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I. Mietinnön poliittinen asiayhteys

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 173 artiklan mukaan "unioni ja 
jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että unionin teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset 
edellytykset turvataan". Teollisuus on aina ollut Euroopan unionissa työpaikkoja ja kasvua 
aikaansaava sekä innovointia edistävä voima kaikilla Euroopan unionin alueilla.

Euroopan unioni juontaa juurensa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) muodostamisesta 
vuonna 1952, ja EU:n jäsenvaltioiden pitkäaikainen ja tiivis yhteistyö teollisten 
innovaatioiden tukemisessa on muovannut Euroopan unionia siitä lähtien. Vaikka EU:n 
teollisuussektori on pienentynyt viimeisten 50 vuoden aikana, eurooppalaisen teollisuuden 
osuus on edelleen noin 16 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.

Useat Euroopan unionin alueet kohtaavat nyt kuitenkin samanlaisia ongelmia, kun monien 
alueiden vaurauteen useiden vuosikymmenten ajan vaikuttaneet hiili-, teräs-, tekstiili- ja 
koneteollisuuden kaltaiset perinteiset teollisuudenalat ovat taantuneet. Tämän vuoksi useat 
Euroopan unionin alueet tarvitsevat nyt EU:n rahoitusta tukemaan vanhojen 
teollisuusalueidensa tuotannon suunnan muuttamista.

II. Tutkimusaiheet

Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä on määrä tarkastella kolmea keskeistä tutkimusaihetta, 
jotka koskevat teollisuusalueiden alueellisia strategioita.

 Millä (vanhoilla) teollisuusalueilla tarvitaan eniten tukea?
 Mitä menestyksekkäitä alueellisia strategioita on olemassa rakennemuutoksen 

toteuttamiseksi?
 Mikä on EU:n rahoituksen merkitys tässä?

III.  Valiokunta-aloitteisen mietinnön rakenne

Valiokunta-aloitteinen mietintö jakautuu neljään osaan:

 (A) Teollisuuden ja teollisuuspolitiikan merkitys
 (B) Taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten haasteiden analyysi
 (C) Rakenne- ja koheesiorahastoasetusten mukainen EU:n julkinen rahoitus
 (D) Vaikutukset Euroopan unionin alueisiin

(A) Teollisuuden ja teollisuuspolitiikan merkitys

– Miksi on tärkeää kehittää edelleen teollisuutta Euroopassa?
– Teollisuuden merkitys kasvun kannalta
– Teollisuuspolitiikan merkitys teollisuuden tilanteen parantamisessa
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(B) Taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten haasteiden analyysi

– Talousperustan uudistaminen taloudellisiin haasteisiin vastaamiseksi
– Uusien sosiaalisten taitojen tarve sosiaalisiin haasteisiin vastaamiseksi
– Ekologiset ongelmat, kuten saastuminen, jotta voidaan kartoittaa ekologiset haasteet
– Vanhoille teollisuusalueille kohdistuvien investointien esteet, erityisesti rahoitukselliset 
esteet

(C) Rakenne- ja koheesiorahastoasetusten mukainen EU:n julkinen rahoitus

– Rakenne- ja koheesiorahastoasetusten mukaisten rahoitusmahdollisuuksien analyysi
– On painotettava, että vanhojen teollisuusalueiden tuotannon suunnan muuttamiseen 
tarvitaan julkisia investointeja.
– Esitetään esimerkkejä EU:n julkisen rahoituksen hyödyntämisen hyvistä käytännöistä.

(D) Vaikutukset Euroopan unionin alueisiin

– Yhteys kaupunkiulottuvuuteen kaupungin uudistamiseksi eri aloilla (teknologia, klusterit, 
energia, innovointi)
– Älykäs erikoistuminen vanhojen teollisuusalueiden uudistamisen mahdollisena välineenä
– Soveltuvia esimerkkejä kaupunkien kokemuksista alueellisten ja paikallisten strategioiden 
soveltamisesta teollisuusalueisiin (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV.  Valiokunta-aloitteisen mietinnön lähestymistapa

Esittelijä ehdottaa keskittymistä vanhoihin teollisuusalueisiin, joihin perinteisten 
teollisuudenalojen radikaali taantuminen viime vuosikymmeninä on eniten vaikuttanut. 
Esittelijä aikoo analysoida Euroopan unionin eri alueiden vanhojen teollisuusalueiden 
tarpeita. Lisäksi esittelijä aikoo esitellä Euroopan unionin eri alueita koskevia 
tapaustutkimuksia, jotta voidaan ottaa opiksi hyviä käytäntöjä koskevista esimerkeistä, joissa 
EU:n rahoittamat lähestymistavat teollisuuspolitiikkaan ovat rohkaisseet jatkuvaan 
muutosprosessiin.

Euroopan unionin taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten haasteiden kuvauksen ja 
analyysin yhteydessä esittelijä esittää ajatuksia siitä, kuinka näihin haasteisiin voidaan vastata 
vanhojen teollisuusalueiden nykyisten ongelmien osalta kehittämällä hyvin muotoiltuja ja 
hyvin valmisteluja alueellisia strategioita. Vaikka onkin kiistatonta, että kaikilla alueilla on 
oma erityisluonteensa ja että yleispätevää mallia teollisuusalueiden alueelliseksi strategiaksi ei 
ole, valiokunta-aloitteisessa mietinnössä on määrä tuoda esiin ne yhteiset piirteet, joita on 
kaikilla vanhoilla teollisuusalueilla. Esittelijä pyrkii siis ottamaan selvää, voidaanko näihin 
soveltaa samanlaista poliittista lähestymistapaa.

Lisäksi esittelijä aikoo tarkastella erilaisia poliittisia välineitä, joita aluepolitiikka tarjoaa 
vanhojen teollisuusalueiden haasteisiin vastaamiseksi. Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä 
pyritään selvittämään EU:n julkisen rahoituksen merkitys esitetyissä esimerkeissä sekä sen 
mahdollinen merkitys tulevissa pyrkimyksissä uudistaa vanhoja teollisuusalueita.

Lopuksi esittelijä aikoo käyttää esimerkkinä Manchesterin, Essenin, Lillen ja Bilbaon 
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kaltaisia kaupunkeja, joilla kaikilla on pitkä teollinen menneisyys, osoittaakseen, kuinka EU:n 
rahoituksella voidaan tukea teollisuusalueiden rakennemuutosta, ja kertoakseen, mitä 
johtopäätöksiä näistä esimerkeistä voidaan tehdä.


