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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että vaikka teollisuus on kärsinyt huomattavasti nykyisen talouskriisin 
seurauksista, teollisuus on edelleen kiistatta EU:n tärkeimpiä vahvuuksia kansainvälisellä 
tasolla ja edistää Eurooppa 2020 -strategian kasvua, työllisyyttä, innovointia, tutkimusta, 
kehittämistä, kestävyyttä ja kilpailukykyä koskevien tavoitteiden saavuttamista; 
huomauttaa, että teollisuuden nykyinen kokonaistuotanto on 10 prosenttia alhaisempi kuin 
ennen kriisiä ja että teollisuudessa on menetetty yli 3 miljoonaa työpaikkaa; toteaa 
kuitenkin, että vaarana on myös kasvava pula työntekijöistä, joiden ammatilliset taidot 
vastaavat erityisesti kestävän kehityksen tarpeita;

2. ilmaisee huolensa teollisuustoiminnan laajamittaisesta lopettamisesta monilla Euroopan 
teollisuuden ydinalueilla; katsoo, että entiset teollisuusalueet voivat edistää merkittävästi 
uudelleenteollistumista; toteaa, että edellä mainitun yhteydessä julkinen kiinnostus entisiä 
teollisuusalueita kohtaan on hiipunut ja että erityisten haasteiden vuoksi käytettävissä on 
oltava riittäviä investointimahdollisuuksia konkreettisia alueellisia erityisiä 
kehitysstrategioita varten; kannattaa tässä yhteydessä �palauttamishankkeita�, joiden 
tavoitteena on ulkoistetun tuotannon ja palvelujen siirtäminen takaisin kolmansista maista;

3. ilmaisee vakavan huolensa rahoitusalan ja talouden laskusuhdanteen, investointien määrän 
vähentymisen sekä epätasa-arvon lisääntymisen seurauksista varsinkin aluetason 
tuottavuudelle, kilpailukyvylle ja vauraudelle Euroopan unionissa; korostaa, että on 
ratkaisevan tärkeää ryhtyä tehokkaisiin toimiin ja osoittaa riittävät rahoitusresurssit, joilla 
tuetaan teollisuuden elpymistä kestävää Eurooppa varten, mikä perustuu muun muassa 
kulttuuriin ja luoviin aloihin sekä nanoteknologian, bioteknologian ja mikroelektroniikan 
kaltaiseen uuteen teknologiaan; korostaa, että jos mainittuihin toimiin ei ryhdytä, 
teollisuustuotannon jyrkkä lasku vaikuttaa erittäin kielteisesti sekä unionin tuottavuuteen 
että sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen samalla, kun Euroopan unionin ja 
muiden keskeisten maiden (Yhdysvallat ja BRICS-maat) välinen teknologinen kuilu 
syvenee huolestuttavasti;

4. korostaa, että tulevaisuudessa koheesiopolitiikka on tärkeimpiä teollista innovointia 
älykkään erikoistumisen avulla edistäviä unionin politiikan aloja, jolla voidaan vastata 
kestävään energiaan, ilmastonmuutokseen ja sekä materiaalisten että henkilöresurssien 
tehokkaaseen käyttöön liittyviin haasteisiin; katsoo näin ollen, että tulevan 
koheesiopolitiikan ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuki on ratkaisevan 
tärkeää unionin ja sen alueiden uudelleenteollistamiselle aidosti nykyaikaisella 
teollisuuspolitiikalla, jonka on oltava osallistava, kestävä, energiatehokas ja erittäin 
kilpailukykyinen; kehottaa tehostamaan koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 -ohjelmien 
välistä koordinointia ja synergiaetuja, jotta voidaan perustaa alueellisia 
innovointihautomoja ja maksimoida innovointia aluetasolla;

5. korostaa, että alueiden ominaispiirteet ja niiden erityisvahvuudet on otettava huomioon 
kunkin alueen ja alan alueellista teollista kehittämistä koskevien strategioiden 
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suunnittelussa, jotta Euroopan teollisuudessa saavutetaan korkea erikoistumistaso;

6. korostaa, että monet raja-alueet joutuvat kohtaamaan samankaltaisia rajat ylittäviä teollisia 
haasteita niille ominaisten alueellisten erityispiirteiden vuoksi; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita sekä paikallisia ja alueellisia viranomaisia laatimaan rajat ylittävään 
talouden uudistamiseen tähtääviä strategioita ja luomaan rajat ylittäviä klustereita sekä 
yhteisiä strategioita, jotka liittyvät koulutukseen ja työllisyyteen rajat ylittävissä 
väestökeskuksissa;

7. korostaa, että EU:n tason ja kansallisiin uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, joissa noudatetaan kohdennetumpaa 
alueellista ja strategista lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat: rahoituksen ja 
mikroluottojen saatavuuden parantaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan, koulutuksen 
ja ammatillisen koulutuksen sekä elinikäisen oppimisen tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen ja valmiuksien tehostaminen siten, että yritysten 
toimintakustannukset ovat mahdollisimman alhaiset, selkeät ympäristövaatimukset, työn 
verotuksen alentaminen, joustavuuden lisääminen työmarkkinoilla, ympäristöystävällisen 
infrastruktuurin parantaminen, alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja kaikkien 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi osallistuminen ja mainittujen toimien koordinointi, 
sekä pk-yritysten, yrittäjien ja sosiaalisten yritysten vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien välillä 
saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut alueelliset sopimukset kumppanuussopimuksiin 
siten, että mainitut toimijat voivat yhdessä koordinoida alueellisten ja paikallisten 
toimijoiden toimintaohjelmat siten, että niiden toimia ja taloudellisia resursseja 
keskitetään ja koordinoidaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;

8. katsoo, että Euroopan uudelleenteollistamisen yhteydessä on myös pyrittävä luomaan 
työpaikkoja myös nuorille, minkä vuoksi on tarpeen varmistaa, että unionin 
työllisyysstrategiat vastaavat Euroopan teollisuuden tulevia tarpeita käynnistää alueellisia 
ja kansallisia ohjelmia laadukkaan teknisen koulutuksen tarjoamiseksi nuorille sekä 
edistää nuorten yrittäjyyttä EU:n rahoituksen hyödyntämisen ja yritysneuvonnan avulla;

9. muistuttaa, että alueelliset taloudet ovat avainasemassa älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun aikaansaamiseksi, koska niillä on tarvittavaa tietämystä ja valmiutta aktivoida 
paikallisia sidosryhmiä alueellisten erityispiirteiden mukaisesti; toistaa, että on ratkaisevan 
tärkeää yhdistää innovointi ja kestävyyttä koskevat toimintaohjelmat alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla kehittämällä vahvoja älykkääseen erikoistumiseen tähtääviä 
alueellisia ja kansallisia tutkimus- ja innovointistrategioita (RIS3);

10. katsoo, että älykkääseen erikoistumiseen tähtääviä alueellisia innovointistrategioita (RIS3) 
olisi edelleen pidettävä tulevan koheesiopolitiikan tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitavoitteen mukaisen rahoituksen ennakkoehtona, jotta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot voivat tarjota tukea kohdennetummin osana yhtenäistä strategista 
lähestymistapaa; huomauttaa, että edellä mainitut alueiden suhteellisiin vahvuuksiin 
perustuvat RIS3-innovointistrategiat edistävät tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, 
houkuttelevat julkista ja yksityistä pääomaa voimakkaalla vipuvaikutuksellaan sekä 
auttavat alueita keskittämään voimavaransa muutamaan keskeiseen painopistealueeseen, 
jotta käytettävissä olevat varat voidaan hyödyntää tehokkaammin;
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11. korostaa, että kansallisten ja alueellisten viranomaisten on asetettava taloudellinen, 
sosiaalinen ja ympäristöinnovointi pitkän aikavälin kestävän kehityksen strategioidensa 
ytimeen siten, että strategioita ohjaavat vahvat verkostot, tiedonvaihto- ja hallintotoimet 
sekä innovointiekosysteemit, jotka koostuvat pitkälle erikoistuneiden pk-yritysten ja 
toimialojen klustereista; kannattaa teollisuuspuistojen kehittämistä kansallisten ja 
paikallisten viranomaisten, talouden toimijoiden ja tutkimus- ja 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyöllä;

12. yhtyy komission ja neuvoston näkemykseen, jonka mukaan ensisijaisena tavoitteena olisi 
ehdottomasti oltava kilpailukyvyn parantaminen sisämarkkinoilla ja kolmansien maiden 
kanssa käytävässä kaupassa; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan 
teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten vientiä ja kansainvälistymistä; korostaa, että on 
välttämätöntä laatia laajalti sovellettavat erityisesti ympäristövastuuta ja sosiaalista 
vastuuta koskevat eurooppalaiset normit, joita unioni puolustaa maailmanmarkkinoilla, 
jotta eurooppalaiset yritykset eivät joudu kärsimään toteuttamistaan innovatiivisista 
toimista ja jotta mainitut toimet sen sijaan muuttuvat vähitellen maailmanlaajuisiksi 
normeiksi erityisesti vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti;

13. on erityisen huolestunut talous- ja rahoituskriisin kielteisistä vaikutuksista EU:n alueiden 
valmiuteen rahoittaa tuottavia investointeja, jotka edistävät älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua, koska ensiksi mainitut vaarantavat vakavasti Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamisen;

14. kehottaa komissiota ehdottamaan tuontia kolmansista maista koskevia ympäristö- ja 
sosiaaliverotuksen vähimmäisvaatimuksia, joita EU:ssa toimivien yritysten on 
noudatettava;

15. katsoo, että avustusten lisäksi on vahvistettava entisestään luottojen, riskipääoman, 
takuiden ja muiden rahoitusjärjestelyjen asemaa EU:n teollisuuden kilpailukyvyn 
tehostamisessa; kehottaa käyttämään rahoitusvälineitä asianmukaisesti ja yhdistämään 
useita eri rahoitustuen suoria ja epäsuoriakin muotoja ja synergiaetuja erityisesti 
tarjottaessa tukea pk-yrityksille ja sosiaalisille yrityksille, jotta rahoitusmahdollisuuksia 
voidaan paremmin muokata tilannekohtaisesti; korostaa, että on tärkeää sovittaa yhä 
paremmin yhteen unionin eri toimet ja unionin käytössä olevat rahoitusmuodot Euroopan 
uudelleenteollistamisen edistämiseksi siten, että lähtökohdaksi otetaan säännöt, jotka 
koskevat koheesiopolitiikan lainsäädäntöpakettia 2014–2020; 

16. katsoo, että nykyisen rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin olosuhteissa julkiset ja yksityiset 
investoinnit liittyvät olennaisesti kestävää kasvua koskevaan kokonaisstrategiaan; 
kannattaa tässä yhteydessä valtiontukijärjestelmän kokonaisuudistusta siten, että 
ryhdytään soveltamaan entistä vahvemmin sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin 
perustuvaa lähestymistapaa noudattamalla kilpailusääntöjen yhteydessä SEUT:n 101 ja 
102 artiklassa vahvistettua suurempaa joustavuutta; toistaa, että on tärkeää ottaa paremmin 
huomioon julkisten menojen laatu ja tehokkuus. 
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