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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin teollisuusalueita koskevista alueellisista strategioista

(2012/2100(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 162 artiklan, 
joka kattaa Euroopan sosiaalirahaston tavoitteet ja jossa viitataan muun muassa 
tavoitteeseen helpottaa mukautumista teollisiin muutoksiin ja tuotantojärjestelmien 
muutoksiin,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 174 artiklan ja sitä seuraavat artiklat, joissa 
vahvistetaan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoite ja 
määritellään rakenteelliset rahoitusvälineet sen saavuttamiseksi,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 176 artiklan, joka kattaa Euroopan 
aluekehitysrahaston ja jossa viitataan muun muassa kehityksessä jälkeen jääneiden 
alueiden kehittämiseen ja rakenteelliseen mukauttamiseen sekä taantuvien 
teollisuusalueiden uudistamiseen,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 173 artiklan (XVII osasto), joka kattaa unionin 
teollisuuspolitiikan ja jossa viitataan muun muassa unionin teollisuuden kilpailukykyyn,

– ottaa huomioon 9. syyskuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 
yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (COM(2012)0496),

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja 
innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen 
kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaamisesta kaupungeissa, alueilla, 
jäsenvaltioissa ja unionissa1,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 
osuudesta Lissabonin ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa2,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhteisön 
innovaatiopolitiikasta muuttuvassa maailmassa3,

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0189.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0191.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0209.
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-strategiasta1,

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n koheesio- ja 
aluepolitiikasta vuoden 2013 jälkeen2,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman globalisaation 
aikakauden teollisuuspolitiikasta3,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2010 Brysselissä kokoontuneen neuvoston 
(3057. kilpailukykyneuvoston kokous – sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus) 
päätelmät globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta,

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2009 annetun komission kuudennen taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen – Luovat ja innovatiiviset alueet 
(COM(2009)0295),

– ottaa huomioon 30. heinäkuuta 2009 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
"European industry in a changing world – Updated Sectoral Overview 2009" 
(SEC(2009)1111),

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Valmistaudutaan 
tulevaan – EU:lle yhteinen strategia keskeisiä kehitystä vauhdittavia teknologioita varten" 
(COM(2009)0512),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke: Innovaatiounioni" (COM(2010)0546),

– ottaa huomioon 28. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Globalisaation 
aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle sijalle" 
(COM(2010)0614),

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen kertomuksen päätelmät: 
koheesiopolitiikan tulevaisuus" (COM(2010)0642),

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Teollisuuspolitiikka: 
kilpailukyvyn parantaminen – jäsenvaltioiden kilpailukykytilanne ja -politiikka 2011" 
(COM(2011)0642,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2012 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
"Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 the European Regional 
Development Fund the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European 
Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund" 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0053.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0356.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0093.
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(SWD(2012)0061),

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2012 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
"The partnership principle in the implementation of the Common Strategic Framework 
Funds - elements for a European Code of Conduct on Partnership" (SWD(2012)0106).

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Vahvempi 
eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten –Teollisuuspolitiikkaa 
käsittelevän tiedonannon päivitys" (COM(2012)0582),

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
Euroopan kilpailukykyraportista (SWD(2012)0299),

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Industrial Performance 
Scoreboard and Member States' Competitiveness Performance and Policies" 
(SWD(2012)0298),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. toukokuuta 2010 antaman 
lausunnon aiheesta "Yhdennetyn lähestymistavan tarve kaupunkialueita elvytettäessä"1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon komission tiedonannosta 
"Globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja kestävyys 
keskeiselle sijalle" (CCMI/083 - CESE 808/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että "teollisuus" ei ole selvästi määritelty termi ja että se voi käsittää 
monenlaisia aloja, kuten valmistusteollisuuden, koko tuotantoteollisuuden, 
energiantuotannon, kaivosteollisuuden ja kaikenlaisia palveluita;

B. ottaa huomioon, että teollisuus-toimialalla on merkittävä asema Euroopan unionissa, sillä 
sen osuus unionin bruttokansantuotteesta (BKT) on noin 16 prosenttia; ottaa huomioon 
komission arviot, joiden mukaan jokaista 100:aa uutta teollisuustyöpaikkaa kohden 
voidaan luoda 60–200 uutta työpaikkaa muille elinkeinoaloille;

C. ottaa huomioon, että koheesio- ja teollisuuspolitiikka ovat olennaisen tärkeässä asemassa, 
kun pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian kunnianhimoiset tavoitteet ja 
erityisesti varmistamaan siirtyminen kestävään, vähähiiliseen, energiatehokkaaseen ja 
kilpailukykyiseen eurooppalaiseen osaamistalouteen, jossa kasvu ja työllisyys ovat 
korkealla tasolla;

D. ottaa huomioon, että monilla Euroopan teollisuusalueilla on samat ongelmat, kun ne ovat 
pitkän nousukauden jälkeen joutuneet ankaran taloudellisen taantuman koettelemiksi 
viime vuosina;

                                               
1 EUVL C 21, 21.1.2011, s. 1.
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E. ottaa huomioon, että teollisuuspolitiikassa keskitytään herkästi teollisuuden kulloisiinkin 
päiväkohtaisiin ongelmiin eikä tulla sen vuoksi ottaneeksi huomioon sen suurta vaikutusta 
alueisiin;

F. ottaa huomioon, että tutkimusten mukaan rakenneuudistusten toteuttaminen vanhoilla 
teollisuusalueilla edellyttää laaja-alaista toimintatapaa ja että hallinnolliset esteet voivat 
haitata sitä;

G. ottaa huomioon, että unionin jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien 
rahoitusmahdollisuudet ovat tällä hetkellä rajoittuneet; ottaa huomioon, että erityisesti 
alueet, joiden teollisuuspohja on vanha, eivät useinkaan pysty kovin helposti keräämään 
riittävästi varoja uudistusten toteuttamiseen; ottaa huomioon, että unionin rahoitus 
rakennemuutosten ja -uudistusten tukemiseen on välttämätöntä aluepoliittisten 
toimintalinjojen tukemiseksi;

H. ottaa huomioon, että tarvitaan uusia ja innovatiivisia yhdennettyjä toimintatapoja ja niitä 
helpottavia asianmukaisia lainsäädännnöllisiä toimintapuitteita ja älykkään erikoistumisen 
strategioita, jotta alueiden ja kaupunkien on helpompi hyödyntää innovointipotentiaaliaan 
ja suunnata teolliset resurssinsa nouseville toimialoille ja palvelualoille sekä globaaleille 
markkinoille;

1. kiinnittää huomiota nykyisiin keinoihin tukea vanhojen teollisuusalueiden 
rakennemuutoksia rakennerahastoista, investointirahastoista ja kansallisista, alueellisista 
ja kunnallisista talouden kehittämispolitiikoista; pitää kuitenkin valitettavana, että näiden 
vaihtoehtojen yhteydessä ei aina pyritä ratkaisemaan todellisia aluekohtaisia ongelmia;

2. huomauttaa, että on otettava käyttöön myös muita tukitoimenpiteitä vanhojen 
teollisuusalueiden auttamiseksi, jotta ne pystyvät onnistuneesti kehittämään alueitaan 
uuteen suuntaan;

3. kehottaa omaksumaan entistä yhdennetympiä ja kokonaisiin järjestelmiin keskittyviä 
toimintatapoja teollisuuden uudistamiseksi ja alueiden kehittämiseksi sekä lisäämään 
unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla toteutettavien eri toimintalinjojen 
yhdenmukaisuutta;

4. korostaa, että tällaisen aluekehitykseen yhdistetyn teollisen uudistuksen onnistuminen 
riippuu toimintalinjojen tehokkuudesta sellaisilla aloilla kuin koheesiopolitiikka, talouden 
hallinta, kilpailukyky, tutkimus ja innovointi, energia, digitaalistrategia, uudet taidot ja 
työpaikat jne.;

5. katsoo, että vanhojen teollisuusalueiden suurimpia haasteita ovat seuraavat:

 maaperän fyysinen tervehdyttäminen;

 asuntotuotannon ja sosiaalisen infrastruktuurin uudistaminen;

 infrastruktuurin uudistaminen uusien teollisuudenalojen tarpeiden näkökulmasta;

 sosiaalisten taitojen, ammattitaidon ja yrittäjyyden mukauttaminen muuttuvan 
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työympäristön uusiin vaatimuksiin;

 asianomaisten alueiden kestävä kunnostaminen;

 taloudellisen perustan ja investointiedellytysten uudelleen luominen;

 ympäristöön liittyvien ongelmien käsitteleminen;

 rahoitukselliset esteet ja suorien rahoitusmahdollisuuksien puute;

 älykkään erikoistumisen ratkaisujen kehittäminen teollisuuden uudistamiseksi ja 
talouden monipuolistamiseksi;

6. katsoo, että unionin laajentumisprosessin tuloksena alueelliset erot ovat lisääntyneet, eikä 
huomio kiinnity enää vanhoihin teollisuusalueisiin, joilta puuttuvat konkreettisten 
aluekehitysstrategioiden edellyttämät riittävät investointimahdollisuudet;

7. kehottaa komissiota tekemään arvion vanhojen teollisuusalueiden nykytilanteesta, 
määrittämään niiden tärkeimmät haasteet ja tarjoamaan niille tietoa ja neuvontaa sellaisten 
aluestrategioiden kehittämiseksi, jotka voivat auttaa parantamaan niiden kasvunäkymiä;

8. korostaa, että talouden teollisen perustan vahvistaminen on tarpeen Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja että vanhojen teollisuusalueiden teollinen 
pääoma ja asiantuntemus voivat muodostaa korvaamattoman perustan sille;

9. muistuttaa, että vanhat teollisuusalueet, jotka ovat yrittäneet löytää uusia 
aluekehitysmahdollisuuksia, ovat onnistuneet siinä parhaiten, kun ne ovat käyttäneet 
strategioiden pohjana entisiä ominaisuuksiaan, kokemuksiaan ja valmiuksiaan;

10. katsoo, että useimpien vanhojen teollisuusalueiden taantuminen johtuu osittain siitä, että 
ne ovat niin riippuvaisia yhdestä tuotannonalasta; katsoo, ettei ole kannattavaa perustaa 
taloutta vain yhden tuotannonalan varaan ja että monipuolinen talous on äärimmäisen 
tärkeä kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta;

11. kehottaa komissiota kehittämään toimintapoliittisia käsitteitä ja välineitä, joilla koheesio-
ja rakennerahastot nivotaan yhteen teollisuuspoliittisten strategioiden kanssa, jotta tuetaan 
vanhojen teollisuusalueiden rakenteellista muuttumista nykyaikaisiksi teollisuusalueiksi;

12. kehottaa komissiota hyödyntämään koheesio- ja teollisuuspolitiikan välistä synergiaa, 
jotta voidaan tukea kilpailukykyä ja kasvua sekä auttaa jäsenvaltioita, alueita ja 
kaupunkeja löytämään perusta aluejohtoisille teollisuuden kehittämisstrategioille;

13. katsoo, ettei ole olemassa erityistä koko unionin teollisuusalueiden yhteistä 
aluestrategiamallia ja että aluestrategioiden kehittämiseen soveltuu parhaiten paikallinen 
ja alueellinen toimintatapa; kehottaa komissiota tukemaan aluetaloudellista tutkimusta 
Horisontti 2020 -aloitteen yhteydessä, joka mahdollistaa alueellisesti mukautettujen 
strategioiden kehittämisen vanhoille teollisuusalueille, joille niitä ei ole vielä kehitetty;

14. korostaa, että alueiden erityispiirteet on otettava huomioon aluekehitysstrategioita 
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suunniteltaessa; huomauttaa tässä yhteydessä, että maaseutualueita varten on olemassa 
alhaalta ylös suuntautuvat kaupunkien ja maaseudun (LEADER) kehittämisstrategiat ja 
että niitä voitaisiin harkita myös kaupunkialueille;

15. kehottaa komissiota hyödyntämään Manchesterin (Yhdistynyt kuningaskunta), Lillen 
(Ranska), Essenin ja Ruhrin alueen (Saksa) sekä Bilbaon (Espanja) kaltaisten 
kaupunkialueiden kokemuksia kehitettäessä tulevia strategioita muille unionin alueille ja 
toteaa, että unioni on rahoittanut edellä mainituilla alueilla toteutettuja vanhojen 
teollisuusalueiden rakennemuutoksia ja -uudistuksia;

16. korostaa, että vanhojen teollisuusalueiden kestävä elvyttäminen kestää vuosikymmeniä ja 
on kallista ja että paikallisen julkishallinnon hallinnolliset ja taloudelliset valmiudet eivät 
useinkaan ole riittävät sen kannalta;

17. korostaa, että uuden rahoituskauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetusehdotuksen 99 artiklassa ehdotettu uusi yhdennettyjä alueellisia investointeja 
koskeva väline voisi tarjota mahdollisuuden kehittää aluestrategioita yli hallintorajojen;

18. kehottaa jäsenvaltioita välttämään liian monimutkaisten sääntöjen asettamista 
edunsaajille; muistuttaa, että paikallisista säännöistä voidaan luopua, jos on olemassa 
unionin säännöt, jotta vältetään päällekkäiset tai keskenään ristiriidassa olevat säännöt;

19. kehottaa komissiota avustamaan alueita pitkän aikavälin kehitysstrategioiden 
kehittämisessä ja neuvomaan, miten ne voivat käyttää varoja rakennemuutosprosessin 
tukemiseksi;

20. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että vanhat teollisuusalueet voivat käyttää 
kansallisia ja unionin varoja kaikilta osin hyödykseen, jotta unionissa voi käynnistyä "uusi 
teollinen vallankumous";

21. korostaa, että koheesiopolitiikan tuki on keskitettävä entistä enemmän alueiden 
teollisuuden rakennemuutoksiin seuraavilla aloilla: liiketoimintaan liittyvä innovointi ja 
investointi, sosiaalinen osallisuus, yhdennetyt lähestymistavat kaupunkien kehittämiseen 
ja kaupunkialueiden elvyttäminen;

22. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan alueitaan niiden osallistuessa älykkään erikoistumisen 
hankkeisiin; muistuttaa, että alueet tarvitsevat menestyäkseen räätälöityjä kestävän 
kehityksen strategioita; toteaa, että paikalliset viranomaiset eivät monissa tapauksissa 
pysty hankkimaan tarvittavaa asiantuntemusta ja kokemusta ilman komission ja 
jäsenvaltioiden tukea;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

 Johdanto ja yleinen tausta

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 50 viime vuoden aikana, eurooppalaisen 
teollisuuden osuus on edelleen noin 16 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Useita 
Euroopan unionin alueita koettelevat nyt kuitenkin samanlaiset ongelmat, 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 rakenneuudistusta.

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on selvää, että rahoitus- ja talouskriisin oloissa unionin 
teollisuuspolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian kunnianhimoisia tavoitteita ei voida 
saavuttaa yksinomaan alakohtaisilla toimintalinjoilla – koheesiopolitiikan toimenpiteistä 
annettavasta tuesta on tullut yhä tärkeämpi.

Unionin koheesiopolitiikkaan liittyvää rahoitusta myönnetään silloin, kun rahoitusta ei saada 
yksityisiltä sijoittajilta, ja sen tarkoituksena on vaikuttaa teollisuuspolitiikkaan ja 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen kehitykseen erityisesti parantamalla sijaintiin ja 
investointiin liittyviä tekijöitä. Sillä tuetaan myös teollisuuden rakenteiden parantamista 
teknologian siirron ja uusien tulevaisuuden teollisuudenalojen kehittämisen avulla.

Esittelijä on sen vuoksi keskittynyt rakenteellisten muutosten toteuttamisen tärkeimpiin 
haasteisiin unionin vanhoilla teollisuusalueilla ja siihen, miten unionin koheesiopolitiikkaa 
voidaan hyödyntää tässä yhteydessä. Mietinnön päätavoitteena on vastata seuraaviin kolmeen 
kysymykseen:

o Millä vanhoilla teollisuusalueilla tarvitaan eniten tukea?

o Mitä menestyksekkäitä alueellisia strategioita on olemassa rakennemuutoksen 
toteuttamiseksi?

o Miten voidaan lisätä koheesiopolitiikan varojen käyttöä teollisuuden elvyttämisen 
tukemiseen?

 Teollisuuden merkitys kasvun ja kehityksen kannalta

Esittelijä ehdottaa keskittymistä vanhoihin teollisuusalueisiin, joihin perinteisten 
teollisuudenalojen radikaali taantuminen viime vuosikymmeninä on eniten vaikuttanut ja 
jotka sen vuoksi tarvitsevat erityistä tukea. Esittelijä huomauttaa lisäksi, että yhteisiä 
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säännöksiä koskevassa asetusehdotuksessa uudeksi rahoituskaudeksi 2014–2020 ehdotetut 
uudet välineet voisivat tarjota mahdollisuuden ylittää hallintorajat ja auttaa 
rakennemuutosprosessissa. Esittelijä korostaa lisäksi muutamaa tapaustutkimusta, joissa 
tuodaan esille hyviä esimerkkejä siitä, miten koheesiopolitiikan toimilla on tuettu teollisuuden 
rakennemuutosta ja -uudistusta.

 Alueellisten strategioiden kehittäminen vanhoille teollisuusalueille

Esittelijä korostaa, että apu on tarpeen kehitettäessä alueellisia strategioita vanhoille 
teollisuusalueille. Komission olisi ensimmäiseksi arvioitava vanhojen teollisuusalueiden 
nykytilannetta ja taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita. Esittelijä esittää 
täten ajatuksia siitä, miten näistä haasteista ja esteistä voidaan selvitä kehittämällä 
rakenteellisesti toimivia aluestrategioita. Vaikka onkin kiistatonta, että kaikilla alueilla on 
oma erityisluonteensa ja että yleispätevää mallia teollisuusalueiden alueelliseksi strategiaksi ei 
ole, valiokunta-aloitteisessa mietinnössä pyritään tuomaan esiin ne yhteiset piirteet, joita 
kaikilla vanhoilla teollisuusalueilla on, ja esittämään ratkaisumahdollisuuksia.

Lisäksi esittelijä tarkastelee erilaisia toimintapoliittisia välineitä, joita koheesiopolitiikka 
tarjoaa vanhojen teollisuusalueiden haasteisiin vastaamiseksi. Valiokunta-aloitteisessa 
mietinnössä tuodaan esille, että vanhojen teollisuusalueiden kestävä elvyttäminen on kallista 
ja että unionin rahoituksen on sen vuoksi oltava merkittävässä asemassa, kun tulevaisuudessa 
pyritään toteuttamaan vanhojen teollisuusalueiden rakennemuutoksia.

Esittelijä käyttää esimerkkinä onnistuneista kehitysstrategioista Manchesterin, Essenin, Lillen 
ja Bilbaon kaltaisia kaupunkeja, joilla kaikilla on pitkä teollinen menneisyys. Hän 
huomauttaa, että alueelliset erot ovat unionin laajentumisprosessin vuoksi kasvaneet, eikä 
huomio enää kiinnity vanhoihin teollisuusalueisiin.

Kiinnittämällä huomiota vanhojen teollisuusalueiden ongelmiin ja tuomalla esiin esimerkkejä 
onnistuneista rakennemuutosstrategioista esittelijä tukee mietinnön taustalla olevaa 
ensisijaista päämäärää, joka on siis osallistuminen tulevia yhdennettyjä alueellisia 
investointeja sekä vuosien 2014–2020 toimintapolitiikkaan koskevaan 
päätöksentekoprosessiin ja vaikuttaa siihen.


