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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että teollisuudella on edelleen keskeinen merkitys kasvulle, innovoinnille ja 
kestävyydelle, ja korostaa, että teollisuus on kärsinyt huomattavasti jatkuvan talouskriisin 
seurauksista; huomauttaa, että kokonaistuotanto on 10 prosenttia alhaisempi kuin ennen 
kriisiä ja teollisuudessa on menetetty yli 3 miljoonaa työpaikkaa;

2. ilmaisee vakavan huolensa rahoitusalan ja talouden laskusuhdanteen sekä epätasa-arvon 
lisääntymisen seurauksista varsinkin aluetason tuottavuudelle, kilpailukyvylle ja 
vauraudelle Euroopan unionissa; toteaa, että jyrkkä laskusuhdanne vaikuttaa erittäin 
kielteisesti sekä unionin tuottavuuteen että sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, jos uutta teollista ”vallankumousta” ei tueta unionissa tehokkailla 
toimenpiteillä ja riittävillä taloudellisilla resursseilla; 

3. korostaa, että tuleva koheesiopolitiikka on unionissa yksi tärkeimmistä teollista 
innovointia edistävistä politiikan aloista, jolla voidaan vastata kestävään energiaan, 
ilmastonmuutokseen ja resurssitehokkuuteen liittyviin haasteisiin; katsoo siksi, että 
tulevan koheesiopolitiikan ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuki on 
ratkaisevan tärkeää unionin ja sen alueiden uudelleenteollistamiselle aidosti 
nykyaikaisella teollisuuspolitiikalla;

4. painottaa, että kansallisiin uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä teollisen 
kilpailukyvyn toimintastrategioita, joissa noudatetaan kohdennettua lähestymistapaa ja 
jonka painopisteitä ovat rahoituksen saatavuuden parantaminen, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan sekä koulutuksen tukeminen, hallinnon yksinkertaistaminen, 
työverotuksen alentaminen, infrastruktuurin parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi osallistuminen sekä pk-yritysten ja yrittäjien vahva 
tukeminen; katsoo, että nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa hallinnon eri tasojen ja 
sidosryhmien välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin;

5. 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;

6. yhtyy komission ja neuvoston näkemykseen, että kilpailukyvyn parantamisen 
sisämarkkinoilla ja kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa olisi oltava ehdoton 
painopiste; korostaa, että on tarpeellista ja tärkeää laatia laajalti käytetyt eurooppalaiset 
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standardit, joita unioni puolustaa maailmanmarkkinoilla, jotta eurooppalaiset yritykset 
eivät joutuisi kärsimään toteuttamistaan innovatiivisista toimista vaan sen sijaan näistä 
toimista tulisi vähitellen maailmanlaajuisia standardeja;

7. katsoo, että avustusten lisäksi on vahvistettava entisestään lainojen, pääomasijoitusten, 
takuiden ja muiden rahoitusjärjestelyjen asemaa; kehottaa käyttämään rahoitusvälineitä 
asianmukaisesti ja yhdistämään useita eri rahoitustuen muotoja, niin suoria kuin 
epäsuoriakin, varsinkin silloin, kun tukea tarjotaan pk-yrityksille, jotta 
rahoitusmahdollisuuksia voidaan paremmin muokata tilannekohtaisesti;

8. katsoo, että vallitsevassa rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisissä julkiset ja yksityiset 
investoinnit ovat olennainen osa kasvua koskevan kokonaisstrategiaa; kannattaa tässä 
yhteydessä valtiontukijärjestelmän kokonaisuudistusta siten, että ryhdytään soveltamaan 
entistä vahvemmin sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin perustuvaa lähestymistapaa. 


