
PA\834081FI.doc PE450.689v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2010/2095(INI)

11.10.2010

LAUSUNTOLUONNOS
aluekehitysvaliokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta
(2010/2095(INI))

Valmistelija: Francesco De Angelis



PE450.689v01-00 2/4 PA\834081FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\834081FI.doc 3/4 PE450.689v01-00

FI

EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että EU:n "globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka" voi saavuttaa 
tavoitteensa vain, jos siinä käsitellään sitä, miten laajasti yhteisön toimintalinjoja 
mukautetaan tuleviin haasteisiin, joita Euroopan alueet ja niiden paikalliset 
teollisuudenalat kohtaavat nyt ja tulevina vuosina; korostaa tässä yhteydessä, että 
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;

2. panee merkille, että pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat suurimman osan 
Euroopan teollisuusmarkkinoista, joten Euroopan teollisuuden tulevaisuutta koskevassa 
strategiassa olisi keskityttävä ensisijaisesti tarkastelemaan tehostetusti pk-yrityksiä, jotka 
ovat alueellisen yhteenkuuluvuuden avaintekijä;

3. 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 rahoittamista 
EU:ssa koskevan yhteisen strategian;

4. korostaa, että globaali talouskriisi vaikuttaa työttömyysasteeseen koko Euroopassa ja 
huonontaa siten EU:n sosioekonomisia näkymiä ja lisää alueellisia eroja; painottaa tässä 
yhteydessä, että terve ja kestävä teollisuus on olennaisen tärkeä koko Euroopan 
työntekijöiden tulevaisuuden kannalta;

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

6. 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;

7. 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 ja vaatii lisäämään näiden rahoitusvälineiden määrärahoja;

8. huomauttaa, että tutkimukseen ja innovointiin voidaan panostaa tehokkaimmin 
alueellisella tasolla lähellä sellaisia toimijoita kuin yliopistot, julkiset tutkimuslaitokset tai 
yritykset edistämällä tietämyksen siirtoon liittyvää kumppanuutta ja alueiden välistä 



PE450.689v01-00 4/4 PA\834081FI.doc

FI

hyvien käytäntöjen vaihtoa; kehottaa komissiota tässä yhteydessä investoimaan 
innovaatioklustereihin ja -verkostoihin tehostamalla yhteistyötä Euroopan 
investointipankin kanssa ja pysyvässä teollisuuspoliittisessa työryhmässä;

9. huomauttaa, että tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksiin liittyvät kasvavat alueelliset erot 
muodostavat haasteen, johon on vastattava paitsi koheesiopolitiikan myös tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikan keinoin;

10. korostaa tasapainoisen ja kestävän resurssitehokkuussuunnitelman merkitystä yhtenä 
välineenä, jolla eurooppalaiset yritykset saadaan omaksumaan kilpailuhenkinen 
teollisuusstrategia, jolla tehostetaan eurooppalaisten teollisuuden kilpailukykyä suhteessa 
muihin markkinoihin, esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, jotka ovat asettaneet 
kunnianhimoisia tavoitteita ekologisille tuotteille; korostaa, että raaka- ja apuaineita 
koskevien ympäristönormien sekä energian huoltovarmuutta koskevien normien olisi 
lujitettava alueellista yhteenkuuluvuutta eivätkä ne saisi lisätä keskusta- ja reuna-alueiden 
välistä etäisyyttä ja normeissa olisi erityisesti otettava huomioon syrjäiset alueet ja niiden 
tarpeet;

11. huomauttaa, että EU:n yhteisessä teollisuusstrategiassa olisi keskityttävä pk-yrityksiä ja 
teollisuutta koettelevan osaamisvajeen täyttämiseen; korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
koordinoida aloitteita, joilla vahvistetaan "STEM"-aineiden (science, technology, 
enginineering and mathematics) koulutusta kaikilla tasoilla samalla kun edistetään 
koordinoitua ja kohdennettua jatkokoulutusta; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
yrittäjyyttä koskevan ammattikoulutuksen yliopistojen opinto-ohjelmiin ja muuhun 
korkea-asteen koulutukseen; korostaa tarvetta tarkastella uudelleen Euroopan 
sosiaalirahastoa teollisuuden asettamien tarkistettujen osaamisvaatimusten mukaisesti;

12. korostaa, että jäsenvaltioiden on helpompi saavuttaa kestävä ja terve kasvu teollisuuden 
alalla kauppapolitiikan vastavuoroisuuden periaatteen avulla; huomauttaa, että erilaiset 
kauppaa koskevat säännöt ja määräykset eivät saisi vaikuttaa haitallisesti alueellisiin 
verkostorakenteisiin ja kilpailuklustereihin;

13. 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 kolmen erilaisen osa-alueen (lähentyminen, siirtyminen ja kilpailukyky) 
erilaiset sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset sekä innovaatiokyvyn ja yrittäjähengen 
eroavaisuudet.


