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EHDOTUKSET

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

1. tunnustaa, että EU:n teollisuus myötävaikuttaa mielikuvaan sosioekonomisesta ja 
alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, ja katsoo, että tuottava teollisuus on keskeinen 
edellytys EU:n alueiden taloudelliselle kasvulle ja sosiaaliselle vakaudelle;

2. katsoo, että EU:n "globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka" voi saavuttaa 
tavoitteensa vain, jos siinä käsitellään sitä, miten laajasti unionin toimintalinjoja 
mukautetaan tuleviin haasteisiin, joita Euroopan alueet ja niiden paikalliset 
teollisuudenalat kohtaavat nyt ja tulevina vuosina, ja jos vastaavat EU:n politiikat johtavat 
EU:n teollisuuden keskeisinä toimijoina olevien pk-yritysten tuottavuuden ja 
kilpailukyvyn paranemiseen; korostaa tässä yhteydessä, että taloudellisia, demografisia 
sekä ilmastoa ja energiaa koskevia muutoksia on tarkasteltava lähemmin niiden 
alueellisen ulottuvuuden kannalta ottamalla huomioon mahdolliset alueelliset erot, joita 
näistä haasteita syntyy ja jotka vaikuttavat EU:n teollisuuden tasasuhteiseen kasvuun; 
korostaa alueiden johtavaa asemaa, kun edistetään teollisuuden muuttamista ekologiseksi 
ja uusiutuvien energialähteiden kehittämistä;

3. on tietoinen kolmesta haasteesta, joihin EU:n teollisuuspolitiikan on vastattava:

i) Keski- ja Itä-Euroopan talouksien muuttaminen markkinatalouksiksi

ii) viimeaikainen talouden laskusuhdanne

iii) teollisuustuotannon varmistaminen tulevaisuudessa;

katsoo sen tähden, että toteutettavilla toimilla on pyrittävä

i) vapauttamaan ja parantamaan teollisuuden ja yritysten yleistä toimintaympäristöä 
EU:ssa

ii) poistamaan tarpeettomat säännökset ja toimet, joilla heikennetään EU:n teollisuuden 
asemaa suhteessa kilpailuun maailmanmarkkinoilla

iii) hyödyntämään tutkimus-, kehittämis- ja innovointimahdollisuuksia;

4. panee merkille, että pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat suurimman osan 
Euroopan teollisuusmarkkinoista ja että keskisuurilla yrityksillä on johtava asema 
paikallisen talouskasvun edistämisessä ja sellaisten työpaikkojen luomisessa, joita ei voida 
siirtää toisaalle; katsoo, että Euroopan teollisuuden tulevaisuutta koskevassa strategiassa 
olisi siten keskityttävä ensisijaisesti tarkastelemaan tehostetusti pk-yrityksiä, jotka ovat 
talouden kilpailukyvyn ja alueellisen yhteenkuuluvuuden avaintekijä, unohtamatta 
kuitenkaan täysin alueille tärkeiden globaalien toimijoiden toimintaedellytyksiä, joilla on 
suuri merkitys Euroopan kilpailukyvylle kansainvälisessä mittakaavassa; vaatii, että EU:n 
rahoituksen saantia koskevien menettelyjen yksinkertaistamista jatketaan ja että pk-
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yritykset voisivat saada suoraan tällaista rahoitusta;

5. korostaa Small Business Act -aloitteen täysimääräisen täytäntöönpanon merkitystä yhtenä 
keinona hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja pk-yritysten aseman parantamiseksi 
sisämarkkinoilla; pitää tervetulleena rahoitusmahdollisuuksien saatavuutta käsittelevän 
pysyvän pk-yritysten foorumin perustamista ja vaatii luomaan pk-yritysten rahoituksen 
saannin todellista helpottamista EU:ssa koskevan yhteisen strategian;

6. korostaa, että globaali talouskriisi vaikuttaa työttömyysasteeseen koko Euroopassa ja 
huonontaa siten EU:n sosioekonomisia näkymiä ja lisää alueellisia eroja; painottaa tässä 
yhteydessä, että kilpailukykyinen, monipuolinen, terve ja kestävä teollisuus, joka perustuu 
etenkin dynaamisiin ja kilpailukykyisiin pk-yrityksiin, on olennaisen tärkeä koko 
Euroopan työntekijöiden tulevaisuuden kannalta; suosittaa hyödyntämään vanhempien 
työntekijöiden kokemusta ja ammattitaitoa, jotta nuoret sukupolvet voivat jatkaa heidän 
tehtävissään;

7. huomauttaa, että kriisiaikana harmaan talouden ja laittoman toiminnan kasvu on 
merkittävä kilpailua vääristävä tekijä; pyytää jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia 
toteuttamaan tarvittavat toimet tämän ilmiön torjumiseksi;

8. vaatii uutta perustaa kestävälle teollisuuspolitiikalle, kuten Eurooppa 2020 -strategiassa 
todetaan, ja korostaa, että komission on laadittava yhteinen teollisuusstrategia yhdessä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa ja kuultava sen yhteydessä säännöllisesti itse 
teollisuutta paremman sääntelyn strategiassa vahvistettujen säännösten mukaisesti;

9. muistuttaa, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset myötävaikuttavat aktiivisesti 
teollisuustoiminnan tukemiseen joko innovoiville yrityksille tarjottujen tukien tai 
työntekijöiden koulutusta tai ammattipätevyyttä lisäävien toimien avulla; toteaa, että 
näihin toimiin voidaan myöntää yhteisrahoitusta rakennerahastoista, ja katsoo, että 
rakennerahastojen asemaa teollisuuspolitiikassa alueellisella ja paikallisella tasolla olisi 
lujitettava edelleen Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamiseksi;

10. on huolissaan siitä, että yritykset hyödyntävät niukasti rakennerahastoja 
innovaatiohankkeidensa rahoittamiseen; katsoo, että hallinnointiviranomaisten olisi 
pyrittävä tekemään toimintaohjelmat paremmin tunnetuksi yritysten keskuudessa ja 
annettava niille kaikki tarvittava apu hankkeiden laatimisessa;

11. huomauttaa, että sidosryhmien kanssa käytävän rakentavan vuoropuhelun lujittaminen on 
keskeinen toimintatapa hyvien käytäntöjen panemiseksi täytäntöön eurooppalaisissa 
yrityksissä ja alueelliseen lähestymistapaan perustuvien odotettavissa olevien 
toimenpiteiden yhteisen seurannan ja arvioinnin tehostamiseksi;

12. tunnustaa, että tutkimus ja innovointi on kaikkien teollisuudenalojen yhteinen tarve, ja 
katsoo, että EU:n koheesion, tutkimuksen ja innovoinnin eri välineet olisi tehokkuuden 
vuoksi pantava täytäntöön yhtenäisesti; korostaa, että on pyrittävä löytämään näiden 
välineiden yhteisvaikutukset;

13. korostaa, että innovoinnin alalla aktiivisesti toimivia pk-yrityksiä on tuettava kansallisella 
ja Euroopan tasolla koordinoitujen toimintalinjojen ja toimien avulla tiiviissä yhteydessä 
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teollisuuden ja talouden toimijoiden kehitystarpeiden kanssa tutkimuksen ja innovoinnin 
tulosten täytäntöönpanon tehostamiseksi, jotta parannetaan EU:n teollisuuden 
kilpailumahdollisuuksia;

14. korostaa, että on tärkeää panostaa tutkimukseen ja innovointiin alueellisella tasolla lähellä 
sellaisia toimijoita kuin yliopistot, julkiset tutkimuslaitokset, pk-yritykset ja teollisuus 
edistämällä tietämyksen siirtoon liittyvää kumppanuutta ja alueiden välistä hyvien 
käytäntöjen vaihtoa; kehottaa komissiota tässä yhteydessä investoimaan 
innovaatioklustereihin ja -verkostoihin, myös pieniin ja keskisuuriin, ottamalla 
sidosryhmät täysimääräisesti mukaan toimintaan ja tehostamalla yhteistyötä Euroopan 
investointipankin kanssa ja pysyvässä teollisuuspoliittisessa työryhmässä;

15. kehottaa siksi käyttämään ja lujittamaan johdonmukaisesti alueilla saatavilla olevaa 
tieteellistä ja teknologista asiantuntemusta, erityisesti tärkeimmillä teknologian aloilla, ja 
edistämään edelleen klusteripolitiikkaa;

16. painottaa, että alueelliset rakenteet osallistuvat aktiivisesti EU:n teollisuuden 
lujittamiseen; katsoo näin ollen, että innovaatioklustereille ja -verkostoille myönnettävää 
tukea on lisättävä, erityisesti tärkeimmillä teknologian aloilla, jotta voidaan edistää 
koordinoidusti osaamisen välittämistä, tutkimusta, asiantuntemusta ja perusrakenteita;

17. huomauttaa, että tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksiin liittyvät kasvavat alueelliset erot 
muodostavat haasteen, johon on vastattava paitsi koheesiopolitiikan myös tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikan keinoin; kehottaa tässä yhteydessä tutkimusmäärärahojen lisäksi 
jakamaan uudelleen rahoitus samojen toimintaohjelmien sisällä, jotta voidaan tukea 
innovointia ja tehostaa tutkimustulosten käyttöä yhteiskuntaa hyödyttävissä kaupallisissa 
ratkaisuissa;

18. toteaa, että asianmukaisten digitaalisten perusrakenteiden ja innovatiivisen teknologian 
käyttöönotto on EU:n alueiden ja teollisuuden kilpailukyvyn lisäämisen avaintekijä; 
katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan ala on keskeisessä asemassa muiden teollisuuden 
alojen tuottavuuden lisäämisessä; katsoo, että uudenaikaiset viestintäperusrakenteet, joilla 
on suuri siirtokapasiteetti, olisi ensisijaisesti rakennettava alueille, joilla on heikot 
viestintäperusrakenteet; katsoo, että tämä voisi houkutella julkisia ja yksityisiä 
investointeja ja, mikä tärkeintä, lisätä yritysten digitaalista lukutaitoa;

19. korostaa, että tasapainoinen ja kestävä resurssitehokkuussuunnitelma sekä aloitteet, joilla 
pyritään luomaan yhteiset ja vapautetut EU:n energiamarkkinat, ovat keskeisiä välineitä, 
joilla eurooppalaiset yritykset saadaan omaksumaan kilpailuhenkinen teollisuusstrategia; 
muistuttaa, että unionin on nähtävä tämä haasteena sellaisen alueellisen 
innovointipolitiikan kehittämiselle, joka perustuu kunkin alueen objektiivisiin 
mahdollisuuksiin erityisesti kestävän teollisuuspolitiikan alalla; korostaa, että raaka- ja 
apuaineita koskevien ympäristönormien sekä energian huoltovarmuutta ja liikennettä 
koskevien normien olisi lujitettava yhteiskunnallista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta eivätkä ne saisi lisätä keskusta- ja reuna-alueiden välistä etäisyyttä ja 
normeissa olisi erityisesti otettava huomioon syrjäiset alueet ja saaret sekä niiden tarpeet; 
pyytää tätä varten, että näillä alueilla toteutetaan teollisuuspolitiikkaa, jolla voidaan 
edistää aloja, joilla on enemmän mahdollisuuksia, kuten matkailu ja uusiutuvat 
energialähteet sekä merenkulkualaan ja maatalousalaan liittyvä tutkimus ja innovointi;
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20. painottaa, että yritysten yleinen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja katsoo tässä 
yhteydessä, että tarvitaan soveltuvia investointeja perusrakenteiden ja palvelujen 
kehittämiseksi ja mukauttamiseksi liikenteen, viestinnän ja energian alalla, jotta voidaan 
vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin;

21. huomauttaa, että EU:n yhteisessä teollisuusstrategiassa olisi keskityttävä osaamisvajeen 
täyttämiseen; korostaa tässä yhteydessä tarvetta koordinoida aloitteita, joilla vahvistetaan 
tietojen jakamista ja "STEM"-aineiden (science, technology, engineering and 
mathematics) koulutusta kaikilla tasoilla samalla kun edistetään koordinoitua ja 
kohdennettua jatkokoulutusta; korostaa, että tarvitaan yleistä lähestymistapaa, jolla 
pyritään parantamaan ammattitaitoa uusiutuvien energialähteiden, puhtaiden 
teollisuusprosessien ja liikenteen alalla; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään yrittäjyyttä 
koskevan ammattikoulutuksen yliopistojen opinto-ohjelmiin ja muuhun korkea-asteen 
koulutukseen; korostaa, että Euroopan sosiaalirahastoa on mukautettava teollisuuden 
muuttuviin tarpeisiin;

22. korostaa, että jäsenvaltioiden on helpompi saavuttaa kestävä ja terve kehitys teollisuuden 
alalla kauppapolitiikan vastavuoroisuuden periaatteen avulla; huomauttaa, että erilaiset 
kauppaa koskevat säännöt ja määräykset eivät saisi vaikuttaa haitallisesti alueellisiin 
verkostorakenteisiin ja kilpailuklustereihin, jotka vaikuttavat erityisesti pk-yrityksiin;

23. korostaa teollisen kehityksen alueellisia eroja ja vaatii, että myös nämä otetaan mukaan 
täysimääräisesti uuteen kestävään teollisuuspolitiikkaan; kehottaa lisäksi komissiota 
hyväksymään monitasoisen hallinnollisen lähestymistavan ja toistaa tarpeen ottaa 
huomioon Euroopan eri alueiden erilaiset sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset sekä 
innovaatiokyvyn ja yrittäjähengen eroavaisuudet;

24. korostaa matkailualan merkitystä Euroopan unionissa, joka on maailman suosituin 
matkailukohde, ja tietyillä alueilla, joilla se on talouden tärkein tukipilari; tukee Euroopan 
komission strategiaa, jossa matkailualan kilpailukykyä pyritään parantamaan laatua ja 
kestävää kehitystä koskevilla toimilla sekä toimilla, joilla lujitetaan mielikuvaa 
Euroopasta matkailukohteena;

25. korostaa, että hyvin organisoitu monitasoinen hallinto on oleellisen tärkeä EU:n tehokkaan 
teollisuuspolitiikan kannalta globalisaation aikakaudella.
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