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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi
(2013/2006(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII osaston 
173 artiklan (entinen EY:n perustamissopimuksen 157 artikla), joka käsittelee unionin 
teollisuuspolitiikkaa ja jossa nimenomaisesti mainitaan unionin teollisuuden kilpailukyky,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vahvempi 
eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten –Teollisuuspolitiikkaa 
käsittelevän tiedonannon päivitys” (COM(2012)0582),

– ottaa huomioon energiatehokkuudesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU1,

– ottaa huomioon komission 30. marraskuuta 2011 antaman ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten 
kilpailukykyä edistävästä ohjelmasta (2014–2020) (COM(2011)0834),

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon ”Pienet ensin”, 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (”Small Business Act”) (COM(2008)0394),

– ottaa huomioon komission 4. marraskuuta 2008 antaman tiedonannon ”Raaka-aineita 
koskeva aloite: työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten tarpeiden täyttäminen” 
(COM(2008)0699),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020. 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke Innovaatiounioni”(COM(2010)0546),

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2011 annetun komission tiedonannon 
”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa” (COM(2011)0571),

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Teollisuuspolitiikka: 
kilpailukyvyn parantaminen” (COM(2011)0642),

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Energia-alan 
etenemissuunnitelma 2050” (COM(2011)0885),

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Innovointistrategia 
kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle” (COM(2012)0060),

                                               
1 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1.
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– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vakauden, kasvun 
ja työllisyyden edistäminen” (COM(2012)0299),

– ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Kehitystä 
vauhdittava keskeistä teknologiaa koskeva eurooppalainen strategia – silta kasvun ja 
työllisyyden edistämiseen”(COM(2012)0341),

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Vihreä kirja –
Euroopan talouden pitkäaikainen rahoitus” (COM(2013)0150),

– ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Vihreä kirja –
Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030” (COM(2013)0169),

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, joka on liitetty 
4. marraskuuta 2008 annettuun komission tiedonantoon ”Raaka-aineita koskeva aloite –
työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten tarpeiden täyttäminen” (COM(2008)0699) –
(SEC(2008)2741),

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2011 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Competitiveness of the European High End Industries” (SWD(2013)0286),

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, 
joka on liitetty tiedonantoon ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja 
elpymistä varten – Teollisuuspolitiikkaa käsittelevän tiedonannon päivitys” 
(SWD(2012)0297),

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”European Competitiveness report 2012. Reaping the benefits of Globalisation” 
(SWD(2012)0299),

– ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2013 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Industrial relations in Europe 2012” (SWD(2013)0126),

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman investoimisesta 
vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen (SET-suunnitelma)1,

– ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman uuden kestävän talouden 
työllisyyspotentiaalin kehittämisestä+2,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman globalisaation 
aikakauden teollisuuspolitiikasta3,

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman tehokkaasta 
eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta4,

                                               
1 EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 84.
2 EUVL C 308 E, 20.10.2011, s. 6.
3 EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 131.
4 EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 21.
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– ottaa huomioon 8. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman resurssitehokkaasta 
Euroopasta1,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista2,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman ”Pk-yritykset: 
kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet”3,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta 
siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 20504,

– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman uusiutuvan energian 
nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista EU:n energian sisämarkkinoilla5,

– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Euroopan unionin 
teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat”6,

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman sosiaalisesta 
asuntotuotannosta Euroopan unionissa7,

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2013 käymänsä keskustelun sen jälkeen kun komissio oli 
antanut julkilausumansa Euroopan teollisuuden elpymisestä tämänhetkisten vaikeuksien 
valossa (2013/2538(RSP)),

– ottaa huomioon 10. ja 11. joulukuuta 2012 pidetyssä kilpailukykyneuvoston 
3208. istunnossa annetut päätelmät ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua 
ja elpymistä varten”,

– ottaa huomioon komission puolesta vuonna 2011 laaditun kertomuksen ”EU industrial 
structure 2011 - Trends and Performance”,

– ottaa huomioon alueiden komitean puolesta huhtikuussa 2013 toteutetusta Eurooppa 2020 
-strategian aloitteita koskevasta selvityksestä laaditun kertomuksen globalisaation 
aikakauden teollisuuspolitiikasta,

– ottaa huomioon xx.xx.2013 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 
”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten. 
Teollisuuspolitiikkaa käsittelevän tiedonannon päivitys”,

– ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2013 annetun alueiden komitean lausunnon ”Vahvempi 
eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten”,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0223.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0258.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0387.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0086.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0201.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0199.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0246.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

”Teollisuuden renessanssi kestävää Eurooppaa varten” (RISE-strategia): periaatteet, 
tavoitteet ja hallinto

1. on tyytyväinen komission teollisuuspolitiikan painotukseen;

2. painottaa, että Euroopan teollinen vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-strategiaan
(teollisuuden renessanssi kestävää Eurooppaa varten), jossa tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten innovaatioiden avulla kohti kolmatta teollista 
vallankumousta, johon kuluu myös vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, että RISE-
strategialla luodaan uusia markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja sekä uusia luovia 
yrittäjiä, uusia työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä seuraa teollinen uudistus, johon 
sisältyy taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian keskeiset pilarit;

3. katsoo, että RISE-strategia on sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen markkinatalouteen 
reilun kilpailun, ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä ympäristötietoisen 
maailmantalouden (Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; toteaa, että Euroopan 
tulevan teollisen kilpailukyvyn on perustuttava kestävään näkemykseen;

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa pitkän 
ajanjakson kehystä, jossa investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, innovointiin sekä 
kestävään teknologiaan ja jossa edistetään Euroopan teollisen pohjan nykyaikaistamista 
arvoketjusta tietoisella politiikalla, joka käsittää myös perusteollisuuden;

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
esitettyjä mittavia yhteiskunnallisia haasteita, ja se on yhdennettävä tehokkaasti EU-
ohjausjakson menettelyihin;

6. katsoo, että RISE-strategialla on oltava kunnianhimoiset ja realistiset teolliset tavoitteet; 
panee merkille, että 20 prosentin yleistavoite edellyttäisi 400 000 uuden teollisuuden 
työpaikan luomista vuosittain; ehdottaa, että 20 prosentin tavoite katsottaisiin EU:n 20-20-
20-tavoitteiden mukaiseksi suuntaa-antavaksi tavoitteeksi;

7. katsoo, että RISE-strategian avulla tuotantoa voitaisiin palauttaa EU:hun, kun kiinnitetään 
huomiota toimitusketjun hallintoon ja erityisiin alueellisiin valmistuskulttuureihin;

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella kehyksellä ja tarvittavilla talousarviovaroilla 
yksityisten sijoitusten houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä yhteydessä Euroopan 
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vihreän kasvun strategiaa ja pahoittelee neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

9. on tyytyväinen komission monialaiseen lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; katsoo, 
että RISE-strategiassa olisi noudatettava pikemminkin horisontaalista kuin vertikaalista 
teollisuuspolitiikan käsitettä; katsoo, että alakohtaiset toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla edistetään huipputeknologiaa ja korkean lisäarvon 
strategioita;

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas ja 
yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, että 
komission asiasta vastaaviin pääosastoihin perustettaisiin pysyvä teollisuuspolitiikan 
työryhmä; pyytää komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille vuosittain RISE-
strategian edistymisestä; korostaa, että RISE-strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut sekä 
kansalaisyhteiskunnan; kehottaa komissiota hyödyntämään perussopimuksen 173 artiklan 
2 kohtaa täysimääräisesti RISE-strategian edistämiseen;

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-strategiaa on ohjattava vauhdittamaan investointeja 
eteläiseen Eurooppaan kasvun elvyttämiseksi erityisesti älykkään erikoistumisen ja 
erityisesti rajat ylittävien klusterien muodostumisen avulla;

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio Tajania tämän työstä, jossa teollisuuspolitiikkaa on 
koordinoitu tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; painottaa, että RISE-strategiaa on 
koordinoitava jäsenvaltioiden teollisuuspolitiikan kanssa;

13. katsoo, että alueet on otettava täysimääräisesti mukaan teollisuuden painopistealueiden ja 
potentiaalin määrittämiseen alueillaan; on tyytyväinen alueiden komitean sekä komission 
työhön älykkäiden erikoistumisstrategioiden laatimiseksi, jotta EU:n rahoitus voidaan 
kohdentaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin;

Innovointi, tehokkuus ja kestävä teknologia

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä kilpailukykyä 
lisätä vain innovointiin, tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan perustuvan 
lähestymistavan avulla;

15. katsoo, että EU:n tutkimus- ja innovointivarojen olisi toimittava katalysaattorina ja niitä 
olisi käytettävä yhteisvaikutuksessa muiden kansallisten ja alueellisten varojen kanssa; 
palauttaa mieleen kolmen prosentin T&K-tavoitteen, jossa kaksi kolmasosaa tulee 
yksityiseltä sektorilta; kannattaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien luomista 
Horisontti 2020 -ohjelmassa yksityisen sektorin investointien houkuttelemiseksi;

16. pyytää, että merkittävä osuus Horisontti 2020 -ohjelmassa pk-yrityksille osoitetuista 
varoista kohdistetaan pk-yrityksille kohdennetun välineen kautta;

17. on tyytyväinen komission toimintalinjoihin sekä mahdollisiin julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin; on kuitenkin huolestunut siitä, että suurten datamassojen ja 
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viestintätekniikan kehitystä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon; kehottaa komissiota 
sisällyttämään nämä asianmukaisesti strategiaan; kehottaa komissiota tukemaan klusterien 
muodostumista toimintalinjoissa sekä edistämään niiden välisiä synergioita ja 
heijastusvaikutuksia;

18. kehottaa komissiota esittämään klusteripolitiikkaa koskevia ehdotuksia toisiinsa 
yhteydessä olevien yritysten, tavarantoimittajien, palvelujentarjoajien ja tutkimuslaitosten 
välisen yhteistyön kehittämiseksi; painottaa rajat ylittävien klusterien muodostamisen 
merkitystä;

19. on tyytyväinen kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian strategiaan, jossa EU:lla on 
vahva kilpailuetu; kannattaa ehdotettuja toimia koordinoinnin ja synergioiden 
parantamiseksi politiikanalojen ja välineiden, myös EU:n rakennerahastojen välillä; on 
tyytyväinen aloitteisiin, jotka koskevat kehitystä vauhdittavaan keskeiseen teknologiaan 
liittyvien klusterikohtaisten toimien vahvistamista ja alueiden välisen yhteistyön 
lisäämistä;

20. on tyytyväinen edistynyttä valmistusteknologiaa koskevaan toimintalinjaan; katsoo, että 
siitä on hyötyä SPIRE:n kaltaisille yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksille; 
katsoo, että tieto- ja innovointiyhteisön perustaminen vuoteen 2014 mennessä lisäarvoa 
luovan valmistusteollisuuden alalle on ensisijainen tavoite;

21. on tyytyväinen komission ekologisen suunnittelun painotukseen; kehottaa sitä 
määrittämään ekologisen suunnittelun eritelmät kierrätettävyydelle ja 
resurssitehokkuudelle; on tyytyväinen ehdotukseen uusien kestävyyskriteerien 
kehittämisestä ja edistämisestä rakennustuotteille ja -prosesseille;

22. katsoo, että älykkäitä verkkoja koskeva toimintalinja on liian suppea ja siinä on liian 
vähän ehdotuksia;

23. painottaa, että on tärkeää ottaa toimintaan mukaan EU:n ulkomaalaisyhteisöt ja rohkaista 
näitä hyödyntämään osaamistaan liiketoimintamahdollisuuksiin EU:ssa;

Sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen ja ulkoisten markkinoiden avaaminen RISE-
strategialle

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiireesti loppuunsaattamaan energian, televiestinnän, 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja pääomasijoitusten sisämarkkinat; 

25. on tyytyväinen komission aikomukseen laatia horisontaalinen toimintasuunnitelma 
innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen kysynnän lisäämiseksi; kehottaa komissiota 
käyttämään ekologista jalanjälkeä määrittääkseen tuotteille kestävyyden ja tehokkuuden 
viitearvoja;

26. painottaa, että julkisten hankintojen on oltava innovointia lisäävä tekijä; uskoo, että 
valtiontukisuuntaviivojen olisi mahdollistettava innovointia tukevat toimenpiteet; uskoo, 
että standardoinnilla ja ympäristömerkinnöillä on suuri merkitys uuden teknologian 
käyttöönotossa;
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27. panee merkille komission teollisuustuotteiden sisämarkkinoiden uudistusta koskevan 
tutkimuksen; kehottaa komissiota varmistamaan, että tämä ei johda standardien 
madaltamiseen;

28. panee merkille komission järkevän sääntelyn pyrkimyksen, jolla pyritään vähentämään 
hallinnollista taakkaa vaarantamatta lainsäädännön tehokkuutta; kannattaa sääntelyn 
johdonmukaisuutta ja kilpailukyvyn tarkastelua vaikutustenarvioinnin suuntaviivoissa;

29. kehottaa komissiota hyödyntämään internetin tarjoamia mahdollisuuksia 
markkinavalvontaa koskevassa työssään, kun ihmiset voivat osallistua antamalla 
palautetta tuotteista;

30. katsoo, että nykyinen teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmä ei rohkaise innovointia; katsoo, 
että ratkaisujen saatavuutta markkinoilla voidaan nopeuttaa lisäämällä avoimuutta sekä 
innovatiivisia hallinto- ja lisensointikäytäntöjä;

31. on tyytyväinen, että patenttitiheikköjen ja patenttiväijytysten ongelma on tunnustettu; 
kannattaa sääntelyjärjestelmän muuttamista siten, että voitaisiin tukea kilpailua edistäviä 
ristiinlisensoinnin muotoja tai patenttien yhdistämiseen liittyviä järjestelyjä;

32. panee merkille Euroopan unionin kaupallisen strategian merkityksen; pyytää komissiota 
yhdessä korkean edustajan / varapuheenjohtajan kanssa kehittämään strategian, johon 
kuuluu pk-yritysten tukipalveluja EU:n edustustoissa;

33. tunnustaa transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden merkityksen; katsoo, että 
siinä olisi pyrittävä luopumaan asteittain fossiilisten polttoaineiden tuesta; kannattaa 
tuotteiden samankaltaisuuden määrittämistä erottelemalla ne hiilijalanjäljen perusteella;

34. kehottaa komissiota sallimaan ammattiliittojen tehdä kauppaa koskevia valituksia;

35. kehottaa komissiota kehittämään eurooppalaisen resurssi- ja energiatehokkaan teknologian 
vientistrategian;

Teollisuuden käänteen rahoitus

36. on tietoinen pankkilainojen rajoituksista ja niiden vaikutuksista erityisesti pk-yrityksiin; 
on tyytyväinen komission vihreään kirjaan Euroopan talouden pitkäaikaisesta 
rahoituksesta; korostaa tarvetta vahvistaa EU:n pankkialan elinvoimaisuutta Basel II 
-sääntelyn, pankkiunionin ja Euroopan vakausmekanismin avulla;

37. kehottaa komissiota selvittämään, kuinka omaisuusvakuudellisten arvopapereiden 
markkinoita voitaisiin edistää pk-yritysten rahoituksen helpottamiseksi; panee merkille 
aseman, joka julkisilla pankeilla voi olla pankkien liikkeeseen laskemiin strukturoituihin 
katettuihin joukkolainoihin investoimisessa, kun investoinnit yhdistetään korotettuun 
lainanantotavoitteeseen pk-yrityksille;

38. kehottaa komissiota laatimaan tiedonannon joukkorahoituksesta; kehottaa komissiota 
kehittämään vankkaa sääntelykehystä joukkorahoitukselle vähintään yhden miljoonan 
euron hankekohtaisen rahoituksen pohjalta;
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39. kehottaa komissiota tukemaan paikallisten joukkolainamarkkinoiden luomista pk-yrityksiä 
varten;

40. kehottaa komissiota tukemaan kansallisten pk-yrityksille suunnattujen investointipankkien 
kehittämistä sekä sallimaan nykyisten toiminnan laajentamisen muihin jäsenvaltioihin;

41. kehottaa jäsenvaltioita panemaan maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 
täysimääräisesti täytäntöön;

42. on tyytyväinen EIP:n pääomankorotukseen; katsoo, että sillä tulisi olla 60 prosentin 
vähähiilinen investointitavoite vuoteen 2020 mennessä; 

43. korostaa riskipääoman ja bisnesenkelien verkostojen merkitystä; uskoo, että Euroopan 
investointirahastolla on ratkaiseva asema riskipääomamarkkinoiden kehityksessä; katsoo, 
että oman pääoman ja lainan erottelusta verotustarkoituksessa on luovuttava;

Taidot ja työvoima RISE-strategiassa

44. korostaa, että RISE-strategia tarjoaa mahdollisuuden vakaaseen työllisyyteen hyvine 
työpaikkoineen ja ihmisarvoisine palkkoineen; painottaa, että kumppanuus sidosryhmien 
kanssa, erityisesti työmarkkinaosapuolien ja nuorisojärjestöjen kanssa, on välttämätöntä 
integroitaessa nuoria työvoimaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua;

45. panee merkille, että RISE-strategia edellyttää enemmän ja parempaa koulutusta, 
elinikäistä oppimista, tulevaisuuden vaatimuksiin sopeutettua ammattikoulutusta ja 
korkeakoulutusta, luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan 
voimakasta painottamista, yrittäjyyden tukemista sekä asianmukaista sosiaalista 
turvaverkkoa toisen mahdollisuuden politiikkaan yhdistettynä;

46. painottaa, että työpaikan demokratisoitumista on laajennettava ja että työntekijöillä on 
oltava yksilöllinen oikeus koulutukseen;

47. kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa keskipitkän ja 
pitkän aikavälin ennusteiden laatimiseksi työmarkkinoiden tulevista taitotarpeista;

48. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan Yhdysvaltojen C2C-mallisten (College-
to-Career) rahastojen perustamista kumppanuuden muovaamiseksi teollisuuden ja 
korkeakoulujen välille, jotta nuoria koulutettaisiin tuleville teollisuuden aloille; panee 
merkille Yhdistyneessä kuningaskunnassa tarkasteltavat suunnitelmat ”University 
Technical Collegejen” perustamisesta teollisuuden kumppanien kanssa;

49. uskoo, että luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan kansallisten 
foorumien perustaminen parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi olisi hyödyllistä aloja 
koskevien tavoitteiden asettamiseksi;

50. painottaa, että on tärkeää tukea nuorten vapaaehtoista liikkuvuutta edistämällä Yhteinen 
Erasmus -ohjelmaa ja poistamalla nykyiset esteet rajat ylittäviltä oppisopimuksilta, 
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harjoitteluilta ja työharjoitteluita sekä vahvistamalla eläkeoikeuksien ja 
sosiaaliturvaoikeuksien siirrettävyyttä kaikkialla EU:ssa;

51. korostaa tarvetta vähentää koulunsa keskeyttäneiden määrää ja painottaa, että koulun 
keskeyttäneet tarvitsevat Itävallan koulutustakuumallin kaltaisia harjoittelupaikkoja;

52. on tyytyväinen päätöksiin nuorisotakuun täytäntöönpanosta ja 
oppisopimusyhteenliittymän edistämisestä; kehottaa teollisuuden alaa tarjoamaan nuorille 
mahdollisuuksien mukaan laadukkaita työpaikkoja tai työharjoittelupaikkoja sekä 
luomaan laadukkaita ja hyvin palkattuja harjoittelupaikkoja;

53. painottaa, että jäsenvaltioissa, joissa on vahvat ammatillisen koulutuksen järjestelmät, 
työmarkkinat ovat kriisin aikana pysyneet suhteellisen vakaina; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita tarkastelemaan ja ottamaan käyttöön tällaisia järjestelmiä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa; panee merkille ECVET-järjestelmän ja ECTS-
järjestelmän yhdenmukaistamishaasteen;

54. katsoo, että ammatillisen koulutuksen imagon vahvistaminen olisi mahdollista 
yhdistämällä se mahdolliseen siirtymään korkeakoulutukseen;

55. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön nuorille suunnattuja mikroluottojärjestelyjä 
yrittäjyyden edistämiseksi;

56. kehottaa jäsenvaltioita käymään vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa ja 
harkitsemaan toimia työaikojen joustavoittamiseksi taloudellisen taantuman aikoina;

Resurssi- ja energiasiirtymä teollisuuden käänteessä

57. korostaa, että resurssit ja energia ovat RISE-strategian keskiössä; kannattaa molempien 
osalta kohtuulliseen hintaan, kestävyyteen ja saatavuuteen perustuvaa lähestymistapaa;

58. on tyytyväinen resurssitehokkuuden etenemissuunnitelmaan; kehottaa komissiota 
sisällyttämään jätepoliittiset tavoitteet EU:n ohjausjaksoa ja kansallisia uudistuksia 
koskeviin ohjelmiin; kehottaa komissiota kehittämään edelleen alakohtaisia 
resurssitehokkuuden viitearvoja, erityisesti julkisia hankintoja varten; kehottaa komissiota 
edistämään jätteiden vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen perustuvaa 
strategiaa; korostaa globaalin sertifiointijärjestelmän merkitystä vaarallisten jätteiden ja 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ensimmäisessä kierrätyskäsittelyssä; toteaa, että 
joissakin jäsenvaltioissa on jo tätä koskevia keruu- ja kierrätysjärjestelmiä;

59. vaatii energiatehokkuusdirektiivin ja kansallisten toimintasuunnitelmien pikaista 
täytäntöönpanoa; kehottaa EU:ta seuraamaan uusiutuvaa energiaa koskevan Reulin 
mietinnön jatkotoimia ja asettamaan kunnianhimoiset uusiutuvan energian tavoitteet 
vuodelle 2030;

60. kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen pitkän ajanjakson energiasopimusten ehtoja;

Eteläinen RISE-strategia
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61. kannattaa useiden alueiden välistä teollisuuspoliittista lähestymistapaa, jolla käynnistetään 
kestävä kasvu sopimustalouksissa; kannattaa korkean lisäarvon strategiaa eteläisten 
talouksien yhdentämisessä globaaleihin arvoketjuihin;

62. toteaa, että syrjäinen sijainti vaikuttaa EU:n eteläisiin osiin; kehottaa komissiota 
edistämään eteläisten talouksien infrastruktuurin täysimääräistä yhdentämistä ja painottaa, 
että Verkkojen Eurooppa -välinettä on ohjattava tähän suuntaan;

63. painottaa parhaiden käytäntöjen jakamisen ja markkinoillesaattamismekanismien 
merkitystä; on tyytyväinen ehdotuksiin lisätä yhteistyötä ja teollista symbioosia sekä 
kehittää resurssitehokkuuden neuvontapalveluverkostoja;

64. painottaa, että pääomayritysten muuttaminen osuuskunniksi on onnistunut joillain alueilla;

65. uskoo eteläisten talouksien olevan sijainniltaan strategisesti sopivia hyötymään Maghreb-
maiden uusista vientimarkkinoista; kehottaa hyödyntämään maahanmuuttajien 
yrittäjähenkeä sellaisten yritysten luomiseksi, joilla on pääsy näille markkinoille; on 
tyytyväinen myös varapuheenjohtaja Antonio Tajanin kasvua käsitelleeseen vierailuun;

66. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Perustelut koostuvat johdanto-osan kappaleista, jotka tilarajoitusten vuoksi esitetään 
tarkistuksina mietintöön. Tässä osassa esitetään yksityiskohtaisempi selitys jokaiseen 
johdanto-osan kappaleeseen mietinnön perustaksi.

A. ottaa huomioon, että EU tarvitsee strategian talous- ja rahoituskriisistä 
selviytymiseen ja uuden talouden dynamiikan käynnistämiseen,

Kriisi on koetellut rankasti Euroopan talouksia. Se on vaikuttanut teollisuussektoriin, jolla on 
menetetty 3,8 miljoonaa työpaikkaa. Työttömyysasteet, erityisesti nuorisotyöttömyysaste, 
nousevat. Kriisi ja näköalattomuus vaikuttavat yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja lisäävät 
köyhyyttä. EU tarvitsee kattavan kasvustrategian selviytyäkseen näistä haasteista.

B. ottaa huomioon, että Euroopan teollisuudella on merkittävä asema ja se on 
merkittävä osa kriisin ratkaisua,

Euroopan teollisuudella on ratkaiseva asema niihin moninaisiin haasteisiin vastaamisessa, 
joita EU kohtaa. Se tarjoaa työpaikkoja, tavaroita ja palveluita sekä verotuloja ja on 
keskeisessä asemassa oleva toimija Euroopan siirtyessä vähähiiliseen talouteen. Vaikka 
teollisuuden asema EU:n taloudessa on suhteellisesti heikentynyt parin viimeisen 
vuosikymmenen aikana, teollisuuden osuus Euroopan viennistä on edelleen 4/5 ja yksityisen 
sektorin T&K-investoinneista 80 prosenttia (yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto). EU 
tarvitsee strategian, jolla piristetään taloutta ja joka johtaa teollisuuden renessanssiin 
kestävässä Euroopassa.

C. ottaa huomioon, että Euroopan teolliset kilpailijat ovat jo vuosia kehittäneet 
voimakkaita teollisuusstrategioita,

Kansainvälisellä tasolla lukuisat valtiot ovat kehittäneet omia teollisuusstrategioitaan. 
Viimeksi Japani esitteli uuden teollisuussuunnitelmansa. Myös Kiina on keskittynyt 
teollisuuspolitiikkaan viisivuotissuunnitelmissaan ja viimeisimmässä, vuoden 2012 
kansallisesti strategisia nopeasti kehittyviä teollisuudenaloja koskevassa suunnitelmassaan. 
Yhdysvalloissakin sovelletaan vahvaa teollisuuspolitiikkaa – vaikka siitä ei käytetäkään tätä 
termiä.

D. ottaa huomioon, että Euroopan komissio pyrkii teollisuuspolitiikkaa koskevalla 
tiedonannollaan teollisuuspolitiikkaan, jolla valmistellaan teollisuuden käännettä,

Teollisuuspolitiikkaa on laiminlyöty Euroopassa pitkään. Julkaisemalla tiedonannon 
”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten” Euroopan 
komissio on ottanut teollisuuden käänteen osalta tarvittavan johtoaseman.

E. ottaa huomioon, että Euroopan yhteinen tulevaisuus teollisuuden sijaintipaikkana 
perustuu nykyaikaistamissuunnitelmaan, jolla vahvistetaan innovointikeskuksia ja 
poistetaan kehitysvajeet teollisesti ja rakenteellisesti heikoilta alueilta,
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Euroopassa on hyödynnettävä riittävällä tavalla julkisia varoja ja houkuteltava yksityisen 
sektorin varoja tutkimus- ja innovointitoimintaan sekä vaalittava eurooppalaista rajat ylittävää 
ja alueiden välistä yhteistyötä innovatiivisten yritysten, korkeakoulujen ja 
tutkimusorganisaatioiden klustereiden avulla. Tätä olisi tuettava älykkäillä 
erikoistumisstrategioilla, joissa otetaan huomioon kunkin alueen potentiaali. Esimerkiksi 
Italian ”luovilla alueilla” pyritään yhdistämään toisiinsa ja jakamaan yksittäisten tahojen ja 
yritysten resurssit tavoitteena saada aikaan uusia luovia hankkeita ja levittää niitä koko 
alueelle.

F. ottaa huomioon, että eurooppalaisessa teollisuuspolitiikassa on löydettävä oikea 
toimien yhdistelmä puiteympäristön parantamiseksi siten, että otetaan huomioon 
erilaiset kansalliset ja alueelliset (myös rajat ylittävät) taloudelliset ja sosiaaliset 
realiteetit ja olosuhteet; teollisuuspolitiikkaa on sovellettava markkinoilla, joilla 
hallitukset säätävät sääntelykehykset, mutta eivät puutu toimintaan suoraan 
valitakseen voittajia,

Viimeisimmässä OECD:n toukokuun 15. päivänä julkaistussa raportissa ”Maailmanlaajuisen 
kehityksen näkymiä vuonna 2013 – Talouspolitiikka muuttuvassa maailmassa” tarkastellaan 
nykyajan menestyksekkäiden teollisuuspolitiikkojen kolmea perustekijää: investointeja 
innovointiin ja taitoihin, rahoituksen saatavuutta ja asianmukaista infrastruktuuria1. Vanhan 
tyylin mukainen teollisuuspolitiikka, joka perustuu suurelta osin yritystukiin, valtio-
omistukseen ja tariffisuojeluun, tuo mukanaan hallituksen kaatumisriskin, järjestelmällistä 
eduntavoittelua sekä oman edun tavoittelua, joista seuraa kustannuksia tuottajille, kuluttajille 
ja koko taloudelle.

G. ottaa huomioon, että luotonsaantirajoitukset vähentävät investointeja sekä 
haittaavat innovointia ja uusien tehokkaiden teknologioiden käyttöönottoa; 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka tarvitsee siis vankan rahoitusrakenteen, jolla 
edistetään investointeja,

Bruegelin ajatushautomon ECOFIN-neuvoston epävirallista kokousta varten vuonna 2013 
laatiman toimintapoliittisen asiakirjan mukaan yksi EU:n talouden hyvin tunnetuista 
rakenteellisista heikkouksista on riittämättömät investoinnit tutkimukseen ja inhimilliseen 
pääomaan, mikä haittaa siirtymistä innovointiin perustuvaan talouteen. Pankkialan ja julkisen 
sektorin velkaantumisen vähentämisen vuoksi käytettävissä on entistä vähemmän rahoitusta, 
mikä myös haittaa siirtymistä innovoivaan ja kestävään talouteen.2 Tämän osalta tarvitaan 
poliittisia toimenpiteitä rahoituksen saatavuuden helpottamiseksi sekä pitkän ajanjakson 
investointien edistämiseksi innovointiin ja teknologiaan.

H. ottaa huomioon, että eteläisen Euroopan rahoitusolosuhteet ovat tiukemmat ja 
edellyttävät räätälöityjä rahoitusratkaisuja,

Guntram Wolffin (Bruegel) ITRE-kuulemisessa 29. toukokuuta 2013 pitämän esityksen 
mukaan maaliskuussa 2013 pk-yritysten korkoaste oli Saksassa kolme prosenttia, kun se 
Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa oli kuusi prosenttia. Esityksessä korostettiin myös, että 

                                               
1 OECD Maailmanlaajuisen kehityksen näkymiä vuonna 2013 – Talouspolitiikka muuttuvassa maailmassa.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. ‘Europe's Growth Problem (and what to do about it)’, 
Bruegel Policy Brief, huhtikuu 2013.
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pk-yritykset saivat Saksassa vuoden lopussa lähes 90 prosenttia pyytämästään rahoituksesta, 
kun Kreikassa pk-yritykset saivat vain 25 prosenttia.

I. ottaa huomioon, että EU:ssa tarvitaan sellaista teollisuuspoliittista lähestymistapaa, 
jossa yhdistetään toisiinsa kilpailukyky, kestävyys ja ihmisarvoinen työ, jotta suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan vastata,

On selvää, että Euroopan unionin teollisuuspolitiikkaa on ohjattava suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamiseen Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti, ja strategian on perustuttava 
kestävyyteen, kilpailukykyyn ja ihmisarvoiseen työhön. Euroopan parlamentti on tunnustanut 
tämän vuonna 2011 antamassaan päätöslauselmassa globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikasta1.

J. ottaa huomioon, että työn tuottavuus on kasvanut viime vuosikymmeninä paljon 
nopeammin kuin resurssien tuottavuus ja että arvioiden mukaan työkustannusten 
osuus on alle 20 prosenttia tuotteesta ja resurssikustannusten osuus 40 prosenttia,

Saksan liittovaltion tilastokeskuksen mukaan tuotantosektorin materiaalikustannukset ovat 
43 prosenttia ja henkilöstökustannukset vain noin 18 prosenttia. Energiakustannusten 
arvioidaan olevan kaksi prosenttia2. Euroopan parlamentti tunnusti tämän vuonna 2011 
antamassaan päätöslauselmassa tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta3.

K. ottaa huomioon, että globaalit haasteet edellyttävät ehdottomasti sitä, että energian 
ja resurssien tehokas käyttö muodostaa unionin teollisuuden uudistamisen perustan, 
jos tarkoituksena on säilyttää unionin teollisuuden kilpailukyky jatkossakin,

Euroopan komissio korosti resurssitehokkuutta koskevassa etenemissuunnitelmassaan, että 
pelkästään Saksassa resurssitehokkuudesta saatavat hyödyt voivat saada aikaan 20–
30 prosentin kustannussäästöt. Toisessa tutkimuksessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
arvioitiin, että vähäisten kustannusten tai ilmaisten resurssitehokkuustoimenpiteiden avulla 
voitaisiin saada aikaan 23 miljardin punnan säästöt4. Koska Eurooppa ei voi kilpailla palkoilla 
nopeasti kasvavien talouksien kanssa, sen on keskityttävä vähentämään energia- ja 
resurssikustannuksiaan hyödyntämällä tehokkuutta. Euroopan komission vuoden 2012 
kilpailukykyraportissa korostettiin ekoinnovoinnin sekä resurssi- ja energiatehokkuuden 
myönteistä asemaa EU:n kilpailukyvyn muodostumisessa. EU on johdossa myös 
ekoinvestointien ja ekoinnovoinnin kansainvälistämisessä ja rajat ylittävässä leviämisessä. 
Tämä on aivan olennaista, koska ekoinnovoivat yritykset ovat kokonaisuudessaan 
menestyksekkäämpiä kuin perinteiset innovoijat.

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2011, globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikasta,
2 Dr Christian Kühnen esitys Euroopan parlamentin jäsenen Reinhard Bütikoferin järjestämässä 
teollisuuspolitiikan pyöreän pöydän kokouksessa 24. huhtikuuta 2013. Powerpoint-esitys saatavilla pyynnöstä.
3 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 25. heinäkuuta 2011, tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-
ainestrategiasta,
4 Euroopan komission tiedonanto ”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa”, 
20. syyskuuta 2011.
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L. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa tarvitaan kunnianhimoista, ekotehokasta 
ja vihreää teollisuusstrategiaa uuden tuotantokapasiteetin luomiseksi sekä 
ammattitaitoa vaativien ja hyväpalkkaisten työpaikkojen luomiseksi,

Edellä esitetyt luvut osoittavat jo, että energia- ja resurssitehokkuuteen perustuvalla EU:n 
vihreällä teollisuusstrategialla voitaisiin lisätä kilpailukykyä vähentämällä merkittävästi 
kustannuksia. Samalla luotaisiin uutta tuotantokapasiteettia ja uusia työpaikkoja. Pelkästään 
Saksassa resurssitehokkuuden hyödyillä voitaisiin luoda jopa miljoona työpaikkaa1. 
Konsulttiyhtiö Ecofysin tutkimus osoitti, että ympäristöystävällistä suunnittelua koskevan 
direktiivin asianmukainen täytäntöönpano loisi vuosittain 90 miljardin euron nettosäästöt 
eurooppalaisille kuluttajille ja yrittäjille, mikä vähentäisi riippuvuutta Venäjän maakaasusta 
yli 50 prosenttia. Jos nämä säästöt investoitaisiin takaisin talouteen, niillä voitaisiin luoda 
vielä miljoona työpaikkaa2. Tämän vuoksi Euroopan parlamentti on kehottanut Euroopan 
komissiota laatimaan kunnianhimoisen, ekotehokkaan ja vihreän EU:n teollisuusstrategian3.

M. ottaa huomioon, että jo pelkästään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla voitaisiin luoda 5 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä,

Tiedonannossaan ”Tavoitteena työllistävä elpyminen” Euroopan komissio totesi selvästi, että 
jo pelkästään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian alalla voitaisiin luoda 5 miljoonaa 
työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä4.

N. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa on myös valtavat innovointivalmiudet, kun 
kuusi EU:n jäsenvaltiota kuuluu maailman 50 innovatiivisimman valtion kymmenen 
parhaan joukkoon,

Bloomberg Innovation Index paljasti, että maailman kymmenen innovatiivisimman valtion 
joukossa on kuusi EU:n jäsenvaltiota (Saksa, Suomi, Ruotsi, Itävalta, Tanska ja Ranska)5. 
Tämä korostaa sitä, että Euroopassa on jo merkittäviä voimavaroja innovoinnin ja T&K:n 
kannalta, mutta samalla painotetaan myös näiden valtioiden ja muiden jäsenvaltioiden välistä 
kuilua ja toistetaan kunnianhimoisen innovointistrategian tarve, ei pelkästään nykyisten 
vahvuuksien säilyttämiseksi vaan kaikkien jäsenvaltioiden innovointivalmiuksien 
lisäämiseksi.

O. ottaa huomioon, että teollisuuspolitiikka on monialainen seikka ja että tämän vuoksi 
Euroopan komission on selkeästi yhdennettävä teollisuuspolitiikkansa 
Eurooppa 2020 -strategiaan, siirtymistä vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 
mennessä koskevaan etenemissuunnitelmaan, SET-suunnitelman 
teollisuusaloitteisiin sekä etenemissuunnitelmaan kohti resurssitehokasta Eurooppaa 
sisältyvään näkemykseen,

On selvää, että teollisuuspolitiikka edellyttää horisontaalista lähestymistapaa. Euroopan 
komissio on tunnustanut tämän hiljattain antamassaan teollisuuspolitiikkaa käsittelevän 
                                               
1 Ks. edellä.
2 Economic benefits of the EU Ecodesign Directive, ECOFYS, huhtikuu 2012.
3 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2011, globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikasta,
4 Euroopan komission tiedonanto ”Tavoitteena työllistävä elpyminen”, 18. huhtikuuta 2012.
5 Bloomberg Innovation Index, 2013.
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tiedonannon päivityksessä, jossa se totesi, että yhteisön politiikkaa on koordinoitava ja 
synkronoitava asianmukaisesti ja että onnistuminen riippuu suuressa määrin siitä, miten EU 
pystyy saamaan aikaan tuloksia mahdollisimman tehokkaasti kaikilla näillä aloilla. Myös 
Euroopan parlamentin 3. helmikuuta 2011 globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta 
antamassa päätöslauselmassa kehotettiin Euroopan komissiota ottamaan tämän 
teollisuuspolitiikan selvästi osaksi EU:n etenemissuunnitelmaa, joka koskee siirtymistä 
vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä, SET-suunnitelman teollisuusaloitteita ja 
resurssitehokasta Eurooppaa koskevan etenemissuunnitelman vuoden 2050 näkymää.

P. ottaa huomioon, että Euroopan teollisuuspolitiikka edellyttää vahvaa työvoimaa, 
mutta vain noin seitsemän prosenttia heikosti koulutetusta työvoimasta on saanut 
lainkaan koulutusta,

Euroopan työvoiman on oltava valmiina tuleviin työllistymismahdollisuuksiin ja muuttuvan 
markkinadynamiikkaan. On erittäin tärkeää puuttua tilanteeseen, jossa heikosti koulutetulta 
työvoimalta puuttuu koulutus. Tämän osalta oikeus koulutukseen on olennainen.


