

 uusien lähestymistapojen (kuten "resource contracting") kehittäminen

 parhaiden käytäntöjen levittäminen sekä resurssitehokkuusverkostojen ja 
materiaalitehokkuutta tutkivien virastojen tukeminen

 yritysten kestävyysraportointia koskevan standardin kehittäminen siten, että sen avulla 
tarkastellaan "ekologista selkäreppua", jolloin se johtaa kustannussäästöihin ja tekee 
yrityksestä kilpailukykyisemmän, kokoaa yhteen olemassa olevat 
raportointivelvollisuudet ja mahdollisuudet (esim. EMAS) sekä toimii yhtenäisesti ja 
mahdollisimman velvoittavasti; 

14. korostaa, että raaka-aineiden käytettävyys on Euroopan teollisuuden kannalta keskeisen 
tärkeää; kehottaa siksi komissiota esittämään vielä vuonna 2010 kattavan raaka-
ainestrategian; katsoo, että tämän strategian tulisi sisältää muun muassa seuraavat toimet:

 tehostetaan raaka-aineiden kierrätystä kunnianhimoisilla kierrätyssäännöillä, 
vastaavan tutkimuksen tukemisella sekä raaka-aineita sisältävän jätteen viennin 
lopettamisella

 vahvistetaan harvinaisten raaka-aineiden korvaamiseen tähtäävää tutkimusta

 optimoidaan EU:ssa esiintyvien raaka-aineiden hyödyntäminen, mikä edellyttää muun 
muassa eurooppalaisen geotietojärjestelmän nopeaa perustamista, jotta saadaan 
yleiskuva raaka-aineista EU:ssa

 varmistetaan riittävät raaka-ainetoimitukset oikeudenmukaisilla kauppasopimuksilla ja 
strategisilla kumppanuuksilla

 toteutetaan toimenpiteitä raaka-aineiden tuotannon ja kaupan kasvavaa 
oligopolisoitumista vastaan;

15. on vakuuttunut siitä, että teollisuus tarvitsee pitkän aikavälin energiapolitiikkaa, jolla 
turvataan kohtuulliset energian hinnat ja toimitusvarmuus ja joka mahdollistaa tuotannon 
ilman haitallisia kasvihuonekaasuja ja estää "hiilivuodot"; katsoo, että energian 
sisämarkkinat ovat vähähiiliseen tuotantoon siirtymisen kannalta etu, ja siksi 
verkkoinfrastruktuuria on uudistettava ja laajennettava ja siitä on tehtävä älykkäämpi 
("älyverkot");
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16. vaatii ponnistelemaan kaikin tavoin osaamisessa esiintyvien puutteiden korjaamiseksi 
muun muassa seuraavin toimin:

 järjestelmällinen vuoropuhelu asiasta vastaavien viranomaisten ja 
työmarkkinaosapuolten välillä, jotta voidaan uudistaa opetussuunnitelmia ja kehittää 
menestyksekkäitä tapoja siirtyä koulusta työmarkkinoille 

 yhteensovitetut aloitteet, joilla vahvistetaan "STEM"-aineiden (science, technology, 
enginineering and mathematics) koulutusta kaikilla tasoilla ja erityisesti naisten 
keskuudessa, ja parhaiden käytäntöjen vaihto

 enemmän koordinoitua ja kohdennettua jatkokoulutusta, joka on hyödyksi sekä 
työnantajalle että työntekijälle; tähän tarkoitukseen on hyödynnettävä voimakkaammin 
Euroopan sosiaalirahastoa

 korkeakoulujen avaaminen ja nykyaikaistaminen ammattilaisten jatkokoulutusta 
varten (insinöörit, tietotekniikan asiantuntijat, teknikot);

Kestävä teollisuuskulttuuri

17. vaatii vahvempaa ja koordinoidumpaa EU-politiikkaa keskeisille markkinoille, kuten 
ekoelinkeinoihin (noin 3,5 miljoonaa työntekijää, liikevaihto 300 miljardia euroa, 
maailmanlaajuinen markkinaosuus jopa 50 prosenttia); korostaa, että monilla 
"perinteisillä" markkinoilla (esimerkiksi teräs, autot, laivanrakennus) on runsaasti 
innovointipotentiaalia ja/tai suhteellisia etuja, jotka olisi hyödynnettävä täysimääräisesti, 
ja tätä varten olisi edelleen kehitettävä tuotekohtaista sääntelyä (kuten 
ympäristöystävällistä suunnittelua koskeva direktiivi) ja toteutettava stimuloivia aloitteita 
(kuten vihreitä autoja koskeva aloite);

18. vaatii, että kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (CIP) jatketaan vuotta 2013 
pitemmälle ja laajennetaan merkittävästi;

19. vaatii tehostamaan ponnisteluja, jotta yhteisöpatentti saadaan aikaan pian, jotta voidaan 
parantaa teollisoikeuksien toimintapuitteita, jotta voidaan toteuttaa standardien laatimista 
koskeva uudistus ja jotta voidaan pyrkiä kansainvälisten standardien asettamiseen 
teknologisen johtoaseman turvaamiseksi;

20. vaatii perustamaan rakennemuutostyöryhmän ja vahvistamaan Euroopan rakennerahaston 
roolia rakennemuutosprosessissa, jotta työntekijöille ja yrityksille voidaan luoda uusia 
tulevaisuudennäkymiä; katsoo, että muutosprosessia koskevaa tutkimus- ja 
kehittämistyötä on tehostettava;

21. tunnustaa teollisen kehityksen alueelliset erot ennen kaikkea uusien jäsenvaltioiden 
teollisuuden alasajoprosessien yhteydessä, ja vaatii, että nämä otetaan myös mukaan 
kestävän teollisuuspolitiikan piiriin alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi;
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22. korostaa pk-yritysten suurta merkitystä teollisuudessa ja kehottaa komissiota

 vaatimaan SBA-aloitteen täytäntöönpanoa ja korjaamaan puutteet hyväksyttyjen 
suuntaviivojen soveltamisessa ja esittämään käytännön toimenpiteitä (esim. 
hallintokulujen leikkaaminen, pk-yritystesti),

 edelleen pyrkimään pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseen ja erityisesti 
kehittämään kestäviä riskipääomamahdollisuuksia sekä vahvistamaan uuden 
rahoitusmarkkina-arkkitehtuurin yhteydessä pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia ja 
niiden suosimia rahoituslähteitä;

23. katsoo, että tukipolitiikkaa ei pidä tarkastella vain kilpailulainsäädännön näkökulmasta 
vaan sitä on käytettävä Euroopan edun nimissä proaktiivisesti vahvistamaan innovointia 
tai markkinoille saattamista tai teollisuuden rakennemuutoksen yhteydessä avoimesti ja 
selkein säännöin;

24. vaatii laatimaan tulevat kauppasopimukset siten, että ne muodostavat osan 
teollisuuspoliittista strategiaa, joka sisältää oikeudenmukaisen kilpailun teollisuusmaissa 
ja kehittyvissä maissa; katsoo, että kestävän kehityksen periaate on toteutettava kattavasti 
ja sosiaaliset ja ympäristölliset standardit on otettava huomioon 
vapaakauppasopimuksissa; katsoo, että on huolehdittava siitä, että Euroopan teollisuus ei 
joudu epäoikeudenmukaisten toimien uhkaamaksi kuten nyt aurinkoenergian alalla;

25. korostaa, että työntekijöiden ideoita ja kykyjä on hyödynnettävä teollisuuden 
uudistamisessa, ja toteaa siksi, että on saavutettava mahdollisimman suuri osallistuminen, 
joka ylittää vähimmäissääntelyn (esimerkiksi direktiivi 2002/14/EY, 2009/38/EY);

Toimialat

26. on vakuuttunut siitä, että horisontaalisen lähestymistavan ohella yksittäisten alojen 
erityispiirteisiin on puututtava alakohtaisilla aloitteilla, jotka osaltaan edistävät 
nykyaikaistamista ja kilpailukyvyn vahvistamista, ja vaatii, että

 komissio uudistaa nykyisiä alakohtaisia toimia (työryhmät, korkean tason ryhmät, 
innovaatioryhmät (kuten Cars 21)) yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa sekä 
kehittää niitä edelleen tasavertaisesti ja selkeällä strategisella sisällöllä, 

 tulokset pannaan täytäntöön tarpeita vastaavasti

 huomion kohteeksi otetaan erityisesti eurooppalaiset ydinalueet, mm. autot, uusiutuva 
energia, ilmailu, kemia, elintarvikkeet ja luovat alat

 komissio esittää säännöllisesti edistymiskertomuksia;

Vastuu

27. katsoo, että Euroopan teollisuuden, joka hyötyy näistä poliittisista ponnisteluista ja hyvistä 
olosuhteista, olisi otettava enemmän vastuuta kestävästä kasvusta ja työllisyydestä 
Euroopassa; katsoo, että teollisuuden olisi selkeästi itse sitouduttava investoimaan 
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Eurooppaan, vahvistettava omaa tutkimustyötään, osallistuttava uuden osaamiskulttuurin 
luomiseen, kehitettävä lisää kestäviä tuote- ja prosessi-innovaatioita ja solmittava 
strategisia kumppanuuksia Euroopassa aina kun se on mahdollista;

Alueet

28. korostaa, että alueelliset rakenteet vahvistavat Euroopan teollisuutta merkittävästi; ottaa 
huomioon, että kilpailuklusterit ja innovaatioryhmittymät (yritykset, yliopistot ja 
tutkimuslaitokset) sekä yritysten keskinäinen verkostoituminen (arvonmuodostusketjut, 
synergia) ja verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa, ovat olennaisia 
investointipäätösten kannalta; katsoo, että siksi olisi

 annettava parempaa tukea innovatiivisille klustereille ja verkostoille, jotta voidaan 
koordinoidusti siirtää tietoa ja tutkimustuloksia, lisätä osaamista sekä tukea 
infrastruktuuria siten, että tämä asetetaan myös Euroopan aluekehitysrahaston 
painopisteeksi

 EU:n taholta tuettava alueellisia verkostorakenteita, kuten metropolialueita, niiden 
kehittäessä teollista perustaa

 Euroopan investointipankin taholta vahvistettava teollisuuspolitiikan ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden välistä sidettä;

o

o o

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

TILANNEKATSAUS EUROOPAN TEOLLISUUTEEN

EU:n teollisuus tuottaa noin kolmasosan bruttolisäarvosta EU:ssa, kun liki kolme neljäsosaa 
Euroopan viennistä koostuu teollisuustuotteista, ja kolmasosa työpaikoista on teollisuudessa, 
joka antaa toimeentulon noin 57 miljoonalle henkilölle. Jos otetaan huomioon teollisuuden 
moninkertaistava vaikutus, eli sen, että jokainen teollisuustyöpaikka luo noin kaksi muuta 
oheispalveluiden alalla, on teollisuuden vaikutus työllisyyteen entistäkin merkittävämpi. 

Teollisuus EU27:ssä (Eurostat)
Bruttolisäarvon 

osuus 
prosentteina 

(2008)

Työntekijämäärä (2008)
prosenttiosuus miljoonaa

Yritysten määrä 
x tuhat (2007)

Kaivostoiminta ja louhinta 1 0.4 0.8 21.4
Tehdasteollisuus 16.8 16.8 37.0 2 323
Sähkön-, kaasun- ja vedenjakelu 2.3 0.8 1.7 36.0
Rakentaminen 6.4 8.4 17.0 3 090
YHTEENSÄ 26.5 26.4 56.5 5 470.4

TEOLLISUUDEN UUSI ARVOSTUS EUROOPASSA

Äskettäinen ankara talouskriisi koetteli Euroopan teollisuutta. Kriisi paljasti kuitenkin 
teollisuuden merkityksen EU:n taloudelle ja sen myötä tuli selväksi, että teollisuuden 
tarpeiden kokonaisvaltaiseksi huomioon ottamiseksi ei ole ponnisteltu riittävästi nykyisessä 
haasteellisessa ilmapiirissä. Teollisuus jää nykyään usein paljon keskustelua aiheuttavan 
palvelu- ja rahoitusalan varjoon. EU:n teollisuuspolitiikka tiivistyi usein ajatukseen, jonka 
mukaan markkinoiden tulisi säännellä itse itseään, ja tätä ajatusta on tähän saakka sovellettu 
ensisijaisesti yksittäisten toimenpiteiden kautta ilman, että jäsenvaltiot olisivat niitä juurikaan 
koordinoineet keskenään. Politiikka perustui enimmäkseen muuttuviin olosuhteisiin 
sopeutumiseen ja kyse oli harvoin etukäteen tehtyyn arviointiin perustuvasta toiminnasta. 

NYKYISET HAASTEET

Teollisuudessa oli jo ennen talouskriisin puhkeamista käynnistetty prosessi rakenteiden 
järjestelemiseksi uudelleen. Tällä hetkellä se joutuu kohtaamaan joukon toisiaan vahvistavia 
haasteita:

a) Maailmantalouden kehityksessä tapahtuneilla yhä nopeammilla muutoksilla on aina 
ollut merkittävä vaikutus teollisuuteen. Kilpailun voimistumisen vuoksi kehittyneiden 
maiden ja kehitysmaiden ja niiden perinteisesti hallitsemien alojen välinen jakolinja 
muuttuu päivittäin. Maailmanmarkkinoilla kysyntä muuttuu nopeasti ja liike-elämän 
on siksi suunnattava ja järjestettävä toimintansa uudelleen sekä erikoistuttava 
uudelleen. Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän kaltaisten nopeasti kasvavien 
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talouksien vuoksi kansainvälinen työnjako on muuttunut, mikä lisää globalisaation 
aiheuttamia paineita. 

b) Globalisaation muoto muuttuu vähitellen siirryttäessä maailmanlaajuiseen 
tietoyhteiskuntaan, jossa innovointi ja tutkimus edistävät kasvua ja kilpailukykyä 
tehokkaammin kuin miestyövoima ja ruumiillinen työ.

c) Ilmastonmuutos on peruuttamaton ja väistämätön. Maailmanlaajuisen talouskilpailun 
kiihtyminen rasittaa valtavasti kaikenlaisia resursseja. Kun otetaan huomioon tarve 
lievittää ilmastonmuutosta ja suojella biologista monimuotoisuutta raaka-aineiden 
huvetessa samalla kuin niiden kysyntä kasvaa, teollisuuden on siirryttävä hiilettömään 
ja resursseja tehokkaasti hyödyntävään tuotantoon. 

d) Väestötieteelliset kehityskulut muuttavat perusteellisesti sekä kuluttajan että tuottajan 
profiilia. Keski-iän jatkuva nousu pakottaa kehittämään uusia tuotteita ja 
liikennemuotoja sekä järjestämään työvoima uudelleen. Pätevistä työntekijöistä on 
oleva pula.

e) Nopea kaupungistuminen asettaa uusia haasteita muun muassa liikkuvuudelle, 
rakennuksille ja logistiikalle. 

TEOLLISUUSPOLITIIKAN YHTEISEN LÄHESTYMISTAVAN VAHVISTAMINEN

Eurooppa 2020 -strategiassa tunnustetaan esitetyn lippulaivahankkeen myötä ensimmäistä 
kertaa tarve löytää uusi lähestymistapa. On tullut aika, että EU hyödyntää täysimääräisesti 
yhteiset mahdollisuudet toteuttaa kestäviä uudistuksia ja kehittää teollista perustaansa 
edelleen luomalla laadukkaita työpaikkoja. Euroopan teollisuuden tulisi säilyttää 
johtoasemansa avainaloilla eikä muuttua muiden seuraajaksi. EU:n on aika valita oma tiensä 
kohti tulevaisuuden teollisuutta. EU:n on pidettävä huoli siitä, että lisäarvo luodaan EU:n 
omien rajojen sisäpuolella.

On selvää, että menestyksekkään teollisuuspolitiikan on perustuttava sekä: 

 rahoitusalan uuteen arkkitehtuuriin että
 talous-, vero- ja budjettipolitiikkojen selkeään makrotaloudelliseen koordinaatioon 

kasvun ja työllisyyden edistämiseksi ilman verotuksen polkemista (eli 
yhdenmukaistamatta yritysverotusta).

Rahoitusmarkkinoiden itsesääntelyn mallin epäonnistumisen seurauksena on otettava 
käyttöön uusi kattava sääntelykehys, jonka avulla rahoitusjärjestelmä saadaan palautettua 
lähtökohtaansa: säästöjen muuttamiseen tuottaviksi investoinneiksi erityisesti teollisuuden ja 
pk-yritysten tarpeita varten. 

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 173 artiklan tarjoamat mahdollisuudet olisi 
hyödynnettävä. EU:n ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä kehitettävä johdonmukainen ja 
yksiselitteinen teollisuuspolitiikka sekä selkeä strategia indikaattoreineen politiikan 
menestyksekkään toteutumisen varmistamiseksi ja seuraamiseksi. Teollisuuspolitiikan 
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erilaisia painotuksia (protektionismi, hallinto, kannustimet, kilpailukyky) ei saisi päästää 
valloilleen.

UUSI YHTEINEN JA KESTÄVÄ TEOLLISUUSPOLITIIKKA EU:LLE

EU:n teollisuuspolitiikalla olisi pyrittävä sekä uudistamaan teollista perustaa kestävällä, 
ympäristötehokkaalla ja kansainvälisesti kilpailukykyisellä tavalla että edistämään siirtymistä 
valtaosin tuotantoteollisuudesta tietoon perustuvaan teollisuuteen. On keskeisen tärkeää 
yhdistää kaikki EU:n politiikat, joihin sisältyy teollisuuteen vaikuttavia näkökohtia. Tämä 
edellyttää komission sisäisen yhteistyön nostamista uudelle tasolle sekä yhteistyötä kaikkien 
toimijoiden välillä.

Esittelijä katsoo, että teollisuutta koskevassa uudessa lähestymistavassa on otettava huomioon 
viisitoista olennaista "kulmakiveä": 

1) Innovointiketjun rakentaminen

Tarvitsemme teollisuuteen liittyvää tutkimusta ja innovointien kehitys- ja soveltamistoimintaa 
– kokonaisen innovaatioketjun. Innovointiin sisältyy muutakin kuin tekniset innovaatiot: se 
käsittää myös organisaatiota, liiketoimintamallia, tuotesuunnittelua ja laatua koskevat 
innovaatiot. Innovoinnin edistämiseksi meidän on luotava innovointia tukeva kehys, joka 
koostuu normeista, standardeista, patenteista ja tekijä- ja teollisoikeuksien suojelemisesta. 
Meidän olisi tähdennettävä ja kehitettävä uusia alojen välisiä perusteknologioita (kuten tieto-
ja viestintätekniikan, liikkuvuuden, energian ja bio- ja nanoteknologian alalla). Meidän on 
laadittava johdonmukaisia strategioita, joilla mahdollistetaan eri innovointialojen 
lähentyminen ja yhteistyö. EU:n innovointipolitiikka olisi kohdistettava arvoketjun aukkoihin. 
Kestävyyden, väestötieteellisten muutosten ja kaupungistumisen kaltaisia tulevaisuuden 
avainaloja olisi lähestyttävä uusin ratkaisuin.

2) Resurssitehokkuuden parantaminen

Työn tuottavuus on kehittynyt viime vuosikymmeninä paljon nopeammin kuin 
resurssitehokkuus (energia ja materiaali). Teollisuudessa työvoimakulujen osuus on noin 
20 prosenttia, resurssikustannusten osuus on 40 prosenttia. EU:n standardeihin, kannustimiin, 
yhteisiin ja yrityskohtaisiin tavoitteisiin perustuva resurssien tuottavuuden voimakas kasvu 
sekä parasta saatavilla olevaa teknologiaa koskevien järjestelmien edistäminen vahvistaa 
Euroopan teollisuuden kestävyyttä ja yleistä kilpailukykyä avaamalla uusia markkinanäkymiä 
globaaleissa arvoketjuissa sekä turvaa työpaikkoja Euroopassa. Yritysten "ekologisen 
selkärepun" paino olisi laskettava pakollisen kestävyyskertomuksen laatimisen yhteydessä.

3) Kestäville tuotteille selkeät tavoitteet

Kestävää tuotantoa on tehostettava koordinoimalla ekoinnovatiivisia tuotestandardeja, jotka 
perustuvat elinkaarianalyyseihin (ekologista suunnittelua koskeva direktiivi, rakennuksia ja 
autoja koskevat standardit). 

4) Julkisten tarjouskilpailuiden käyttö
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Otettaessa käyttöön uusia ja kestäviä tuotteita ja palveluita olisi käytettävä julkisia 
tarjouskilpailuja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Direktiivin 2004/181 tarjoamia 
mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä johdonmukaisesti. Lisäksi julkisia menoja on 
kohdistettava enemmän tulevaisuuteen liittyviin investointeihin niin, että ne hyödyttävät 
ensisijaisesti tietoon perustuvaa taloutta ja teollista innovointia. 

5) Puhtaan energian tuotannon lisääminen

Energia- ja teollisuuspolitiikka liittyvät läheisesti toisiinsa. Asianmukainen energiahuolto on 
välttämättömyys ja uusiutuva energia muodostaa uusia kasvumarkkinoita, jotka tuottavat 
uusia laadukkaita työpaikkoja. Teollisuuspolitiikka edellyttää pitkän aikavälin 
energiapolitiikkaa, jolla huolehditaan ilmastonmuutospolitiikasta ja varmistetaan kohtuulliset 
energiahinnat ja energian huoltovarmuus sekä vältetään hiilivuotojen esiintyminen. 

6) Vakuuttava raaka-ainestrategia

Euroopan teollisuus on riippuvainen raaka-ainevarojen luotettavasta saatavuudesta, joka on 
muodostunut yhä ongelmallisemmaksi. Resurssien riittävän ja oikeudenmukaisen tarjonnan 
varmistamisen ohella on samaan aikaan kehitettävä asianmukainen politiikka, jolla 
varmistetaan tarvittavan tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemana nykyisten resurssien korkea 
kierrätysaste (sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi) sekä jätteiden viennin 
lopettaminen. Teollisuuden avainresurssien kansainvälistä ja oikeudenmukaista kauppaa 
koskevia esteitä on lakkaamatta pyrittävä poistamaan.

7) Kaupan uudelleenjärjestely oikeudenmukaisen rinnakkaiselon ja kestävän tuotannon 
edistämiseksi

On selvää, että kansainvälinen kauppapolitiikka on keskeisessä asemassa kestävää tuotantoa 
ajatellen. Kauppa ei ole erillinen päämäärä, vaan osa teollisuusstrategiaa. Kauppapolitiikalla 
olisi turvattava oikeudenmukainen pääsy keskeisille ja kasvaville markkinoille. Monikeskisiin 
sääntöihin perustuva WTO:n järjestelmä riitojen ratkaisumenettelyineen on tehokkain ja 
oikeudenmukaisin keino, jolla kauppasuhteita voidaan hallita ja laajentaa avoimesti. Kestävä 
tuotanto edellyttää asianmukaisia työoloja ja palkkoja sekä pakollisia ympäristönormeja. 
Nämä olisi vahvistettava kauppasopimuksissa. 

8) Pakollisen alakohtaisen teollisuuspolitiikan pääpiirteet

Erilaisille alakohtaisille toimintamalleille (työryhmät, korkean tason neuvoa-antavat elimet, 
innovaatiofoorumit kuten LeaderShip-ryhmä, CARS 21 -kehys, tieto- ja viestintäteknologian 
työryhmä, kemianteollisuuden korkean tason ryhmä) olisi luotava selkeät puitteet ja 
strategista sisältöä, kuten alakohtaisia vaikutusten arviointeja ja toimintasuunnitelmia 
kestävän kehityksen edistämiseksi.

                                               
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114–240.
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9) Pk-yritysten osallistaminen

Pk-yritysten asemaa Euroopan teollisuuden selkärankana olisi vahvistettava parantamalla 
teknologian siirtoa ja helpottamalla rahoituksen saatavuutta pankkiluototuksen ja 
riskipääoman muodossa sekä myös järjestämällä unionin rahoitusta tutkimuksen 
puiteohjelman ohjelmien kautta. Lisäksi pk-yritysten osallistumisastetta julkisiin 
hankintamenettelyihin olisi pyrittävä nostamaan sekä parannettava niiden mahdollisuuksia 
kansainvälistyä. 

10) Alueellisten vyöhykkeiden toimintakyvyn kehittäminen

EU:n politiikalla olisi edistettävä tehokkaammin innovaatioklustereita, jotta tiedonsiirtoa, 
tutkimustoimintaa, tutkintojen kehittämistä ja perusrakenteita voidaan kehittää koordinoidusti. 
Eurooppalaisten kilpailukykyklustereiden perustaminen ja se, että muodostetaan eri 
innovointitoimijoista (yhtiöt, yliopistot ja tutkimuskeskukset – "ekosysteemit") ja teollisuuden 
verkoista koostuvia uusia ryhmittymiä, joissa tieto virtaa eri toimintojen ja toimijoiden välillä, 
ovat keskeisiä tekijöitä investointipäätöksiä tehtäessä. Euroopan investointipankin on 
lujitettava teollisuuspolitiikan ja alueellisen yhteenkuuluvuuden välistä yhteyttä.

11) Teollisten muutosten ennakoimisesta huolehtiminen

Teollisuuspolitiikalla olisi entistä enemmän pyrittävä ennakoimaan muutoksia ja vastattava 
niihin kehittämällä pitkän aikavälin strategioita. Tarvitaan uusi väline, jonka toteuttamiseen 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat laajalla rintamalla.

12) Uudelleenjärjestelyistä huolehtiminen

Globalisaation tai rakenteellisten muutosten vuoksi toteutetuista uudelleenjärjestelyistä 
kärsimään joutuneita työntekijöitä ja yrityksiä varten olisi kehitettävä uusia 
tulevaisuudennäkymiä. Tämä voitaisiin toteuttaa luomalla uudelleenjärjestelyitä käsittelevä 
työryhmä ja vahvistamalla EU:n rakennerahastojen asemaa uudelleenjärjestelyjä koskevissa 
menettelyissä. Alueellisten erojen osalta on toimia toteutettava erityisesti uusissa 
jäsenvaltioissa, joissa on meneillään teollisuuden vähentämisprosesseja.

13) Pätevyyksien parantaminen

Riittävän pätevän työvoiman tarjonta ei kykene vastaamaan Euroopan teollisuuden 
uudelleenjärjestely- ja uudistustarpeisiin. Koulutusjärjestelmiä sääntelevien viranomaisten ja 
työmarkkinaosapuolten välille on käynnistettävä vuoropuhelu, jotta löydetään käytännön 
ratkaisuja koulusta työmarkkinoille siirtymisen hallitsemiseksi ja jatkokoulutusta koskevien 
prosessien toteuttamiseksi tavalla, joka hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä eniten. 
Innovointi ja pätevöityminen edellyttää yliopistotason lisäkoulutusta.

14) Työntekijöiden osallistumisoikeuden laajentaminen

Parantamalla työntekijöiden osallistumisoikeutta varmistetaan kehityksen laatu ja ehkäistään 
heikot työolot uudistusprosessin aikana. Yritysten sosiaalista vastuuta koskevat järjestelmät 
tukevat yritysten sosiaalista ja kestävää kehitystä.
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15) Pitkän aikavälin politiikat

Investointipäätökset ja teollisuuden innovointisyklit edellyttävät Euroopan teollisuuspolitiikan 
yhteisen lähestymistavan ohella myös pitkän aikavälin lainsäädäntötavoitteiden asettamista.

Yhdennetty ja kestävä teollisuuspolitiikka muodostaa kolikon yhden puolen: toinen puoli 
koostuu teollisuuden selkeästä sitoutumisesta EU-investointeihin, tutkimusvalmiuksien 
parantamiseen, uuden tutkintokulttuurin tukemiseen, resurssitehokkaisiin tuotteisiin ja 
valmistusmenetelmiin sekä EU:n yhtiöiden välisten strategisten kumppanuuksien 
muodostamiseen.


