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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta
(2020/2076(INI))

Euroopan parlamentti, joka,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 9, 151, 152 artiklan ja 153 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 173 artiklan, joka koskee 
EU:n teollisuuspolitiikkaa ja jossa viitataan muun muassa unionin teollisuuden 
kilpailukykyyn,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 14, 27 ja 30 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja 
erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2,

– ottaa huomioon SEU-sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan sisämarkkinoista, kestävästä 
kehityksestä ja sosiaalisesta markkinataloudesta,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin,

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2020 julkaistun digitaalitalouden ja -yhteiskunnan 
indeksin 2020 tulokset,

– ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2020 annetun komission asiakirjan aiheesta 
”Lääkestrategian etenemissuunnitelma – kohtuuhintaisten lääkkeiden oikea-aikainen 
saatavuus potilaille”,

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan h-
hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle” 
(COM(2020)0456),

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon mukautetusta 
komission työohjelmasta vuodeksi 2020 (COM(2020)0440),

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
datastrategia” (COM(2020)0066),

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission valkoisen kirjan tekoälystä – 
eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen (COM(2020)0065),

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission kertomuksen tekoälyn, 
esineiden internetin ja robotiikan vaikutuksista turvallisuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
(COM(2020)0064),



PE650.700v02-00 4/103 RR\1216571FI.docx

FI

– ottaa huomioon 15. toukokuuta 2020 antamansa päätöslauselman uudesta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta1,

– ottaa huomioon komission antaman EU:n talousennusteen: kevät 2020,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 23. huhtikuuta 2020 Eurooppa-
neuvoston jäsenten videokonferenssin jälkeen antamat päätelmät,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi2,

– ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2020 annetun komission ja korkean edustajan yhteisen 
tiedonannon EU:n maailmanlaajuisista koronavirustoimista (JOIN(2020)0011),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Eurooppa-neuvoston 
jäsenten covid-19-pandemiaa koskeneen videokonferenssin jälkeen 
17. maaliskuuta 2020,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon koordinoiduista 
taloudellisista toimista covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi 
(COM(2020)0112),

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Uusi 
kiertotalouden toimintasuunnitelma puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan 
puolesta” (COM (2020)0098), neuvoston 3716. istunnossaan 4. lokakuuta 2019 
hyväksymät päätelmät ”Lisää kiertotaloutta – Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan” 
(12791/19) ja 2. joulukuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kierto kuntoon – 
Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614),

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon Euroopan 
uudesta teollisuusstrategiasta (COM(2020)0102),

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
”Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten” (COM(2020)0103),

– ottaa huomioon komission 4. maaliskuuta 2020 annetun ehdotuksen asetukseksi 
puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) (COM(2020) 0080),

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” (COM(2020)0067),

– ottaa huomioon komission työohjelman 2020 ”Kunnianhimoisempi unioni” 
(COM(2020)0037),

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan vihreän 

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0124.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
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kehityksen ohjelmasta3,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2020 annetun komission tiedonannon Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmasta (COM(2020)0021),

– ottaa huomioon komission 28. marraskuuta 2019 julkaiseman raportin ”Masterplan for a 
Competitive Transformation of EU Energy-intensive Industries Enabling a Climate-
neutral Circular Economy by 2050” (energiaintensiivisiä teollisuudenaloja käsittelevän 
korkean tason työryhmän raportti),

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman globaalin 
digitaalitalouden oikeudenmukaisesta verotuksesta: BEPS 2.04,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2019 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät 
(EUCO 29/19),

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640),

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät EU:n 
uudesta strategisesta ohjelmasta vuosiksi 2019–2024 (EUCO 9/19),

– ottaa huomioon neuvoston 3655. istunnossaan 29. marraskuuta 2018 hyväksymät 
päätelmät EU:n tulevasta teollisuuspoliittisesta strategiasta (14832/2018),

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Euroopan uusi 
kulttuuriohjelma” (COM(2018)0267),

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Investoiminen 
älykkääseen, innovatiiviseen ja kestävään teollisuuteen – Uudistettu EU:n 
teollisuuspoliittinen strategia” (COM(2017)0479),

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman kunnianhimoisen EU:n 
teollisuusstrategian kehittämisestä strategisesti ensisijaisena painopistealana kasvulle, 
työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa5,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan teollisuuden 
digitalisoinnista6,

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn suullisesti vastattavan kysymyksen 
kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittämisestä strategisesti ensisijaisena 
painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (O-000047/2017),

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman digitaalisten 

3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0102.
5 EUVL C 334, 19.9.2018, s. 124.
6 EUVL C 307, 30.8.2018, s. 163.
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sisämarkkinoiden toimenpidepaketista7,

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
teollisuuden digitalisointi – täysi hyöty digitaalisista sisämarkkinoista” 
(COM(2016)0180),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 4. lokakuuta 2016 ratifioiman Pariisin 
sopimuksen,

– ottaa huomioon 5. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman viimeaikaisten 
Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen 
uudelleenteollistamispolitiikkaan8,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2016 ja 23. kesäkuuta 2017 annetut Eurooppa-neuvoston 
päätelmät,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta9,

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät teollisuuden kilpailukykytavoitteiden 
edistämisestä, Euroopan teollisuuden digitalisaatiokehityksestä ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden teknologioiden ja julkisten palvelujen nykyaikaistamista koskevasta 
paketista,

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa – 
Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497),

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Euroopan 
uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi10,

– ottaa huomioon 22. tammikuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Kohti Euroopan 
teollista renessanssia” (COM(2014)0014),

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2013 ja 22. maaliskuuta 2019 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmät (EUCO 1/19),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan kirjeen,

7 EUVL C 11, 12.1.2018, s. 55.
8 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 21.
9 EUVL C 238, 19.6.2018, s. 28.
10 EUVL C 482, 23.12.2016, s. 89.
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– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A9-0197/2020),

A. katsoo, että Euroopan unioni tarvitsee vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen mukaisen uuden teollisuusstrategian, jolla luodaan edellytykset 
innovatiiviselle, osallistavalle, selviytymiskykyiselle ja digitalisoituneelle 
yhteiskunnalle ja edistetään merkittävästi Euroopan teollisuuden maailmanlaajuista 
kilpailukykyä; katsoo, että tällä strategialla olisi säilytettävä korkea työllisyysaste ja 
korkealaatuiset työpaikat siten, ettei ketään jätetä jälkeen; katsoo, että tällaisella 
strategialla on varmistettava kaksitahoinen siirtyminen eurooppalaiseen teolliseen 
perustaan, joka on nykyaikainen, digitalisoitu, uusiutuvien energialähteiden koko 
potentiaalia hyödyntävä, erittäin energia- ja resurssitehokas ja ilmastoneutraali; katsoo, 
että strategian olisi myös vahvistettava Euroopan maailmanlaajuista johtoasemaa ja 
vähennettävä unionin riippuvuutta maailman muista osista strategisissa arvoketjuissa 
monipuolistamalla niitä ja tekemällä niistä kestävämpiä, välttämällä Euroopan 
teollisuuden siirtymistä muualle ja säilyttämällä samalla avoimet markkinat;

B. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia ja sen seuraukset ovat aiheuttaneet 
ennennäkemättömän taloudellisen taantuman Euroopassa, mikä uhkaa pahentaa 
eriarvoisuutta ja sosiaalisia jännitteitä unionissa, erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa 
asemassa olevien kansalaisten keskuudessa;

C. katsoo, että teollisuuden kilpailukyky ja ilmastopolitiikka vahvistavat toinen toisiaan ja 
että innovatiivisen ja ilmastoneutraalin uudelleenteollistamisen avulla luodaan 
paikallisia työpaikkoja ja varmistetaan Euroopan talouden kilpailukyky; katsoo, että 
tällaista lähestymistapaa olisi sovellettava digitaaliseen ja ympäristösiirtymään liittyviin 
politiikkoihin;

D. katsoo, että unionin on vapautettava tiettyjen yhteiskuntaryhmien hyödyntämätön 
yrittäjyyspotentiaali, jota on kehitettävä täysimittaisesti esimerkiksi nuorten, 
maahanmuuttajien, ikääntyneiden ja naisten keskuudessa; katsoo, että unionin 
teollisuusstrategia voisi tarjota tilaisuuden edistää aliedustettujen tai heikommassa 
asemassa olevien ryhmien yrittäjyyskulttuuria ja antaa heille mahdollisuuden osallistua 
täysimääräisesti digitaaliseen ja vihreään siirtymään;

E. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia ja sen aiheuttama ennennäkemätön talouden 
laskusuhdanne ovat vaikuttaneet kaikkiin talouden aloihin ja erityisesti pk-yrityksiin ja 
että jotkut alat ovat jopa pysähtyneet kokonaan; katsoo, että tässä yhteydessä nopeaa ja 
oikeudenmukaista elpymistä ei saavuteta tavanomaisin toimin ja että tulevaisuuteen 
suuntautuneen teollisuusstrategian lähtökohtana olisi oltava aina teollisuuden elpyminen 
ja pitkän aikavälin maailmanlaajuinen kilpailukyky erityisesti kasvualoilla ja niillä 
aloilla, jotka ovat kärsineet eniten covid-19-sulkutoimista;

F. ottaa huomioon, että uudet velat, jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille todennäköisesti epävakaamman rahoitusrakenteen, 
mikä johtaa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä hitaaseen kasvuun ja 
digitaaliseen, ilmastoneutraaliin, resurssitehokkaaseen ja kiertoon perustuvaan talouteen 
siirtymiseksi tarvittavien investointivalmiuksien puuttumiseen;

G. katsoo, että näissä olosuhteissa unioni tarvitsee teollisuusstrategian, jossa on kaksi 
erillistä vaihetta, joista toinen keskittyy elpymiseen ja toinen jälleenrakentamiseen ja 
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selviytymiskykyyn; katsoo, että talouden elpymisen olisi perustuttava vahvaan 
sosiaaliseen ja ympäristön kannalta kestävään lähestymistapaan ja sillä olisi tuettava 
teollisuuden jälleenrakentamista kohti onnistunutta digitaalista ja vihreää muutosta niin, 
että ammattitaitoiset työntekijät ovat mukana näissä siirtymissä ja varmistetaan reilu ja 
oikeudenmukainen siirtymä;

H ottaa huomioon, että Euroopan teollisuussektorissa on paljon yhteenkietoutuneisuutta ja 
että jäsenvaltioiden välillä on vahvoja keskinäisiä suhteita ja erilaisia lähestymistapoja 
erikokoisiin yrityksiin; katsoo näin ollen, että koordinoitu unionin politiikka, jolla 
varmistetaan, että koko tuotantoketju suuryrityksistä pk-yrityksiin voi hyötyä, voi 
menestyksekkäämmin lisätä Euroopan maailmanlaajuista kilpailukykyä ja kestävyyttä;

I. katsoo, että unionin olisi jatkettava kunnianhimoisten kauppasopimusten tavoittelemista 
sekä monenvälisesti että kahdenvälisesti; ottaa huomioon, että ennen covid-19-kriisiä 
Euroopan teollisuus, vaikka se oli yhä unionin talouden tukipilari ja työllisti noin 
32 miljoonaa ihmistä, oli jo tienhaarassa ja sen osuus EU:n BKT:stä oli laskenut 
23 prosentista 19 prosenttiin viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana; ottaa huomioon, 
että siihen kohdistuu tällä hetkellä kovaa kansainvälistä kilpailua ja että siihen 
vaikuttavat usein yhä protektionistisemmat kaupan toimenpiteet kolmansista maista, 
joissa ei noudateta korkeatasoisia ympäristö- ja sosiaalinormeja;

J. katsoo, että Euroopan uudessa teollisuusstrategiassa on varmistettava kaksitahoinen 
siirtyminen kilpailukykyiseen ja kestävään eurooppalaiseen teolliseen perustaan; katsoo, 
että tämä muutos tarjoaa Euroopalle tilaisuuden nykyaikaistaa teollisuutensa perustaa, 
säilyttää ja palauttaa työpaikkoja ja keskeistä teollisuustuotantoa sekä kehittää taitoja ja 
valmiuksia, jotka ovat olennaisen tärkeitä maailmanlaajuisessa pyrkimyksessä saavuttaa 
ilmastolaissa vahvistetut tavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet;

K. katsoo, että strategian on tarjottava tarvittava sääntelykehys, jotta mahdollistetaan 
vihreä ja digitaalinen siirtymä, sekä tarvittavat infrastruktuurit ja taloudelliset resurssit, 
ja siinä on keskityttävä ”energiatehokkuus etusijalle” -periaatteeseen, energian ja 
resurssien säästämiseen, uusiutuviin energialähteisiin ja päästöttömiin ja vähähiilisiin 
energiateknologioihin, kiertotalouteen ja myrkyttömyyteen;

L. ottaa huomioon, että covid-19-kriisin lisäksi ilmastonmuutos ja ympäristön 
pilaantuminen ovat edelleen suurimpia haasteita ja edellyttävät kattavaa yhteistä 
lähestymistapaa; ottaa huomioon, että EU:n teollisuuden päästöt ovat mukana Euroopan 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöissä; ottaa huomioon, että energiaintensiivisen 
teollisuuden hiilestä irtautuminen on edelleen yksi suurimmista haasteista matkalla 
kohti ilmastoneutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä; katsoo, että kaikkien 
alojen olisi osallistuttava unionin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen; 

M. katsoo, että covid-19-kriisi on osoittanut digitaalisten voimavarojen, kuten yhteyksien ja 
verkkojen, sekä digitaalisten taitojen ratkaisevan merkityksen välineenä, jonka avulla 
työntekijät ja yritykset voivat mukauttaa tehtäviensä ja toimintansa suorittamisen tavat 
hätätilanteeseen; katsoo, että digitaalisen infrastruktuurin häiriönsietokyky ja työvoiman 
digitaalisten taitojen parantaminen ovat ensisijaisia kysymyksiä eurooppalaisten 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn parantamisessa;
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N. katsoo, että unionin uudessa teollisuusstrategiassa olisi keskityttävä yhteyksien 
lisäämiseen, digitaalisten tasojen parantamiseen, esineiden teolliseen internetiin, 
tekoälyyn, digitaalisen tilikirjan teknologiaan, suurteholaskentaan ja kvanttilaskentaan; 
toteaa, että digitaaliala edistää myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja 
teollisuuden siirtymistä kohti ilmastoneutraaliutta sekä teknologisten ratkaisujen 
lähteenä että teollisuusprosessien optimoinnissa ja parantamalla energiatehokkuutta ja 
kiertotalouden tavoitteiden noudattamista itse digitaalialalla;

O. katsoo, että unionin suvereniteetti ja strateginen riippumattomuus edellyttävät itsenäistä 
ja kilpailukykyistä teollista perustaa sekä mittavia investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, jotta voidaan saavuttaa johtoasema keskeisissä mahdollistavissa 
teknologioissa ja innovatiivisissa ratkaisuissa ja varmistaa maailmanlaajuinen 
kilpailukyky; katsoo, että unionin teollisuusstrategiaan olisi sisällyttävä 
toimintasuunnitelma, jolla Euroopan teollisuuden toimitusketjuja vahvistetaan, 
lyhennetään, tehdään kestävämmiksi ja monipuolisemmiksi, jotta voidaan vähentää 
liiallista riippuvuutta muutamista markkinoista ja parantaa niiden häiriönsietokykyä; 
katsoo, että olisi myös laadittava strategia älykästä uudelleensijoittamista varten, jotta 
voidaan kohdentaa uudelleen Euroopan teollisuutta ja lisätä tuotantoa ja investointeja 
sekä siirtää teollisuustuotantoa aloilla, joilla on strategista merkitystä unionille;

1. katsoo, että kaikkien unionin strategioiden ytimessä olisi oltava siirtyminen 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävään yhteiskuntaan, strateginen 
johtoasema ja riippumattomuus sekä hyvin toimivat sisämarkkinat; katsoo näin ollen, 
että on saatava aikaan täysin toimiva ja tulevaisuuteen suuntautuva lainsäädäntö- ja 
toimintakehys, joka perustuu elpymissuunnitelman, ilmasto- ja digitaalitavoitteiden sekä 
tehokkaan teollisuusstrategian välisen dynamiikan ymmärtämiseen erilaisten 
lähestymistapojen, tavoitteiden ja päämäärien virtaviivaistamiseksi; kehottaa komissiota 
määrittelemään kattavan tarkistetun teollisuusstrategian, joka tarjoaa selkeän poliittisen 
kehyksen ja sääntelyvarmuuden, ja muun muassa

a. luo edellytykset pitkän aikavälin kasvulle, parantaa unionin innovointiin 
perustuvaa vaurautta ja maailmanlaajuista kilpailukykyä ja saavuttaa 
ilmastoneutraaliuden

b. ottaa käyttöön asianmukaiset taloudelliset resurssit, mukaan lukien 
elpymistoimenpiteet

c. tukee ja hallinnoi kaksitahoista vihreää ja digitaalista siirtymää ja ylläpitää ja luo 
laadukkaita työpaikkoja

d. toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman

e. turvaa strategiset arvoketjut, tekee niistä kestävämpiä, monipuolisempia ja 
digitaalisia, myös edistämällä ja tukemalla sääntöihin perustuvaa kansainvälistä 
kauppaa

f. vahvistaa yrittäjähenkeä, luo liiketoiminnalle suotuisan ympäristön, tukee 
pk-yrityksiä ja kannustaa perustamaan ja laajentamaan yrityksiä, myös 
startup-yrityksiä 
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g. parantaa unionin strategista sietokykyä ja autonomiaa, myös raaka-aineiden 
osalta, ja vahvistaa teknologista johtoasemaa

h. luo edellytykset yhdenvertaiselle kehitykselle ja kannustaa siihen kaikilla unionin 
alueilla jättämättä ketään jälkeen;

2. kehottaa laatimaan osallistavan teollisuusstrategian, jonka kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon sisällytetään kaikki teolliset ekosysteemit, pk-yritykset, alueet, 
yhteisöt ja työntekijät; katsoo, että vahva teollisuusstrategia voi auttaa mahdollisten 
murtumien parantamisessa ja mahdollistaa vihreän ja digitaalisen siirtymän tarjoamien 
mahdollisuuksien hyödyntämisen; on vakuuttunut siitä, että unionin teollisuusstrategian 
on voitava tukeutua vahvaan sosiaaliseen pilariin ja puututtava oikea-aikaisesti 
rakennemuutoksen sosiaalisiin seurauksiin;

3. katsoo, että on olennaisen tärkeää investoida aktiivisiin työmarkkinoihin ja tarjota 
koulutusohjelmia, joilla pyritään vastaamaan talouden tarpeisiin; kehottaa komissiota 
ottamaan käyttöön unionin politiikan, jossa sovitetaan yhteen perinteisillä 
teollisuudenaloilla mahdollisesti menetettävien työpaikkojen määrä ja digitaalisilla ja 
vihreillä muutosaloilla syntyvä työvoiman kysyntä; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan väestökadon ja köyhtymisen uhkaamien alueiden 
taloudellista ja sosiaalista elvyttämistä kiinnittäen erityistä huomiota sukupuolten 
välisiin eroihin, sillä näitä uusia työpaikkoja ei todennäköisesti luoda samoille alueille, 
jotka menettäisivät perinteistä teollisuutta, eikä niihin otettaisi samoja työntekijöitä;

4. katsoo, että vihreä ja digitaalinen siirtymä tarjoaa fossiilisten polttoaineiden 
hallitsemille alueille mahdollisuuden siirtyä kohti innovoinnin etulinjaa ja 
ilmastoneutraaliuden tavoitteiden mukaista tuotantojärjestelmää; kehottaa siksi 
komissiota varmistamaan, että tämä siirtymä edistää reiluja ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaisia olosuhteita työpaikkojen luomiselle ”ketään ei jätetä jälkeen” 
-periaatteen hengessä, että niihin liittyy Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täysimääräinen täytäntöönpano, parannetut yhteiskunnalliset olot ja elinolot sekä hyvät 
työolot; korostaa tässä yhteydessä, että kaikkiin vihreää ja digitaalista siirtymää 
nopeuttaviin toimiin on liitettävä vastaavia politiikkoja ja konkreettisia toimia, joilla 
pyritään puuttumaan sekä alueisiin että heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin 
kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin;

5. korostaa, että tätä varten on keskityttävä alueelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen sekä paikallisten työmarkkinoiden erityispiirteisiin ja tarpeisiin 
räätälöityjen rakennemuutosten ennakointiin ja hallintaan, jotta voidaan elvyttää 
asianomaisten alueiden taloutta ja myös torjua työttömyyttä ja edistää julkisten 
investointien käyttöä myös keskeisillä aloilla, joihin pandemia on iskenyt erityisen 
pahasti, jotta voidaan tukea laadukkaita työpaikkoja kaikkialla unionissa; korostaa, että 
on tärkeää, että työntekijät osallistuvat yritysten johtamiseen ja hallintoon;

6. vaatii kartoittamaan tulevia osaamiskokonaisuuksia ja lisäämään investointeja 
henkilöresursseihin, koulutukseen, kohdennettuun koulutukseen, taitojen parantamiseen 
ja elinikäiseen oppimiseen, jotta ihmisille ja alueille voidaan tarjota 
tulevaisuudennäkymiä ja tuloja ja järjestää teollisuudelle ammattitaitoisia työntekijöitä; 
toteaa, että kilpailukykyinen teollisuus on vahvasti riippuvainen sellaisen pätevän 
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työvoiman palkkaamisesta ja työssä pitämisestä, jolla on yritysten kestävyyden ja 
digitaalisen muutoksen kannalta ratkaisevan tärkeitä taitoja, ja että tätä olisi tuettava 
asianmukaisella rahoituksella Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja 
sisämarkkinaohjelmasta;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan koulutuspolitiikkojen koordinointia 
mittavilla julkisilla investoinneilla niihin kaikkialla Euroopassa; kehottaa lisäksi 
komissiota perustamaan asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on ennakoida tulevia 
teollisen osaamisen puutteita ja vajeita tekoälyn, digitaalisten resurssien ja erityisesti 
massadatan valmiuksien avulla;

8. katsoo, että uudella Euroopan teollisen tulevaisuuden pitkän aikavälin strategialla olisi 
autettava torjumaan sukupuolten välisiä palkkaeroja ja sukupuolten välisiä eläke-eroja, 
jotka vaikuttavat edelleen Euroopan työmarkkinoihin ja eurooppalaiseen yhteiskuntaan; 
kehottaa komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon sukupuoliulottuvuuden 
Euroopan teollisuusstrategian täytäntöönpanossa – sekä elpymisessä että 
jälleenrakennus- ja muutosvaiheissa – mukaan lukien sukupuolitietoisen budjetoinnin 
välineiden käyttö unionin teollista ja taloudellista kasvua tukevien rahoitusvälineiden 
määrittelyssä;

9. korostaa, että Euroopan teollisuudella voi olla keskeinen rooli kunnianhimoisten 
ympäristötavoitteiden sekä sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden edistämisessä myös 
ihmisoikeuksien alalla; katsoo, että tämän toteuttamiseksi unionin on luotava 
teollisuudelle kattava asianmukaisen huolellisuuden kehys, jonka avulla se voi 
tunnistaa, jäljittää, ehkäistä, lieventää ja ottaa huomioon ympäristöön liittyvät ja 
sosiaaliset riskit, vaikutukset, väärinkäytökset ja haitat kotimaisessa ja 
maailmanlaajuisessa toiminnassaan sekä toimitusketjuissa, jotta voidaan varmistaa 
vähimmäisnormit ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset;

10. katsoo, että unioni tarvitsee teollisuusstrategian, joka edistää teollisuuden elpymistä 
nykyisestä talouskriisistä, houkuttelee investointeja, helpottaa pääoman saantia ja 
edistää tehokasta kilpailua; katsoo siksi, että päivitetyssä strategiassa olisi otettava 
huomioon kaksi pääasiallista ja toisiinsa liittyvää vaihetta: ensimmäisellä pyritään 
työpaikkojen lujittamiseen, tuotannon elvyttämiseen ja sen mukauttamiseen 
covid-taudin jälkeiseen ”uuteen normaaliin” ja toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen;

11. kehottaa komissiota vahvistamaan tässä yhteydessä asiaa koskevaa nykyistä ja tulevaa 
lainsäädäntöä, jotta vihreä ja digitaalinen siirtymä voidaan asettaa etusijalle ja samalla 
vahvistaa pitkän aikavälin kilpailukykyä sekä yhteiskunnallista ja taloudellista 
selviytymiskykyä molemmissa vaiheissa; kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
unionin sisäistä kysyntää ja pitkän aikavälin kasvua houkuttelemalla lisää julkisia ja 
yksityisiä investointeja tutkimukseen ja innovointiin, uusien kestävien ja digitaalisten 
teknologioiden kehittämiseen myös työvoimavaltaisilla aloilla, uusiin 
infrastruktuuriverkkoihin ja -hankkeisiin, jotka ovat yhteensopivia Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa, energia- ja resurssitehokkuuteen sekä 
kiertotalouteen;
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12. kehottaa komissiota laatimaan kattavan kertomuksen, jossa arvioidaan unionin talouden 
tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa kaksitahoinen siirtymä ottaen huomioon teollisuuden, 
myös pk-yritysten, mahdollisuudet hyödyntää synergiaetuja ja minimoida riskit, joita ne 
voivat aiheuttaa toisilleen, sekä maksimoida hyödyt; pyytää komissiota mukauttamaan 
havaintojensa perusteella maaliskuussa 2020 julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita siten, että samalla keskitytään vihreään, digitaaliseen, 
reiluun ja oikeudenmukaiseen siirtymään, joka vahvistaa unionin suvereniteettia ja sen 
strategista riippumattomuutta;

13. korostaa, että unionin teollisuusstrategialla on pyrittävä tarkoin määriteltyihin 
tavoitteisiin, ja kehottaa komissiota täyden avoimuuden nimissä laatimaan selkeät, 
yksiselitteiset ja konkreettiset määritelmät käsitteille ’strateginen’, ’riippumattomuus’, 
’strateginen riippumattomuus’, ’selviytymiskyky’ ja ’strateginen selviytymiskyky’ sekä 
muille asiaan liittyville käsitteille, jotta varmistetaan, että näihin käsitteisiin liittyvät 
toimet ovat erityisluonteisia ja kohdistuvat EU:n painopisteisiin ja tavoitteisiin;

14. katsoo, että perinteiset vakuutusvälineet eivät riitä kattamaan pandemian aiheuttamia 
liiketoiminnan keskeytyksiä ja että tarvitaan kunnianhimoista EU:n laajuista ratkaisua, 
jotta voidaan ennakoida ja hallita tulevien pandemia- tai järjestelmäkriisien kielteisiä 
vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin ja talouteen; kehottaa komissiota pyrkimään luomaan 
kehyksen institutionaalisille sijoittajille, jäsenvaltioille ja EU:lle, jotta voidaan kattaa 
liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat tappiot mahdollisissa tulevissa 
pandemioissa;

15. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen uuden, 750 miljardin euron Next 
Generation EU -elpymisvälineen luomisesta; pitää valitettavina Eurooppa-neuvoston 
heinäkuussa 2020 ehdottamia leikkauksia tulevaisuuteen suuntautuviin ohjelmiin sekä 
vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä että Next Generation EU 
-ohjelmassa ja kehottaa lisäämään EU:n talousarviosta ilmastonmuutokseen liittyviin 
toimiin osoitettavia määrärahoja vähintään 30 prosenttiin talousarviosta; katsoo, että 
nämä leikkaukset heikentävät unionin teollisuuden kestävän ja häiriönkestävän 
elpymisen perustaa ja niillä on kielteisiä heijastusvaikutuksia unionin vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamiseen sekä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen 
ja maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn; kehottaa siksi laatimaan kunnianhimoisen ja 
vahvemman EU:n pitkän aikavälin talousarvion vuosiksi 2021–2027, joka ei ole 
komission ehdotusta alhaisempi; korostaa tässä yhteydessä parlamentin kantaa EU:n 
omien varojen järjestelmän uudistamiseen, mukaan lukien sellaisten uusien varojen 
käyttöönotto, jotka ovat paremmin linjassa EU:n keskeisten poliittisten painopisteiden 
kanssa ja kannustavat edistystä niissä;

16. suhtautuu myönteisesti toimenpiteisiin, joita unioni on toteuttanut covid-19-kriisin 
ratkaisemiseksi, EKP:n likviditeetin lisäämiseen, EIP:n pk-yrityksille tarkoitetun 
pääoman lisäämiseen ja SURE-aloitteeseen, jolla autetaan jäsenvaltioita rahoittamaan 
lyhytaikaisia työjärjestelyjä, ylläpitämään työllisyyttä ja suojelemaan työntekijöitä; 
suhtautuu myönteisesti myös valtiontukipuitteisiin liittyvään poikkeukselliseen 
taloudelliseen apuun muutoin vakavaraisten yritysten ja työntekijöiden tukemiseksi 
torjuttaessa pandemian taloudellisia seurauksia; kehottaa komissiota kuitenkin 
varmistamaan, että hätätilannevaiheen tuki on perusteltu pandemian seurauksilla eikä 
johda tehokkaan kilpailun puutteeseen sisämarkkinoilla ja että mitään strategista alaa ei 
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laiminlyödä; odottaa lisäksi unionin valtiontukisääntöjen ja erityisesti 
ympäristönsuojelun ja energia-alan valtiontukea koskevien suuntaviivojen 
oikea-aikaista tarkistamista, jotta jäsenvaltioille voidaan antaa riittävästi joustovaraa 
teollisuuden hiilestä irtautumista ja digitalisointia edistävää kohdennettua tukea varten; 
korostaa tässä yhteydessä, että valtiontukisääntöjen tarkistamisen olisi perustuttava 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä koskevaan vaikutustenarviointiin, siinä olisi 
otettava huomioon mahdolliset vääristymät globaalilla tasolla ja sen olisi oltava täysin 
yhdenmukainen EU:n ilmastolainsäädännössä sovittujen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteen ja ympäristötavoitteiden kanssa;

17. korostaa, että valtiontukea olisi myönnettävä vain yrityksille, jotka kärsivät covid-19:n 
välittömistä taloudellisista vaikutuksista ja että valtiontukisääntöjen lieventämisen tulisi 
olla määräaikaista; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ehdottamaan erityistä 
valtiontukijärjestelmää, jolla tuettaisiin aloja, jotka ovat kärsineet eniten covid-
19-hätätoimenpiteistä, kuten autoteollisuutta, matkailualaa, ilmailua sekä teräs- ja 
metalliteollisuutta; kehottaa komissiota asettamaan rahoitustukea saaville yrityksille 
yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotta vältetään erilaiset kansalliset kriteerit, jotka 
johtavat uusiin eroavaisuuksiin; korostaa, että saadulla julkisella tuella olisi turvattava 
työpaikat ja sitä olisi käytettävä asianomaisten yritysten toiminnan saattamiseen unionin 
ilmastoneutraalius- ja ympäristötavoitteiden mukaiseksi;

18. korostaa, että hätäavun yhteydessä on tärkeää tukea yrityksiä, jotka noudattavat 
sovellettavia työehtosopimuksia ja joita ei ole rekisteröity veroparatiiseihin;

19. korostaa lisäksi, että teollisuuspolitiikkojen tai kaikkien muiden politiikkojen 
yhteydessä myönnetyissä valtiontuissa olisi noudatettava yhteistä ”tasapainoperiaatetta” 
tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi ja jotta vältetään kaikki 
verotuksellisen polkumyynnin muodot EU:ssa ja kilpailun vääristyminen;

20. kehottaa komissiota laatimaan selkeän, johdonmukaisen ja helppokäyttöisen 
lähestymistavan markkinoiden määrittelyyn eri toimialojen kilpailuasioissa; korostaa 
lisäksi tarvetta varmistaa riittävä nopeus, avoimuus ja oikeasuhteisuus EU:n 
kilpailumenettelyjen, erityisesti EU:n sulautumien valvonnan, hallinnollisessa ja 
menettelyllisessä kehyksessä;

21. rohkaisee komissiota perustamaan raportointijärjestelmän siitä, miten ulkomainen 
protektionismi vaikuttaa unionin teollisuuteen, ja arvioimaan säännöllisesti unionin 
teollisuuden eri toimialojen kilpailukykyä verrattuna tärkeimpiin maailmanlaajuisiin 
kilpailijoihin ja toimimaan nopeasti, jos unionin sääntöjä on mukautettava;

22. kehottaa komissiota tarkistamaan perusteellisesti muuttuneen globaalin taloustilanteen 
vuoksi unionin kilpailusääntöjä ja pyrkimään tasapainottamaan globaaliin kilpailuun 
sopeutumisen tarvetta ja toimitusketjun ja kuluttajien suojelua keskittyneempien 
sisämarkkinoiden mahdollisilta kielteisiltä seurauksilta;

23. katsoo, että yksittäisten jäsenvaltioiden käyttöön ottamat taloudelliset järjestelmät, joilla 
autetaan pk-yrityksiä, startup-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään lyhytaikaisesta 
käteispulasta, ovat hyödyllisiä, mutta ne saattavat joissain tapauksissa lisätä niiden 
velkaantuneisuutta; kehottaa tässä yhteydessä komissiota tukemaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden ohjelmia, joilla kannustetaan pääoman korottamista ja helpotetaan 
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elpymistä;

24. kehottaa komissiota elvyttämään ja uudistamaan eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
Small Business Act -aloitteen henkeä aloitteilla, joilla pyritään tukemaan erityisesti 
mikro- ja pienyrityksiä, koska yleispätevät toimenpiteet eivät usein sovi mikro- ja 
pk-yrityksille; katsoo, että pk-yrityksille sopivat parhaiten tilapäiset tukitoimenpiteet, 
joissa vältetään byrokraattiset esteet ja varmistetaan, että tarvittava likviditeetti tavoittaa 
yritykset tehokkailla ja helposti saatavilla olevilla välineillä ja nopeilla, ketterillä ja 
pk-yrityksille suotuisilla menettelyillä; korostaa, että monilla pk-yrityksillä ei ole 
likviditeettiä investoida kestävään digitaaliseen muutokseen;

25. korostaa, että EU:n rahoitusohjelmilla on vaikutusta tuensaajayritysten pitkän aikavälin 
kasvun lisäämiseen, mutta korostaa myös, että yrityksillä, erityisesti pk-yrityksillä, on 
huomattavia vaikeuksia saada EU:n rahoitusta; pyytää siksi komissiota myös 
seuraamaan jo tuttua polkua, jolla yhteisrahoitetaan kansallisia väliaikaisia 
verohyvitysjärjestelmiä, joilla pyritään edistämään investointeja digitaalisiin 
teknologioihin ja ympäristöteknologioihin;

26. toistaa, että on tärkeää toteuttaa pk-yrityksille osoitettuja tapauskohtaisia 
tukitoimenpiteitä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen asianmukaisen rahoitustuen 
avulla; kannustaa komissiota harkitsemaan pk-yritysseteliohjelman perustamista 
tukemaan pk-yritysten pyrkimyksiä, mukaan lukien toimet vanhentuneiden laitteiden 
päivittämiseksi, tietämyksen siirron tehostamiseksi ja teknologian, kuten teollisen 
tekoälyn, tehokkaimpien käyttötapojen määrittämiseksi ja työvoiman taitojen 
parantamiseksi välittömästi tarvittavilla taidoilla, jotta mahdollistetaan etänä tapahtuva 
omaisuuden hallinta, tuotannon seuranta ja työntekijöiden yhteistyö sekä ympäristön 
kannalta kestävät liiketoimintamallit, kiertotalouden lähestymistavat, energia- ja 
resurssitehokkuus, jotka ovat aloja, joilla digitaalinen osaaminen on usein ratkaisevan 
tärkeää ja antaa pk-yrityksille mahdollisuuden pysyä kilpailukykyisinä;

27. pitää valitettavana, että suurten yritysten ja pk-yritysten välillä on edelleen merkittävä 
kuilu digitaaliteknologian integroimisessa niiden liiketoimintaan ja myös 
edelläkävijöiden ja innovoinnissa viivyttelijöiden välillä on kuilu; korostaa tarvetta 
lisätä pk-yritysten mahdollisuuksia omaksua innovatiivisia teknologioita ja vähentää 
infrastruktuurin digitaalista epätasapainoa pienemmissä kaupungeissa, maaseudulla ja 
syrjäisillä alueilla; kehottaa tässä yhteydessä komissiota tukemaan edelleen 
eurooppalaisia digitaali-innovointikeskittymiä, jotka ovat paikallisten ekosysteemien 
tuntemuksen ansiosta mahdollisesti tehokas keino kaventaa digitaalista kuilua;

28. uskoo, että yhteiskunnallisten yritysten olisi päästävä täysimääräisesti osallisiksi 
teollisuusstrategian tuloksista, koska ne luovat julkista arvoa ja kehittävät osaltaan 
paikallisyhteisöjä, joissa ne harjoittavat toimintaansa; kehottaa tähän liittyen komissiota 
ottamaan huomioon tällaisten yritysten erityispiirteet unionin investointiohjelmien 
rahoitusvälineiden suunnittelussa, jotta voidaan tukea näiden yritysten mahdollisuuksia 
saada rahoitusta;

29. korostaa, että tietyt ominaisuudet tekevät taloudellisesti kestävästä siirtymisestä 
kasvihuonekaasujen osalta ilmastoneutraaliin ja täysin digitaaliseen talouteen erityisen 
sopivan sellaisille elvytystoimenpiteille, joilla pyritään lisäämään nopeasti kuluttajien 
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kysyntää ja työllisyyttä; korostaa, että on saatu näyttöä siitä, että vihreät ja digitaaliset 
hankkeet luovat enemmän työpaikkoja, tuottavat suurempia lyhyen aikavälin voittoja 
sijoitettua euroa kohti ja johtavat suurempiin pitkän aikavälin kustannussäästöihin 
perinteiseen finanssipoliittiseen elvytykseen verrattuna, koska niitä voidaan nopeasti 
laajentaa teknologian helpon saatavuuden ansiosta (esimerkiksi uusiutuvat 
energialähteet), niillä on taipumus ottaa pk-yritykset mukaan ja edistää paikallisia 
talouksia vahvojen työllisyysvaikutusten kautta, jolloin ne lisäävät nopeasti kuluttajien 
käytettävissä olevia tuloja (esimerkiksi energiatehokkuus) ja ne ovat vähemmän alttiita 
ulkoisille häiriöille ja näin ollen edistävät kestokykyisempää sosiaalista ja taloudellista 
elpymistä;

30. panee merkille, että jotta voidaan paremmin tunnistaa investoinnit, joilla on merkittäviä 
myönteisiä ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia, EU:n luokitusjärjestelmässä, 
jos sellainen on olemassa, vahvistetaan puitteet sen määrittämiseksi, missä määrin 
investointi on ympäristön kannalta kestävää, ja sen varmistamiseksi, ettei ympäristöön 
liittyville ja sosiaalisille tavoitteille aiheudu merkittävää haittaa;

31. katsoo, että unioni tarvitsee innovatiivisen teollisuusstrategian, jolla nopeutetaan 
teollisuutemme ja pk-yritystemme, myös perinteisen teollisuuden, digitalisointia, 
parannetaan unionin teollista kapasiteettia kriittisissä digitaalisissa infrastruktuureissa ja 
valmiuksissa ja vahvistetaan digitaalisia ja data-alan sisämarkkinoita; katsoo, että 
unionin on tuettava yrityksiä niiden taitotiedon ja koulutuksen automatisoinnissa ja 
digitalisoinnissa sekä investoimisessa digitaalisiin laitteisiin (laitteistoihin ja 
ohjelmistoihin) ja kiinnitettävä erityistä huomiota naisten kannustamiseen osallistumaan 
digitalisaatioprosessiin sekä koulutus- ja osaamisjärjestelmien nykyaikaistamiseen ja 
parantamiseen; korostaa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja mahdollistavan ja 
kehittyvän teknologian käyttöönoton nopeuttamisen merkitystä teollisuudessa; 
kannustaa perustamaan digitaalisia innovointikeskittymiä kaikkialla EU:ssa;

32. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan muun muassa datatalouteen, 
ihmiskeskeiseen tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, esineiden internetiin, 
liikkuvuuteen, superlaskentaan, ohjelmointiin ja ohjelmistoteknologiaan, 
pilvipalveluihin, kvanttiteknologiaan, kestokykyisiin, kohtuuhintaisiin ja turvallisiin 
nopeisiin 5G- ja 6G-verkkoihin, hajautettuihin tiliteknologioihin, robotiikkaan, akkuihin 
ja satelliitti-internetiin; pyytää siksi jäsenvaltioita ja komissiota tässä yhteydessä 
varmistamaan 5G-kyberturvallisuusvälineistössä suositeltujen asiaankuuluvien 
keskeisten toimenpiteiden oikea-aikainen toteuttaminen sekä erityisesti soveltamaan 
tarvittaessa asiaankuuluvia rajoituksia unionin laajuisessa koordinoidussa 
riskinarvioinnissa kriittisiksi ja arkaluonteisiksi katsottujen keskeisten kohteiden 
suuririskisiksi katsottuihin toimittajiin;

33. korostaa digitaalialan keskeistä roolia teollisuuden muutoksen edistämisessä sekä 
puhtaan teknologian ratkaisujen lähteenä että teollisuusprosessien optimoinnissa ja 
niiden ympäristövaikutusten minimoinnissa; ottaa huomioon tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyvän suuren energian ja resurssien kulutuksen ja pyytää 
komissiota arvioimaan digitaalisten ratkaisujen massiivisen kehittämisen mahdollisia 
ympäristövaikutuksia ja varmistamaan samalla Euroopan johtoaseman erittäin 
energiatehokkaissa ja kiertotalouteen perustuvissa digitaaliteknologioissa ja 
datakeskuksissa; kehottaa komissiota ehdottamaan konkreettisia keinoja digitaalisiin 
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ratkaisuihin, jotta voidaan edistää ekologista siirtymää, ja ottamaan käyttöön menetelmä 
digitaaliteknologioiden kasvavien ympäristövaikutusten seuraamiseksi ja 
määrittämiseksi;

34. korostaa, että datalla on keskeinen rooli Euroopan teollisuuden muutoksessa, ja korostaa 
älykkään tuotannon kasvun ja digitalisoinnin merkitystä; kehottaa komissiota 
toteuttamaan yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja dataympäristöt ja varmistamaan ja 
edistämään yhteentoimivuutta sekä turvallisen datan ja ohjelmistojen tietojen 
saatavuutta ja liikkuvuutta unionissa ja eri alojen välillä, kaikenkokoisissa yrityksissä ja 
julkisten laitosten välillä; kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan Euroopan 
johtoaseman tulevaisuuteen suuntautuvien standardien laatimisessa ja tulevaisuuteen 
suuntautuvien välineiden ja infrastruktuurien luomisessa tietojen tallentamiseksi ja 
käsittelemiseksi sekä eurooppalaisen datan kokoamiseksi keskeisillä aloilla unionin 
laajuisten yhteisten ja yhteentoimivien data-avaruuksien avulla; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota keskittymään erityisesti hankkeisiin, jotka koskevat 
tiedonhallintaa ja datan luokittelua, datamuotojen standardisointia sekä tietoturvaa, 
kehittämään ja käsittelemään Euroopan maaperää koskevia tietoja, erityisesti julkisilta 
elimiltä saatuja tietoja, luomaan paremman digitaalisen verotusjärjestelmän, jossa 
voittoja verotetaan ja jossa yrityksillä on merkittävä vuorovaikutus käyttäjien kanssa, ja 
kehittämään edelleen kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia standardeja ja 
sertifiointia, millä varmistetaan parempi kilpailukyky, edistetään murroksellisia 
teknologioita erityisesti kriittisten infrastruktuurien osalta, muun muassa tarkistamalla 
verkko- ja tietoturvadirektiiviä ja perustamalla kyberturvallisuuden 
osaamiskeskusverkoston; kehottaa lisäksi komissiota myös varmistamaan, että 
yrityssuhteille luodaan oikeudenmukainen foorumi, jonka avulla EU:n yritykset, 
erityisesti pk-yritykset, voivat käyttää tehokkaasti alustoilla tuotettuja tietoja;

35. tunnustaa, että on tärkeää luoda datataloutta koskeva eurooppalainen lähestymistapa, 
joka on avoin, luotettava, yhteentoimiva ja ihmiskeskeinen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vähentämään asteittain erilaisten kansallisten strategioiden hajanaisuutta 
ja puuttumaan markkinavoimasuhteiden epätasapainoon, jotta voidaan tukea unionin 
laajuista tiedonkulkua, yhteentoimivuutta, tiedonhallintaa, suojelua ja 
(uudelleen)käyttöä;

36. korostaa, että tarvitaan tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyviä teknologioita koskeva 
eurooppalainen oikeudellinen kehys, jossa käsitellään eettisiä periaatteita ja 
perusoikeuksia niiden kehittämisessä, käyttöönotossa ja käytössä sekä turvallisuus- ja 
vastuukysymyksiä; korostaa, että Euroopan teollisuuden innovointi ja kilpailukyky 
edellyttävät horisontaalista kehystä, joka vastaa unionin arvoja ja periaatteita, jotta 
kansalaisille ja yrityksille – myös Euroopan ulkopuolella – voidaan tarjota konkreettista 
ohjausta ja oikeusvarmuutta;

37. katsoo, että lainsäädäntötoimia, jotka liittyvät nykyisin sovellettavien teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien puitteiden tarkistamiseen, on harkittava huolellisesti, koska 
tällä voi olla merkittävä vaikutus yhä hauraaseen ja kehittyvään EU:n datatalouteen; 
katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksiin perustuvia omistusoikeuksia ei pitäisi myöntää 
sellaisille tiedoille, jotka eivät ole henkilötietoja ja joita käytetään ja tuotetaan tekoälyn 
kaltaisilla tekniikoilla;
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38. kehottaa komissiota sisällyttämään elpymissuunnitelmaan konkreettisia toimenpiteitä, 
joilla houkutellaan teollisuutta Eurooppaan, lisätään, vahvistetaan ja edistetään 
Euroopan teollisuudenalojen palauttamista ja monipuolistamista niiden strategisen 
merkityksen perusteella sekä lyhennetään ja monipuolistetaan toimitusketjuja 
ilmastoneutraaliuden näkökulmasta; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
varmistaa, että unioni tuottaa riittävästi strategisia hyödykkeitä, kuten lääkinnällisiä ja 
terveydenhuollon laitteita tai uusiutuvaa energiaa, jotta se voi toimia omavaraisesti 
kriisiaikoina, ja rohkaisee käyttämään kannustimia tämän saavuttamiseksi, kuten 
vaatimusta ostaa enemmän paikallisia (EU/ETA) tuotteita tilapäistä tukea saavilta 
aloilta;

39. on tietoinen riskistä, että covid-19-kriisi johtaa taloudellisen nationalismin ja 
protektionismin lisääntymiseen, mikä muodostaa merkittävän haasteen sääntöihin 
perustuvalle vapaalle kaupalle ja globaaleille arvoketjuille tuotannon 
uudelleenkansallistamisen ja näiden ketjujen hajoamisen vuoksi; kehottaa tässä 
tarkoituksessa sidosryhmiä monipuolistamaan ja lyhentämään toimitusketjujaan ja 
tekemään niistä kestävämpiä haavoittuvuuden vähentämiseksi;

40. kehottaa komissiota tässä yhteydessä tukemaan avointa ja sääntöihin perustuvaa 
monenvälistä kauppajärjestelmää, joka on johdonmukainen ilmastonmuutoksen ja 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseen tähtäävien 
maailmanlaajuisten toimien sekä EU:n korkeatasoisten ympäristö- ja sosiaalinormien 
kanssa, parantaa EU:n yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille ja estää vahvoja 
kansainvälisiä toimijoita käyttämästä väärin markkinavoimaansa; katsoo, että tässä 
yhteydessä unionin olisi tarvittaessa sovellettava kolmansien maiden yrityksiin 
kilpailupolitiikkaa, sovellettava kaupan suojakeinoja entistä päättäväisemmin, jotta 
epäreiluihin polkumyynti- ja tukiaiskäytäntöihin voidaan puuttua järjestelmällisesti, ja 
vahvistettava nykyistä kaupan suojakeinoja koskevaa järjestelmää;

41. kehottaa komissiota ehdottamaan välittömästi kolmansien maiden valtio-omisteisten 
yritysten ja hallitukseen sidoksissa olevien yhtiöiden eurooppalaisiin yrityksiin 
kohdistuvien ulkomaisten yritysostojen väliaikaista kieltoa strategisilla aloilla; kehottaa 
lisäksi komissiota pohtimaan vastavuoroisuutta markkinoille pääsyssä ja vahvistamaan 
ja seuraamaan järjestelmällisesti unionin suorien ulkomaisten investointien 
seurantakehystä, jotta voidaan suojella pääsyä strategisiin teollisuudenaloihin, 
infrastruktuuriin, keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin ja muihin turvallisuuteen ja 
kyberturvallisuuteen liittyviin resursseihin, sekä estämään vihamieliset yritysostot, jotta 
voidaan turvata kilpailukyky ja vähentää markkinoiden vääristymiä sisämarkkinoilla; 
panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille valkoisen kirjan toimintaedellytysten 
tasapuolistamisesta ulkomaisten tukien osalta; vaatii asetuksen (EU) N:o 654/2014 
(täytäntöönpanoasetus) huomattavaa vahvistamista ja pikaista hyväksymistä; painottaa, 
että kyseessä on tärkeä väline, jolla suojataan unionin etuja, jos kolmannet maat ottavat 
käyttöön laittomia toimenpiteitä, jotka voivat vahingoittaa EU:n yrityksiä;

42. kehottaa neuvostoa jatkamaan edelleen neuvotteluja kansainvälisten julkisten 
hankintojen välineestä (IPI), jossa säädetään vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista; kehottaa komissiota ehdottamaan asianmukaisia oikeudellisia välineitä, joilla 
puututaan sisämarkkinoilla, myös julkisissa hankintamenettelyissä, aiheutuviin 
vääristymiin; kehottaa tässä yhteydessä komissiota harkitsemaan sellaisten yritysten 
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asettamista etusijalle, joiden päätoimipaikka, tuotanto ja työpaikat ovat unionissa ja 
jotka pitävät ne siellä; pyytää komissiota tarkastelemaan vahvan kansainvälisten 
julkisten hankintojen välineen ja julkisiin hankintoihin pääsyä koskevien tehokkaiden 
maailmanlaajuisten sääntöjen puuttuessa sellaisten toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla 
tuetaan eurooppalaisia valmistajia ja erityisesti pk-yrityksiä, joihin kohdistuu yhä 
enemmän kilpailua nousevan talouden maista, jotka eivät noudata yhteisiä 
kansainvälisiä kauppasääntöjä ja sosiaalisia ja ympäristönormeja;

43. katsoo, että kattavalla lähestymistavalla teollisuusstrategiaan, joka sisältää kaikki EU:n 
politiikat, voi olla tärkeä rooli taloudellisessa ja ”teollisessa” diplomatiassa; kannustaa 
komissiota hyödyntämään aktiivisesti EU:n kauppakamariverkostoa kolmansissa maissa 
uusien liiketoimintakumppanuuksien luomiseksi;

44. suhtautuu myönteisesti pyrkimykseen luoda johtavat markkinat ympäristön kannalta 
kestävien ja digitaalisten teknologioiden ja innovatiivisten ratkaisujen alalla; katsoo, 
että tutkimuksen ja innovoinnin rahoitus on olennaisen tärkeää innovatiivisille 
teollisuushankkeille ja digitaalisille valmiuksille, ja katsoo, että tämän olisi kuljettava 
käsi kädessä Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevan komission analyysin kanssa; katsoo, että 
selviytymiskykyä ja strategista riippumattomuutta olisi pidettävä määrittelyperusteina ja 
että Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden olisi oltava unionin 
ilmastoneutraaliuden ja digitaalisten tavoitteiden mukaisia; kehottaa komissiota 
lisäämään avoimuutta Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden 
täytäntöönpanossa ja varmistamaan pk-yritysten osallistumisen; kehottaa lisäksi 
komissiota vauhdittamaan eurooppalaisia johtavia yrityksiä ja/tai ekosysteemejä 
strategisilla teollisuudenaloilla, jotka pystyvät kilpailemaan maailmanlaajuisesti ja jotka 
edistävät ilmastoneutraalia taloutta ja digitaalista johtoasemaa aiheuttamatta kilpailun 
vääristymistä unionissa tai heikentämättä luottamusta markkinoiden avoimuuteen ja 
markkinoille pääsyyn;

45. kehottaa komissiota jatkamaan arvoketjuja koskevaa työtä varmistamalla, että Euroopan 
yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita käsittelevässä strategisessa foorumissa 
yksilöidyille kuudelle strategiselle arvoketjulle ehdotetuille toimille toteutetaan 
asianmukaisia jatkotoimia, ja luomaan Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille 
hankkeille avoimet soveltamisedellytykset, jotka olisivat yhdenmukaiset kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan, että ne hyödyttävät koko unionia; kehottaa 
komissiota nykyisessä kriisissä investoimaan selvää eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin 
hankkeisiin ja yksinkertaistamaan hallinnollisia prosesseja, laajentamaan kustannusten 
tukikelpoisuuden perusteita ja lisäämään rahoitusta;

46. katsoo, että Next Generation EU -aloite on EU:n teollisuuden covid-19-kriisistä 
elpymisen ensimmäisen vaiheen kivijalka; kehottaa komissiota varmistamaan, että 
rahasto toteutetaan nopeasti, ja vaatii, että parlamentti otetaan täysimääräisesti mukaan 
päätöksenteko- ja täytäntöönpanoprosessiin, jotta varmistetaan demokraattinen 
vastuuvelvollisuus ja maksimoidaan avoimuus ja parlamentaarinen valvonta; vaatii, että 
750 miljardin euron tehokkaan etupainotteisen soveltamisen varmistamiseksi Next 
Generation EU -aloitteessa on
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a. asetettava tavoitteita sosiaalisille, kestäville ja digitaalisille investoinneille, jotta 
voidaan minimoida haitalliset vaikutukset ja maksimoida ilmastoa, ympäristöä ja 
sosiaalista ulottuvuutta koskevat hyödyt

b. keskityttävä erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat kärsineet 
eniten covid-19-kriisistä, ja tuettava niiden rahoituksen saantia

c. oltava mahdollisuuksien mukaan komission suoraan hallinnoima EU:n ohjelmien 
kautta tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta edetään 
koordinoidummin, vaikutetaan paremmin maailmanlaajuisiin markkinoihin ja 
maksimoidaan avoimuus ja parlamentaarinen valvonta ja vältetään 
sisämarkkinoiden sisäinen ja ulkoinen vääristyminen ja häiriöt

d. otettava huomioon kriisistä monin eri tavoin kärsineiden jäsenvaltioiden 
erityispiirteet

e. jaettava taloudellista tukea teollisuuden eri ekosysteemien kesken, mikro- ja 
pk-yritykset mukaan lukien, kärsityn vahingon, sosiaalisten vaikutusten, 
kohdattujen haasteiden ja kansallisten tukijärjestelmien kautta jo saadun 
kansallisen taloudellisen tuen määrän mukaan ottaen huomioon eri arvoketjujen 
väliset rakenteelliset riippuvuudet; otettava huomioon vuosien 2008–2009 
rahoitus- ja talouskriisiin ja sen kestokykyyn ja pitkän aikavälin taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen elpymiseen kohdistuneisiin vaikutuksiin vastaamiseksi 
annetuista julkisista tukitoimista saadut kokemukset; otettava huomioon, että 
rahaston ehtona on oltava sellaisten kriteerien täyttäminen, joilla varmistetaan, 
että rahoitusta ei käytetä vanhojen velkojen maksamiseen tai vanhentuneen 
teknologian ylläpitämiseen ja että tuetaan sellaisia yrityksiä, jotka edistävät pitkän 
aikavälin kasvua ja joilla on hyvät mahdollisuudet elvyttää taloutta; otettava 
huomioon, että elvytysmenoja olisi kanavoitava myös kerrannaisvaikutuksiltaan 
suurille ilmasto- ja innovaatioystävällisille aloille, jotka edistävät EU:n tulevaa 
taloudellista kestokykyä

f. tuettava kansallisia verojärjestelmiä, jotka kannustavat yksityisen sektorin 
pääomasijoituksia ja antavat yrityksille mahdollisuuden muuntaa osan rahaston 
myöntämistä lainoista omaksi pääomaksi

g. myönnettävä kohdennettua rahoitusta yrityksille, erityisesti pk-, mikro- ja 
startup-yrityksille, joilla on liiketoimintasuunnitelmia ja -toimia, joihin sisältyy 
keskeisiä innovaatioita, teknologioita ja palveluja, mukaan lukien digitaalisen ja 
vihreän muutoksen edistäminen, tai joiden toiminta on välttämätöntä unionin 
strategisen riippumattomuuden kannalta kriittisillä aloilla, kiinnittäen erityistä 
huomiota kiertotalouden parantamiseen, resurssi- ja energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin sekä uusiutuviin energialähteisiin siirtymiseen; autettava 
parantamaan toimitusketjujemme häiriönsietokykyä ja vähentämään niiden 
riippuvuutta palauttamalla, monipuolistamalla ja vahvistamalla niitä samalla kun 
vältetään sellaisten yritysten syrjintä, jotka ovat hätätilanteessa ja tarvitsevat tukea 
siirtymävaiheessa

h. myönnettävä rahoitusta suurille yrityksille, joilla on uskottavia suunnitelmia 
siirtyä ilmastoneutraaliin liiketoimintamalliin
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i. vahvistettava EIP:n takausohjelmaa ja tehtävä siitä kansallisia ohjelmia 
täydentävä, jotta se voi toimia arvokkaana lisänä ja vahvistaa niiden vaikutusta 
kentällä

j. asetettava etusijalle yritykset, jotka sitoutuvat avoimuuteen, varmistavat EU:n 
rahoituksen näkyvyyden, ottavat käyttöön järjestelmiä, joilla kannustetaan 
työntekijöitä osallistumaan yrityksen asioiden hoitamiseen, ja noudattavat muita 
kuin taloudellisia raportointivelvoitteitaan;

47. korostaa tarvetta tukea kestävää ja oikeudenmukaista elpymistä ja varmistaa 
kansalaisten hyvinvointi covid-19-kriisin jälkeen; katsoo, että rahaston olisi edistettävä 
Euroopan teollisuuden kestävyyttä ja kilpailukykyä sekä taattava reilu ja 
oikeudenmukainen digitaalinen ja vihreä teollisuuden siirtymä;

 48. katsoo, että nykyisen kriisin aikana unionin olisi valmisteltava ja ennakoitava 
teollisuusstrategiansa toista vaihetta, jolla varmistetaan kilpailukyky, ympäristön 
kestävyys ja teollisuuden digitalisointi ja joka johtaa pitkän aikavälin kestävyyteen 
sosiaalisesti vastuulliselta pohjalta; muistuttaa, että jäsenvaltioiden rooli on ratkaisevan 
tärkeä onnistuneen elpymisen kannalta ja EU:n rajallisten resurssien hyödyntämiseksi ja 
että teollisuuspolitiikasta olisi tehtävä komission horisontaalinen tehtävä;

49. katsoo, että unioni tarvitsee teollisuusstrategian, jossa otetaan huomioon 
ympäristöterveydenhuollon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu, ja korostaa 
tarvetta nopeuttaa teollisuutemme ilmastoneutraalia muutosta; korostaa, että 
investointien on oltava yhteensopivia vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteiden 
kanssa, sillä muutoin vaarana on hukkainvestointien ja lukkiutumisvaikutusten 
syntyminen fossiilipohjaisiin ja ympäristön kannalta haitallisiin teknologioihin;

50. korostaa, että todella tehokas Euroopan teollisuusstrategia ja siihen liittyvä politiikka on 
rakennettava kunnianhimoisille ilmastotoimille ja -tavoitteille ilmastolainsäädännön 
pohjalta, ja se tarjoaa etenemissuunnitelman tulevaisuuden teollisuuden 
muokkaamiseksi siten, että kaikki alat edistävät ilmastoneutraaliuden tavoitteen 
saavuttamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja viimeistään vuoteen 2050 
mennessä;

51. korostaa, että uusi teollisuusstrategia on yhdenmukaistettava ilmastoneutraalin talouden 
tavoitteen kanssa vuoteen 2050 mennessä, ja korostaa samalla, että EU:n 
ilmastopolitiikan on perustuttava näyttöön;

52. korostaa, että kotimaisilla ja maailmanlaajuisilla markkinoilla on merkittävää 
potentiaalia vähäpäästöisille ja päästöttömille teknologioille, uusiutuville 
energialähteille ja kestäville tuotteille, prosesseille ja palveluille koko arvoketjussa aina 
raaka-aineista energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, että ilmastolaki auttaa merkittävästi 
virtaviivaistamaan pyrkimyksiä saavuttaa ilmastoneutraalius viimeistään vuoteen 2050 
mennessä vahvistamalla unionin lainsäädännössä vuosia 2030 ja 2050 koskevat 
ilmastotavoitteet; katsoo, että tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi 
sitova tavoitekehys, jotta voidaan varmistaa politiikan johdonmukaisuus kaikissa 
unionin politiikoissa ja pitkän aikavälin varmuus ja sääntelyn ennustettavuus sekä 
yhtenäinen, ennakoitava ja osallistava hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä 
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tasoittaa tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa Euroopan teollisuudelle;

53. suhtautuu myönteisesti ehdotettuun teollisuusfoorumiin; kehottaa komissiota etenemään 
sen perustamisessa ja saamaan sen puitteissa aikaan vuoropuhelun, jossa ovat 
tasapuolisesti edustettuna kaikki asiaankuuluvat tieteelliset asiantuntijat, organisaatiot ja 
sidosryhmät, myös kansalaisyhteiskunta, kuluttajajärjestöt ja ammattiliitot, jossa 
seurataan jatkuvasti ja raportoidaan säännöllisesti yksittäisten teollisuudenalojen 
edistymisestä EU:n tasolla ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2050 
mennessä, sekä antamaan komissiolle neuvoja investointien vaikutuksesta ja 
johdonmukaisuudesta EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kanssa energiaunionin 
hallintoa koskevan asetuksen mukaisesti;

54. katsoo, että kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen, ja korostaa tässä yhteydessä, että komission on tärkeää kehittää 
alakohtaisia strategioita, joissa määritellään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavat toimet ja varmistetaan politiikkojen johdonmukaisuus; kehottaa lopettamaan 
nopeasti fossiilisten polttoaineiden käytön ja ottamaan käyttöön erittäin tehokkaan ja 
ilmastoneutraalin energiajärjestelmän maailmanlaajuisesti teollisuudelle 
kilpailukykyisillä hinnoilla; korostaa puhtaan, kestävän ja kohtuuhintaisen energian ja 
raaka-aineiden merkitystä siirryttäessä erittäin energiatehokkaisiin ja 
ilmastoneutraaleihin talouksiin; korostaa tarvetta varmistaa, että maakaasun kaltaisten 
energialähteiden käyttö on luonteeltaan vain väliaikaista, kun otetaan huomioon tavoite 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta viimeistään vuonna 2050; korostaa, että EU:n 
energiamarkkinoiden yhdentymisen jatkaminen on tärkeää energian kohtuuhintaisuuden 
ja toimitusvarmuuden parantamiseksi; korostaa tässä yhteydessä tarvetta nopeuttaa 
uusiutuvien energialähteiden kehittämistä ja sisällyttämistä energialähteiden 
yhdistelmään ja helpottaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan vedyntuotannon 
käyttöönottoa mahdollisena läpimurtoteknologiana aloilla, joilla päästöjä on vaikea 
vähentää; pitää myönteisenä puhtaan vedyn alan allianssin ja vähähiilisen teollisuuden 
allianssin perustamista; korostaa tarvetta nopeuttaa tutkimusta, joka koskee 
laajamittaista vedyn ja vihreiden polttoaineiden tuotantoa, hiilestä irtautumista koskevia 
teknologioita, kuten hiilidioksidin talteenotto- ja varastointi-infrastruktuuria 
teollisuusprosesseissa, bioenergialaitoksia ja tuotantolaitoksia, energiasiirtymää varten, 
ja tutkia myös geotermisen energialähteen mahdollista käyttöä; toistaa, että tämä 
edellyttää kohtuuhintaisen ja puhtaan energian ja sitä tukevien infrastruktuurien 
laajamittaista saatavuutta energiaintensiivisten teollisuudenalojen hiilestä irtautumista 
koskevien tarpeiden mukaisesti;

55. kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita, alueita, teollisuutta ja kaikkia muita 
asiaankuuluvia toimijoita tekemään yhteistyötä Euroopan energiatehokkuuden 
parantamiseksi ja johtavien markkinoiden ja ilmaston kannalta merkittävien 
teknologioiden ja innovaatioiden luomiseksi sekä energiainfrastruktuuriin tehtävien 
investointien asettamiseksi etusijalle; kehottaa komissiota varmistamaan, että EIP:tä 
hyödynnetään paremmin unionin ”ilmastopankkina” lisäämään kestävää rahoitusta 
julkiselle ja yksityiselle sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä irtautumisessa;

56. korostaa, että kustannuskilpailukykyisen uusiutuvan energian kapasiteetin laaja-alainen 
käyttöönotto on tarpeen kaikilla talouden aloilla; toteaa, että unionilla on 40 prosenttia 
uusiutuvan energian patenteista maailmanlaajuisesti, ja korostaa, että sen olisi edelleen 
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oltava johtava tekijä läpimurtoteknologioissa; korostaa tässä yhteydessä, että on 
kehitettävä vankka uusiutuvia energialähteitä koskeva teollisuuspolitiikka, joka kattaa 
sekä tarjonta- että kysyntäpuolen politiikat ja mahdollistaa ”uusiutuvien alojen 
integroinnin”, mikä on ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan Euroopan pitkän 
aikavälin energiahuoltovarmuus, teknologia-alan johtoasema ja strateginen autonomia; 
kehottaa komissiota tunnustamaan uusiutuvan energian teknologiat keskeiseksi 
strategiseksi arvoketjuksi ja teolliseksi ekosysteemiksi, joka voi saada rahoitusta 
strategisesta investointivälineestä ja saada asianmukaisen edustuksen tulevassa 
teollisuusfoorumissa; korostaa tarvetta valmistella tukitoimenpiteitä uusiutuvan 
energian teknologioiden kehittämiseksi Euroopassa ja varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset unionin valmistajille ja unionin ulkopuolisille valmistajille;

57. korostaa, että Euroopan teollisuuden kilpailukyky edellyttää tehokasta, kestävää ja 
täysin yhteenliitettyä liikenne-, digitaali- ja energiainfrastruktuurien verkostoa; kehottaa 
luomaan pitkän aikavälin investointipolitiikan infrastruktuurin varustamista ja 
kunnostamista varten ja vähentämään hallinnollisia esteitä, jotka haittaavat Euroopan 
laajuisten verkkojen nopeaa kehitystä; kehottaa lisäämään Verkkojen Eurooppa 
-välineen kolmelle alalle myönnettävää rahoitusta, jotta voidaan lisätä investointeja 
infrastruktuuriin, yhteenliitäntöihin, digitalisointiin ja älykkäisiin verkkoihin 
yhteensopivasti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa; korostaa 
lisäksi tarvetta nopeuttaa yhteistä etua koskevia hankkeita ja tarkistaa Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskevaa asetusta mahdollisimman pian;

58. korostaa kiertotalouden ja päästöttömän talouden potentiaalia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien kulutuksen vähentämisessä, jätteen 
syntymisen ehkäisemisen asettamisessa etusijalle, innovointikannustimien tarjoamisessa 
ja kokonaisten teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen, tuotteiden, tuotantoprosessien 
ja liiketoimintamallien muuttamisessa, millä edistetään unionin talouden muuttamista 
aineettomaksi ja myrkyttömäksi ja vähennetään Euroopan riippuvuutta 
primaariraaka-aineista samalla kun kannustetaan innovointia, mukaan lukien 
markkinoiden luominen päästöttömille, vähähiilisille ja uusiutuville ratkaisuille, jotka 
korvaavat fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat tuotteet ja materiaalit, ja uusien 
ympäristöystävällisten teknologioiden ja ratkaisujen kehittäminen ympäristövaikutusten 
ehkäisemiseksi; korostaa ilmastotoimien ja kiertotalouden välisiä vahvoja synergioita, 
erityisesti energia- ja resurssivaltaisilla aloilla ja peruskorjausteollisuudessa, ja korostaa, 
että aloilla on erilaisia hiilestä irtautumisen polkuja ja lähtökohtia; korostaa 
kiertobiotalouden ja puunjalostusteollisuuden potentiaalia kilpailukykyisen ja kestävän 
teollisuuden edistämisessä;

59. muistuttaa, että Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikka vaativat suuria määriä metalleja 
ja mineraaleja strategisille teknologioilleen; ilmaisee huolensa siitä, että Eurooppa on 
erittäin riippuvainen muista maailman alueista monien näiden metallien ja mineraalien 
toimittamisen osalta ja menettää vähitellen maailmanlaajuista osuuttaan jopa niistä 
materiaaleista, joiden osalta sillä on teollista kapasiteettia; painottaa, että Euroopan 
riippumattomuutta strategisilla aloilla ei voida saavuttaa ilman kilpailukykyistä ja 
kestävää EU:n ekosysteemiä ensiö ja toisiolähteistä peräisin olevien perusmateriaalien 
sekä arvokkaiden ja kriittisten materiaalien osalta; korostaa tässä yhteydessä 
kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman merkitystä ja painottaa kuitenkin, että 
Euroopan on lisättävä kapasiteettiaan raaka-aineiden arvoketjun kaikissa vaiheissa, joita 



RR\1216571FI.docx 23/103 PE650.700v02-00

FI

ovat kaivostoiminta, kierrätys, sulatus, raffinointi ja muuntaminen; katsoo, että kriittisiä 
raaka-aineita koskevan toimintasuunnitelman ja liittouman alaa ei pitäisi rajoittaa 
kriittisiin raaka-aineisiin vaan että sen olisi pyrittävä kehittämään yhdennettyä 
ekosysteemiä kaikkien energiasiirtymään tarvittavien materiaalien, metallien ja 
mineraalien osalta;

60. kehottaa komissiota kehittämään eurooppalaisen uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan resurssi- ja energiatehokkaan teknologian vienti- ja tuontistrategian;

61. korostaa eri alojen yhteenliittämisen ja energiaa kuluttavien alojen, kuten rakennusten ja 
liikenteen, yhdistämisen mahdollisuuksia, ja pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission tiedonantoa energiajärjestelmien integroinnista;

62. kehottaa ottamaan käyttöön huomattavan rahoitusvirran rakennusten energiakorjauksia 
varten suunnitellun ”peruskorjausaalto”-aloitteen edistämiseksi elpymissuunnitelmasta 
maksettavien tarvittavien varojen avulla; korostaa, että peruskorjausaallosta ja 
jäsenvaltioiden velvoitteesta laatia pitkän aikavälin strategioita erittäin 
energiatehokkaan ja vähähiilisen rakennuskannan saavuttamiseksi tehtävän ehdotuksen 
yhteydessä energiatehokkuus etusijalle -periaate olisi priorisoitava täysin, mikä 
nopeuttaisi pitkälle meneviä peruskorjauksia ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien 
tehottomien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien korvaamista; korostaa, että 
yhdennettyjä pitkälle meneviä peruskorjausohjelmia, jotka kattavat kokonaiset kunnat 
tai alueet, voidaan ottaa käyttöön alhaisemmin kustannuksin ja nopeammin, mikä 
hyödyttää kuluttajia ja alentaa energiakustannuksia;

63. huomauttaa, että prosessilämmitys ja -jäähdytys ovat edelleen yksi merkittävimmistä 
energian käyttötarkoituksista teollisuudessa; korostaa siksi, että teollisuuden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispyrkimysten nopeuttamiseksi on hyödynnettävä 
täysimääräisesti teollisuuden lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyviä 
energiatehokkuusmahdollisuuksia, koska uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
sähköistys, lämpöpumput sekä teollisten klustereiden ja symbioosien parempi käyttö 
tarjoavat merkittäviä vähennysmahdollisuuksia monilla aloilla;

64. korostaa vihreän liikkuvuuden mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja, vauhdittaa 
Euroopan teollisuutta ja tukea investointeja, joilla pyritään laajentamaan kestävää 
liikenneinfrastruktuuria, mikä mahdollistaisi kerrannaisvaikutuksen luomalla tilauksia 
laajalle kirjolle toimijoita – toimeksisaajille, alihankkijoille, tavarantoimittajille ja 
niiden alihankkijoille – ja liikennealan päästöjen vähentämisen; korostaa tarvetta 
nopeuttaa EU:n akkualan yhteenliittymän täytäntöönpanoa, jotta voidaan hyödyntää sen 
strategisen arvoketjun mahdollisuuksia, lisätä mahdollisuuksia innovatiivisiin 
paikallisesti tuotettuihin akkuihin ja metallin kierrätykseen Euroopassa, luoda unionin 
lisäarvoa, edistää unionin autoteollisuuden kilpailukykyä ja helpottaa siirtymistä hiilestä 
irtautuneeseen sähköjärjestelmään; kehottaa lisäämään investointeja suurnopeusjuniin ja 
kaupunkien välisten rautatieverkkojen kunnostamiseen sekä päästöttömään ja 
vähäpäästöiseen julkiseen liikenteeseen; korostaa tarvetta edistää vihreää liikkuvuutta 
investoimalla parempaan infrastruktuuriin, kuten latausasemien lisäämiseen; katsoo, että 
latausasemien tiheyden kasvu mahdollistaa sähköajoneuvojen markkinoiden 
merkittävän ja nopeamman laajentumisen, mikä vaikuttaa myönteisesti ympäristö- ja 
hiilijalanjälkeemme; kehottaa siksi komissiota esittämään laajamittaisen strategian 
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sähköautojen pikalatausinfrastruktuurin käyttöönotosta, jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajat voivat ottaa ajoneuvot käyttöön, antaa heille varmuutta teknologian 
mahdollisuuksista ja tiivis yhteensopivan latausinfrastruktuurin verkko ja tukea 
eurooppalaista autonvalmistusta;

65. katsoo, että onnistunutta energiasiirtymää varten Eurooppa tarvitsee huomattavan 
määrän kohtuuhintaista, päästötöntä tai vähähiilistä ja uusiutuvaa energiaa, joka on 
peräisin myös kolmansista maista ja jossa käytetään tuki-infrastruktuureja; kehottaa 
asettamaan EU:n sisäiset strategiset aloitteet ja energiapolitiikan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan keskiöön, mukaan lukien taloudellinen tuki uusiutuviin 
energialähteisiin perustuville vetyä ja vihreää energiaa koskeville liittoumille; katsoo, 
että näiden liittoumien olisi myös oltava osa kauppasopimuksia; korostaa vahvojen 
liittoumien merkitystä resurssien ja raaka-aineiden niukkuuden ja kestävän hankinnan 
ratkaisemiseksi;

66. palauttaa mieliin vuonna 2019 hyväksytyn energiaintensiivisen teollisuuden 
kilpailukykyistä muutosta koskevan EU:n yleissuunnitelman, jolla hallitaan siirtymää ja 
samalla ylläpidetään eurooppalaisten teollisuudenalojen kilpailukykyä, ja kehottaa 
komissiota panemaan täytäntöön suosituksensa, jolla autetaan korvaamaan kolmansista 
maista tulevaa tuontia, joka ei täytä riittäviä ympäristönormeja, ja asettamaan 
kannustimia EU:n maailmanlaajuisten kauppakumppaneiden kunnianhimoisemmille 
ilmastotavoitteille;

67. kehottaa tarkistamaan EU:n päästökauppajärjestelmää ilmastotavoitteiden ja 
hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin mukaisesti, jotta voidaan edistää tuotannon 
palauttamista takaisin unionin alueelle älykkäällä tavalla ja arvoketjujen lyhentämistä; 
korostaa hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin mahdollisesti tärkeää roolia hiilivuodon 
välttämisessä;

68. huomauttaa, että yli puolet maailman BKT:stä liittyy vahvasti luontoon ja sen 
tarjoamiin palveluihin ja että useat alat ovat hyvin riippuvaisia luonnosta; toteaa, että yli 
90 prosenttia biologisen monimuotoisuuden häviämisestä ja vesikuormituksesta on 
peräisin luonnonvarojen talteenotosta ja käsittelystä; korostaa, että Euroopan 
teollisuuspolitiikan olisi oltava vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
tavoitteiden mukaista;

69. korostaa, että yhteinen terveys -mallin perusteella luonnon ekosysteemien säilyttäminen 
on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa ihmiskunnan perustarpeet, kuten 
juomavesi, puhdas ilma ja hedelmällinen maaperä; kehottaa laatimaan pikaisesti 
luotettavia indikaattoreita, jotta voidaan arvioida biodiversiteettiin kohdistuvia 
vaikutuksia ja varmistaa saasteiden asteittainen väheneminen EU:n 
biodiversiteettistrategian mukaisesti;

70. korostaa, että teollisuus pilaa edelleen merkittävästi ympäristöä ja päästää 
epäpuhtauksia ilmaan, veteen ja maaperään; korostaa teollisuuden päästöjä koskevan 
direktiivin roolia asetettaessa epäpuhtauksien päästöjen minimointia koskevia 
velvoitteita suurille laitoksille; odottaa tulevaa saasteettomuustoimintasuunnitelmaa 
ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi ja teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 
tarkistamista, joiden pitäisi johtaa teollisuuden aiheuttaman saastumisen merkittävään 
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vähenemiseen;

71. korostaa teollisuuspolitiikan alueellisen ulottuvuuden merkitystä, koska alueiden väliset 
taloudelliset erot ovat pysyväisluonteisia ja saattavat syventyä koronaviruskriisin 
vaikutusten myötä; korostaa, että alueiden taantumisen torjumiseksi ja lieventämiseksi 
alueellisten uudelleenkehittämissuunnitelmien on edistettävä kestäviä 
muutosstrategioita ja yhdistettävä talouden elpymisohjelmat aktiivisiin 
työmarkkinaohjelmiin; kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta voidaan laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteita siitä, mitä taitoja 
työmarkkinoilla tarvitaan;

72. korostaa tässä yhteydessä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) 
merkitystä laadukkaiden ja palkkatasoltaan kunnollisten työpaikkojen luomisen, 
yritysten kilpailukyvyn, kestävän talouskehityksen sekä koulutus- ja 
terveydenhuoltojärjestelmien nykyaikaistamisen ja parantamisen tukemisessa;

73. korostaa, että on tuettava reilua, osallistavaa ja oikeudenmukaista siirtymää sekä 
puututtava sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen muutenkin kuin 
uudelleenkouluttamalla ja luomalla uusia työpaikkoja uusilla talouden aloilla, jotta 
voidaan varmistaa, ettei ketään jätetä jälkeen ja ettei yhtäkään työntekijää jätetä 
työmarkkinoiden ulkopuolelle; uskoo, että hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto mukaan lukien, on tärkeä 
väline helpotettaessa ekologista ja digitaalista siirtymää ja tavoiteltaessa 
kunnianhimoisia ilmastoneutraaliustavoitteita; korostaa, että osallistavamman siirtymän 
takaamiseksi ja sen sosiaalisiin vaikutuksiin puuttumiseksi kaikki paikalliset 
sidosryhmät, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan ja yhteisöjen edustajat, olisi otettava 
mukaan oikeudenmukaisen siirtymän alueellisten suunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon; korostaa, että kestävän teknologian investoinneilla on tässä 
yhteydessä keskeinen asema aluetalouksien pitkän aikavälin talouskehityksen 
tukemisessa; korostaa, että oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin vankka rahoitus, 
talousarvion merkittävät lisäresurssit mukaan lukien, olisi keskeinen tekijä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman menestyksekkään täytäntöönpanon kannalta;

74. katsoo, että kestävään ja digitaaliseen siirtymään pyrkivää alueiden välistä yhteistyötä 
esimerkiksi älykkään erikoistumisen strategioissa on vahvistettava alueellisten 
ekosysteemien edistämiseksi; pyytää siksi komissiota tukemaan sellaisten välineiden 
kehittämistä, jotka voivat tarjota selkeän etenemissuunnitelman alueille tarjoamalla 
räätälöidyn lähestymistavan teollisuuden johtoaseman turvaamiseksi;

75. katsoo, että teollinen muutos edellyttää tutkimus- ja kehittämistoimien merkittävää 
edistämistä ja uuden tietämyksen ja innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin sekä niiden käyttöä uusien markkinoiden luomisessa; korostaa, että 
innovointi on yksi johtavien teollisten ekosysteemien moottoreista ja että tämä olisi 
otettava huomioon vahvistamalla innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksien tukemista 
innovointisyklin kaikissa vaiheissa; korostaa tarvetta lisätä rahoitusta tutkimukseen, 
etenkin laadukkaaseen julkiseen tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin keskeisenä 
tekijänä, jolla voidaan saavuttaa vihreä ja digitaalinen siirtymä, parantaa strategista 
autonomiaa ja lisätä kilpailukykyä pitkällä aikavälillä; kehottaa tässä yhteydessä 
jäsenvaltioita pitämään kiinni sitoumuksestaan investoida 3 prosenttia BKT:stään 
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tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta voidaan säilyttää unionin johtava asema globaalien 
kilpailijoiden joukossa; pitää valitettavana pk-yritysten nykyisen innovointikapasiteetin 
puutetta, joka johtuu tarvittavan riskipääoman puutteesta, hallinnollisten menettelyjen 
kustannuksista ja monimutkaisuudesta sekä asianmukaisten taitojen ja tiedonsaannin 
puutteesta;

76. korostaa, että unionin teollisuuden muutosta tukevien ohjelmien määrärahoja on 
lisättävä, ja muistuttaa siksi kannattavansa Horisontti Eurooppa -ohjelman määrärahojen 
lisäämistä 120 miljardiin euroon ja sen varmistamista, että ohjelma on unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteiden mukainen, sekä InvestEU- ja Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelmien tukemista asianmukaisilla rahoitusvälineillä läpimurtoteknologioiden ja -
innovaatioiden markkinakehitystä varten sekä alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja yksityisten rahoituslähteiden välisten synergioiden edistämistä; kehottaa tukemaan 
tehokkaasti Euroopan innovaationeuvostoa (EIC) ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituuttia (EIT) ja vahvistamaan niiden tehtäviä; vaatii, että huomattava osa 
pk-yrityksille Horisontti Eurooppa -ohjelmasta käytettävissä olevista varoista olisi 
toteutettava Euroopan innovaationeuvoston ja ohjelman yhteistoimintaan perustuvien 
osien kautta, jotta voidaan luoda uusia ratkaisuja ja edistää sekä asteittaista että 
disruptiivista innovointia; kannattaa Horisontti Eurooppa -ohjelman mukaisten 
eurooppalaisten kumppanuuksien perustamista, jotta voidaan houkutella yksityisen 
sektorin investointeja edistämään tietämyksen, teknologian ja innovoinnin siirtoa 
tutkimuskeskuksista ja yliopistoista teolliseen prosessiin hyödyntäen teollisuuden 
ekosysteemijärjestelmää ja jotta voidaan tukea elpymistä sekä vihreää ja digitaalista 
siirtymää; kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, että nämä kumppanuudet ovat 
avoimia ja osallistavia koko niiden täytäntöönpanon ajan erityisesti strategisen 
tutkimusohjelman ja vuotuisten työohjelmien osalta; korostaa, että niiden olisi myös 
suljettava pois kaikki eturistiriidat ja taattava todellinen lisäarvo yhteiskunnalle;

77. uskoo tähän liittyen myös siihen, että paremmin valmistautunut ja häiriöitä sietävä 
yhteiskunta selviytyy paremmin Euroopan tai koko maailman laajuisista häiriöistä ja 
kykenee ryhtymään kattaviin poliittisiin toimenpiteisiin niiden seurauksena ja että 
koordinoidut t&k-investoinnit ovat tältä osin keskeisessä asemassa; kehottaa siksi 
komissiota tukemaan erityisen välineen luomista pandemiaan varautumista ja 
yhteiskunnallista selviytymiskykyä varten, koska tällä toimenpiteellä luotaisiin 
edellytykset paremmalle koordinoinnille EU:n tasolla, määriteltäisiin ensisijaiset alat ja 
käynnistettäisiin toimia, jotka edellyttävät korkealaatuista lääketieteellistä tutkimusta ja 
koordinoituja tutkimus- ja innovointi-investointeja;

78. muistuttaa tutkimukseen perustuvan lääketeollisuuden keskeisestä merkityksestä sen 
varmistamisessa, että kohtuuhintaisten lääkkeiden laadukas tuotanto ja tarjonta tavoittaa 
kaikki lääkkeitä tarvitsevat potilaat, unionin innovoinnin, häiriönsietokyvyn, 
saavutettavuuden ja reagointikyvyn vahvistamisessa ja tulevien haasteiden 
ratkaisemisen helpottamisessa; toistaa, että on otettava käyttöön lääkepulaa koskeva 
riskinhallintasuunnitelma, jotta voidaan hallita kriittisten lääkkeiden toimitusketjuun 
kohdistuvia haavoittuvuuksia ja riskejä, varmistaa tulevat innovaatiot täyttämättömien 
tarpeiden täyttämiseksi ja tukea terveydenhuoltojärjestelmien häiriönsietokykyä, 
reagointikykyä ja valmiutta vastata tuleviin haasteisiin, pandemiat mukaan luettuina;
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79. korostaa keskeisten mahdollistavien teknologioiden merkitystä teknologisten ja 
innovatiivisten valmiuksien kehittämisessä kaikkialla unionissa; kehottaa komissiota 
mukauttamaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa ja sen teollisuusstrategiaa 
läpimurtoteknologioiden ja -innovaatioiden kehittämiseen, laajentamiseen ja 
kaupallistamiseen unionissa, jotta voidaan kuroa umpeen innovoinnin ja markkinoille 
saattamisen välinen kuilu tarjoamalla riskirahoitusta varhaisvaiheen teknologia- ja 
demonstrointihankkeille ja kehittämällä varhaisia arvoketjuja, jotta voidaan 
ensisijaisesti tukea kaupallisen mittakaavan, markkinoille pyrkiviä, päästöttömiä ja 
vähäpäästöisiä, uusiutuvia energialähteitä käyttäviä, energia- ja resurssitehokkaita ja 
kiertotalouden mukaisia teknologioita ja tuotteita, prosesseja, palveluja ja 
liiketoimintamalleja sekä tukea tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä, jotta voidaan 
myös kuroa umpeen jäsenvaltioiden välisiä kuiluja; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään keskitettyjä asiointipisteitä, joista saa yksinkertaistettua tietoa 
läpimurtoteknologioiden teollisten demonstrointihankkeiden rahoitusmahdollisuuksista;

80. kehottaa komissiota tarkastelemaan toimenpiteitä, joilla torjutaan mahdollista 
tietämyksen ja innovaatioiden menettämistä nykyisen kriisin aikana, myös välineillä, 
joilla tuetaan yrityksiä, jotta ne voivat jakaa tilapäisesti tietotyöntekijöitä julkisten 
tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa julkisiin painopisteisiin liittyvän 
julkisen ja yksityisen tutkimuksen mahdollistamiseksi sekä työpaikkojen ja 
innovointivalmiuksien säilyttämiseksi kriisin aikana;

81. kehottaa komissiota kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisia 
verokannustimia, joilla tehostetaan t&k-investointeja, jotka ovat vähentyneet 
merkittävästi covid-19-kriisin vuoksi;

82. kehottaa komissiota tukemaan edelleen eurooppalaisten yritysten innovointikykyä 
kattavan teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän pohjalta ja lisäämään lisensoinnin 
joustavuutta, jotta voidaan säilyttää niiden t&k-investointien tehokas suoja, varmistaa 
oikeudenmukaiset tuotot ja samalla jatkaa kilpailua ja valinnanvaraa tukevien avoimen 
teknologian standardien kehittämistä sekä EU:n teollisuuden osallistumista keskeisten 
teknologioiden kehittämiseen;

83. panee merkille, että vahva ja tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuskehys on ratkaiseva 
Euroopan kilpailukykyä tukeva tekijä, jonka avulla torjutaan teollisuusvakoilua ja 
tuoteväärennöksiä, ja pyytää siksi komissiota säilyttämään tämän kehyksen ja 
vahvistamaan sitä; korostaa, että on varmistettava biotieteiden alan teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien kannustinten vastaavuus Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa, 
jotta Eurooppa voi säilyttää asemansa houkuttelevana kohteena tutkimus- ja 
kehitystyöhön tehtäville investoinneille ja teollisuuden kehittämiselle; kehottaa 
komissiota ylläpitämään ja kehittämään Euroopan korkealaatuista teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelmää edistämällä vahvaa teollis- ja tekijänoikeussuojaa, 
kannustimia ja palkitsemismekanismeja, jotta tutkimus ja kehittäminen houkuttelisi 
investointeja yhteiskuntaa hyödyttävien tulevien innovaatioiden kehittämistä varten; 
pitää myönteisenä ilmoitusta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta 
toimintasuunnitelmasta, joka voisi helpottaa unionin osallistumista standardien 
kehittämiseen; tukee kestävää tuotantoa ja työpaikkoja sekä EU:n korkealaatuisen 
tuotannon houkuttelevuuden ja maineen parantamista maailmanlaajuisesti; kehottaa 
komissiota kannustamaan ratkaisevan tärkeiden ympäristö- ja ilmastoteknologioiden 
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siirtoa kehitysmaihin myöntämällä avoimia lisenssejä tällaisille teknologioille;

84. kehottaa komissiota panemaan Euroopan yhtenäispatentin mahdollisimman pian 
täytäntöön, kuten yhdenmukaistetusta patenttioikeudesta 19. helmikuuta 2013 tehdyssä 
sopimuksessa on sovittu;

85. korostaa kattavan ja tehokkaan kokonaishallinnon merkitystä teolliselle muutokselle, 
jolla varmistetaan yhdenmukaisuus asiaankuuluvien EU:n säädösten ja strategioiden, 
erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa, mikä on 
ratkaisevan tärkeää sen onnistumisen kannalta; suhtautuu myönteisesti siihen, että 
komissio on määrittänyt 14 ekosysteemiä, ja myös osallistavaan lähestymistapaan, jossa 
kootaan yhteen kaikki arvoketjun toimijat, jotta voidaan edistää Euroopan johtoasemaa 
strategisilla aloilla ja sen kilpailukykyä maailmanlaajuisella tasolla; korostaa tarvetta 
varmistaa, että pk-yritykset menestyvät kussakin ekosysteemissä; huomauttaa, että on 
varmistettava määriteltyjen teollisten ekosysteemien avoimuus erityisesti kriteereissä, 
jotka on täytettävä, jotta niitä voidaan pitää osana ekosysteemiä, kunkin määritellyn 
ekosysteemin erittelyssä toimijatyyppeihin ja tuloksia ja käsiteltyjä aiheita koskevissa 
tiedoissa, ja muistuttaa teollisuusfoorumin ja liittoumien asemasta suhteessa näihin 
ekosysteemeihin; korostaa, että kansalaisyhteiskunnan, kuluttajajärjestöjen ja 
ammattiliittojen olisi voitava osallistua riittävästi sekä yleisten että alakohtaisten 
teollisuusstrategioiden ja -prioriteettien määrittelyyn; korostaa, että ekosysteemien olisi 
sisällettävä kaikki yhteydet arvoketjuihin, myös pk-yrityksiin, ja painottaa, että 
pk-yrityksillä on keskeinen rooli teollisten allianssien ja niiden tuotantoketjujen 
luomisessa; korostaa, että alliansseja varten tarvitaan asianmukaisia rahoitusvälineitä;

86. katsoo, että ekosysteemit ovat seuraavan teollisen vallankumouksen keskeisiä osia, sillä 
ne hyödyntävät kehittynyttä ja älykästä valmistusta ja tarjoavat kohtuuhintaista, 
puhdasta ja turvallista energiaa ja tarvittavan energiainfrastruktuurin sekä mullistavia 
valmistus- ja palveluntarjontamenetelmiä; kehottaa analysoimaan ekosysteemit, jotta 
voidaan arvioida kunkin alan siirtymätarpeet ja auttaa laatimaan siirtymäsuunnitelma; 
katsoo lisäksi, että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, startup-yritysten ja nopeasti 
kasvavien yritysten, ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, loppukäyttäjäjärjestöjen ja 
kaikkien muiden sidosryhmien välisen yhteistyön tukeminen on avainasemassa 
markkinoiden toimintapuutteiden korjaamisessa ja kurottaessa umpeen idean ja sen 
toteuttamisen välistä kuilua samalla huolehtien työntekijöiden suojelusta myös aloilla, 
jotka eivät vielä kuulu teollisten etujen piiriin mutta jotka tarjoavat yhteiskunnalle 
paljon lisäarvoa; pyytää näille ekosysteemeille hallintoa, johon on integroitu kaikki 
asianomaiset sidosryhmät niiltä teollisuuden aloilta, jotka ovat keskeisessä asemassa 
vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamisessa; katsoo, että ekosysteemeillä olisi 
oltava rooli määriteltäessä käyttöön otettavia ratkaisuja ja toimenpiteitä, joiden avulla 
voidaan panna täytäntöön Euroopan teollisuusstrategia ja tukea vahvoja eurooppalaisia 
arvoketjuja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kaksitahoisen vihreän ja digitaalisen 
siirtymän kannalta;

87. korostaa, että keskeisiin arvoketjuihin tehtävillä investoinneilla on ratkaiseva rooli 
tulevan strategisen autonomiamme säilyttämisessä; katsoo, että on asetettava etusijalle 
investoinnit strategisen riippumattomuutemme kannalta elintärkeisiin 
teollisuudenaloihin, kuten turvallisuuteen, puolustukseen, ilmastoon liittyviin 
teknologioihin, elintarvikeomavaraisuuteen ja terveyteen; muistuttaa erityisesti 
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lääketeollisuuden merkityksestä tulevien innovaatioiden varmistamisessa, jotta voidaan 
vastata täyttämättömiin tarpeisiin ja tukea terveydenhuoltojärjestelmien 
selviytymiskykyä, reagointikykyä ja valmiutta vastata tuleviin haasteisiin, pandemiat 
mukaan luettuina;

88. korostaa uusiutuvan energian toimialan merkitystä strategisena alana, jotta voidaan 
vahvistaa EU:n kilpailuetua, saavuttaa pitkän aikavälin häiriönsietokyky ja varmistaa 
energiaturvallisuus ja tukea samalla teollisuuden vahvuuksia; korostaa lisäksi 
uusiutuvien energialähteiden toimialan osuutta uusien paikallisten työpaikkojen ja 
liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa erityisesti pk-yrityksille ja laitteiden 
valmistuksen edistämisessä sekä energiakustannusten vähentämisessä ja 
kustannuskilpailukyvyn parantamisessa;

89. korostaa, että covid-19-kriisi on vaikuttanut merkittävästi autoteollisuuteen, mikä on 
pakottanut yhtiöt ja työntekijät mukautumaan nopeasti tarjonnan muutoksiin ja uusiin 
terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin sen muutosprosessin lisäksi, jota toimiala kävi läpi 
jo ennen pandemiaa; katsoo, että siirtyminen älykkääseen ja puhtaampaan liikkuvuuteen 
on olennaisen tärkeää, kun siirrytään kohti ilmastoneutraalia, digitaalista ja paremmin 
häiriöitä sietävää taloutta, ja että tätä olisi myös pidettävä mahdollisuutena luoda 
vihreää kasvua ja puhtaita työpaikkoja, jotka perustuvat Euroopan teollisuuden 
maailmanlaajuiseen kilpailuetuun ajoneuvoteknologian alalla; kehottaa komissiota 
asettamaan painopisteitä, jotka koskevat tutkimusta ja innovointia, digitalisointia ja 
tukea startup-yrityksille, mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, 
mukaan lukien autoteollisuudessa;

90. korostaa, että covid-19-kriisi on vaikuttanut voimakkaasti myös matkailualaan, ja 
kehottaa komissiota asettamaan painopisteitä, jotka liittyvät alan elpymisen tukemiseen 
ja edistämiseen, kun otetaan huomioon sen vaikutus EU:n BKT:hen ja unionin 
kilpailukykyyn; kehottaa komissiota edistämään jäsenvaltioiden ja alueiden välistä 
yhteistyötä uusien investointi- ja innovaatiomahdollisuuksien luomiseksi, jotta saadaan 
aikaan kestävä, innovatiivinen ja selviytymiskykyinen Euroopan matkailuekosysteemi, 
joka suojelee työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia;

91. korostaa kulttuurialojen ja luovien alojen mahdollisuuksia edistää innovointia, toimia 
muiden alojen muutoksen katalysaattoreina ja edistää keksintöjä ja edistystä; toteaa, että 
innovatiiviset talouden alat ovat yhä enemmän riippuvaisia luovuudesta säilyttääkseen 
kilpailuetunsa; panee lisäksi merkille, että kun otetaan käyttöön asteittain 
monimutkaisempia, luovia ja toisiinsa liittyviä liiketoimintamalleja, kulttuurialoista ja 
luovista aloista tulee yhä enemmän ratkaiseva osa lähes kaikkia tuotteita ja palveluja; 
katsoo siksi, että Euroopan olisi hyödynnettävä luovia ja kulttuurisia voimavarojaan, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään riittävästi huomiota kulttuurialaan ja 
luoviin aloihin kattavan, johdonmukaisen ja pitkän aikavälin teollisuuspoliittisen 
kehyksen kehittämisessä, mukaan lukien rahoituksen saannissa ja rahoitusohjelmissa;

92. korostaa unionin avaruuspolitiikan merkitystä erityisesti Euroopan teollisuuden 
avaruusvalmiuksien parantamisessa ja synergioiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämisessä muiden keskeisten alojen ja politiikkojen kanssa, erityisesti 
huipputeknologian kehittämisessä ja teollisuuden muutoksessa;
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93. panee merkille, että kemianteollisuus edistää monia strategisen tärkeitä arvoketjuja ja 
hiilineutraalien, resurssitehokkaiden ja kiertotalouteen perustuvien teknologioiden ja 
ratkaisujen tuottamista; kehottaa luomaan kestävän kemikaalipolitiikan, joka on 
teollisuusstrategian mukainen;

94. kehottaa Euroopan ympäristövirastoa laatimaan yhdessä Euroopan kemikaaliviraston 
kanssa kertomuksen kemikaaleista Euroopan ympäristössä; katsoo, että kertomuksessa 
olisi arvioitava vaarallisten kemikaalien systeemistä luonnetta Euroopan tuotanto- ja 
kulutusjärjestelmissä, niiden käyttöä tuotteissa, esiintymistä Euroopan ympäristössä 
sekä ihmisten terveydelle ja ekosysteemeille aiheutuvia haittoja;

95. korostaa, että hyvin toimiva ja kilpailukykyinen lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
ala on ratkaisevan tärkeä lääkkeiden kestävän saatavuuden varmistamiseksi potilaille ja 
korkeatasoisen terveydenhuollon takaamiseksi EU:n potilaille; katsoo, että komission 
olisi edistettävä vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien 
kanssa luomalla Euroopan lääkeviraston valvoma lääkefoorumi jotta voidaan käydä 
kokonaisvaltaista keskustelua kysymyksistä, jotka koskevat muun muassa lääkkeiden 
kestävyyttä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmissä; 
korostaa, että tässä foorumissa olisi otettava huomioon hinnoittelua ja korvauksia sekä 
terveydenhuollon investointeja ja organisointia koskevat erilaiset kansalliset 
lähestymistavat;

96. katsoo, että julkiset hankinnat ovat ratkaisevan tärkeä teollisuuden muutosvoima; 
kehottaa komissiota tutkimaan, miten julkisten menojen ja investointien vipuvaikutusta 
voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi myös 
parantamalla kestävyyttä ja asettamalla julkiset hankinnat keskeiseen asemaan EU:n 
talouden elpymissuunnitelmassa painottamalla ja edistämällä ympäristön kannalta 
innovatiivisten, kustannustehokkaiden ja kestävien tuotteiden ja palvelujen kysyntää ja 
mahdollistamalla Eurooppaan palauttaminen keskeisillä strategisilla aloilla, kuten 
terveyteen liittyvissä tuotteissa ja maataloudessa, sekä edistämällä lyhyempiä ja 
kestävämpiä toimitusketjuja; kehottaa komissiota ja viranomaisia analysoimaan 
edellytyksiä, joilla julkisten hankintojen kestävyydestä tehdään pakollista ympäristöön 
liittyvien, sosiaalisten ja eettisten kriteerien perusteella, mukaan lukien hiilijalanjälki, 
kierrätysmateriaalisisältö ja työolot koko elinkaaren ajan, sekä lisäämään tietoisuutta ja 
hyödyntämään paremmin nykyisiä suunnitelmia vihreiden palvelujen edistämisestä; 
vaatii, että pk-yrityksillä olisi oltava oikeudenmukaiset mahdollisuudet osallistua 
julkisiin hankintoihin; kehottaa hankintaviranomaisia soveltamaan järjestelmällisesti 
tuotteiden ja palvelujen elinkaaren osalta parhaaseen hinta-laatusuhteeseen perustuvaa 
lähestymistapaa; kannustaa niitä käyttämään säännöstä (yleishyödyllisiä palveluja 
koskevan direktiivin 85 artikla), jonka mukaan ne voivat hylätä tarjoukset, jos 
kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osuus on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tuotteiden kokonaisarvosta;

97. panee merkille standardoinnin merkityksen eurooppalaisille sisämarkkinoille ja 
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän hyvinvoinnin sekä kuluttajien ja 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden lisäämisessä; korostaa, että on kehitettävä, 
arvioitava ja käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden avulla teollisuudessa 
voidaan valmistaa tuotteita tehokkailla, turvallisilla, kierrättävillä, kestävillä ja 
toistettavilla tavoilla ja varmistaa korkea laatu;
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98. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön vahvan keskeisiä tulosindikaattoreita koskevan 
järjestelmän unionin asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten ja mahdollisesti 
tarvittavien investointien analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten seuraamiseksi 
ottamalla huomioon pk-yrityksiä koskevan ulottuvuuden; korostaa, että keskeisiä 
tulosindikaattoreita koskevan järjestelmän olisi perustuttava erityisiin, mitattavissa ja 
saavutettavissa oleviin, asiaankuuluviin ja aikasidonnaisiin tavoitteisiin;

99. kehottaa komissiota vahvistamaan vaikutustenarviointikäytäntöään ja varmistamaan, 
että ennen uusien lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai uusien toimenpiteiden 
hyväksymistä se tekee yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin unionin kansalaisille, 
toimialoille, ja yrityksille, myös pk-yrityksille, mahdollisesti aiheutuvista 
kustannuksista ja rasitteista; uskoo, että unionin lainsäädännön ja toimenpiteiden 
arvioinnissa olisi keskityttävä vahvemmin jäsenvaltioissa toteutettuun täytäntöönpanoon 
ja siinä olisi arvioitava, mitä tapahtuu, kun EU:n lainsäädäntö pannaan täytäntöön tai 
sitä tulkitaan siten, että se luo tarpeettomia ja odottamattomia sääntelyllisiä esteitä niin 
pk-yrityksille kuin suuremmillekin yrityksille; kehottaa komissiota tukemaan sääntelyn 
johdonmukaisuutta ja tunnustamaan pyrkimyksen järkevään sääntelyyn, jonka 
tarkoituksena on vähentää byrokraattista rasitetta heikentämättä lainsäädännön 
tehokkuutta tai laskematta sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä standardeja erityisesti 
silloin, kun perinteisen teollisuuden on mukauduttava sääntelypäätöksiin; katsoo, että 
digitalisaatiota ja hiilestä irtautumista koskevat toimenpiteet olisi suunniteltava niin, että 
ne tarjoavat mahdollisuuksia yrityksille, myös pk-yrityksille, ja minimoivat kullekin 
alalle aiheutuvan rasitteen;

100. odottaa, että teollisuusstrategiassa ei aiheuteta tarpeettomia sääntelyrasitteita yrityksille, 
erityisesti pk-yrityksille, ja että siinä sovelletaan yksi yhdestä -sääntöä, jolla pyritään 
aina, kun uusiin säännöksiin liittyy niiden noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, 
yksilöimään nykyiset säännökset, jotka on kumottava tai joita on tarkistettava, jotta 
varmistetaan, että säännösten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset eivät nouse 
tietyllä alalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lainsäädäntövallan käyttäjän oikeuksia; 
katsoo, että tällaisen ehdotuksen on perustuttava näyttöön, siitä on järjestettävä 
laajamittainen kuuleminen, sen on varmistettava lainsäädännön sekä sosiaali- ja 
ympäristönormien tehokkuus ja osoitettava unionin toimien selkeät hyödyt; katsoo, että 
EU:n on vahvistettava ”suurissa asioissa suuri ja pienissä asioissa pieni” -periaatetta, 
jotta varmistetaan paremmin suhteellisuusperiaatteen toteutuminen;

101. korostaa, että julkishallinnolla olisi oltava keskeinen rooli yritysystävällisen 
talousympäristön varmistamisessa ja yritysten hallinnollisen rasituksen vähentämisessä 
samalla kun varmistetaan unionin eettisten, sosiaalisten, ympäristöön liittyvien ja 
avoimuutta koskevien normien ja työntekijöiden turvallisuutta koskevien sääntöjen 
täysimääräinen soveltaminen; katsoo, että sähköisen hallinnon välineitä, digitaalisia 
innovaatioita koskevia politiikkoja ja digitaalisten taitojen parantamista olisi edistettävä 
julkisella sektorilla ja sen työntekijöiden osalta; kehottaa komissiota varmistamaan 
alaan liittyvien kansallisten ja alueellisten parhaiden käytäntöjen vaihdon erityisesti 
talouden kilpailukyvyn julkisen hallinnan osalta;

102. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Tämä EU:n teollisuuspolitiikkaa koskeva mietintö osuu dramaattiseen hetkeen koko maailman 
taloudellisen toiminnan kannalta. Koronaviruksen taloudelliset seuraukset ovat johtaneet 
kysyntään ja tarjontaan kohdistuneeseen symmetriseen häiriöön, jollaista ei ole tapahtunut 
toisen maailmansodan jälkeen. Eurooppalaisten yritysten taloudellinen tilanne on heikentynyt 
jyrkästi, mikä on asettanut kyseenalaiseksi niiden investointikyvyn.

Juuri samaan aikaan kun unioni oli valmistautunut nopeuttamaan kahta historiallista muutosta 
– digitaalista ja ekologista siirtymää – jotka edellyttävät valtavia yksityisiä ja julkisia 
investointeja, olemme joutuneet kohtaamaan nykyajan ensimmäisen pandemian. Tämän vuoksi 
mietinnössä ehdotetaan teollisuuspolitiikkaan kahta hyvin erilaista vaihetta: ensimmäinen 
koskee tuotantojärjestelmän elpymistä ja toinen sen jälleenrakentamista ja muuttamista. 
Kaikkien teollisuuspolitiikan alan aloitteiden ohjenuorana olisi oltava komission parhaillaan 
suorittama tuotannollisten ekosysteemien määritteleminen, jonka avulla voidaan valita toimet 
ja painopisteet sekä koordinoida tutkimus-, koulutus- ja investointialoitteita.

Unionin harjoittama teollisuuspolitiikka on ollut usein epämääräistä ja teoreettista. Se on ollut 
yhdistelmä periaatejulistuksia, niukkoja resursseja, ylisääntelyä ja liian byrokraattisia 
mekanismeja. Siksi mietinnössä keskitytään pikemminkin välineisiin ja konkreettisiin toimiin 
kuin aiejulistuksiin. Tehokas eurooppalainen teollisuuspolitiikka edellyttää tilanteen tasalla 
olevaa EU:n talousarviota ja lisäresursseja kansallisista talousarvioista sekä eurooppalaisten 
arvopaperien liikkeeseenlaskemista. Enää eivät riitä sanat ilman tekoja. Meillä ei ole varaa 
uusiin varaslähtöihin.

Kansainvälinen tausta – määrätietoisempi unioni

Tiedämme, että molemmat vaiheet joudutaan toteuttamaan kansainvälisten taloussuhteiden 
järjestelmässä, joka on paljon vaikeampi ja monimutkaisempi kuin kolmen viime 
vuosikymmenen aikana. Se on suljetumpi ja protektionistisempi järjestelmä, joka on selkeästi 
jaettu markkinatalousmaihin ja maihin, joissa valtiokapitalismi on edelleen vallalla ja usein 
aggressiivista. Tästä syystä EU:n on otettava käyttöön kaupan suojatoimia ja tehokkaampi 
ulkomaisten investointien seurantajärjestelmä, vaikka se onkin edelleen sitoutunut 
vapaakaupan periaatteeseen ja monenväliseen järjestelmään. Sama koskee huoltovarmuutta, 
jota on parannettava myös tukemalla strategisten tuotantoalojen siirtämistä takaisin 
Eurooppaan. Samalla tavoin on olennaisen tärkeää, että jokaiseen Euroopan teollisuuden 
hiilestä irtautumista koskevaan suunnitelmaan liitetään hiilitulli, joka ehkäisee ns. hiilivuotoa. 
Vapaakauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa on sitten otettava huomioon muuttuneiden 
kansainvälisten suhteiden luonne ja unionin ympäristötavoitteet. On valittava sopivat 
markkinavastapuolet, ja on sisällytettävä paljon nykyisiä pidemmälle meneviä 
kestävyyslausekkeita.
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Vaihe 1 – Elpyminen

Sisämarkkinoiden säilyttämisen on oltava vaiheessa 1 keskeinen osa unionin toimintaa. 
Sisämarkkinat ovat hajanaisempia ja epätasapainoisempia verrattuna tilanteeseen ennen 
covid-19-pandemiaa. Valtiontukia koskevien sääntöjen soveltamisen osittainen 
keskeyttäminen hyödyttää maita, joilla on käytettävissään enemmän varoja. Tarvitaan nopeita 
toimia, joilla korvataan yritysten ja työntekijöiden kansalliset tukijärjestelmät komission 
hallinnoimilla eurooppalaisilla ohjelmilla. Tähän tarkoitukseen olisi käytettävä ennen kaikkea 
elpymisrahastoa ja asetettava etusijalle maat, joissa tuki on ollut vähäisempää ja joissa 
epidemiasta on aiheutunut enemmän vahinkoa.

Elpymisstrategian toisena avaintekijänä on oltava tuki yritysten pääomapohjan vahvistamiselle. 
Oman pääoman suhde velkaan on heikentynyt. Suurimmille yrityksille on annettava vahvaa 
finanssipoliittista tukea ja suora mahdollisuus saada pääomaa, ja tukeen on liitettävä selkeät 
irtautumislausekkeet ja hallinnon neutraalius. Elpymisrahastosta olisi kohdennettava varoja 
erityisesti tätä tarkoitusta varten.

Tuotannollisten ekosysteemien, joihin koronaviruksen seuraukset erityisesti ovat kohdistuneet 
– esimerkiksi matkailu ja ilmailu –, on saatava suurempi osuus tuesta, jota ei tarvitse maksaa 
takaisin, ja voitava käyttää pitempään erityistä valtiontukijärjestelmää.

Vaihe 2 – Jälleenrakennus ja muutos

Euroopan talous nousee jaloilleen vain vahvan julkisten investointien ohjelman kautta. On siis 
erittäin tärkeää jatkaa vakaussopimuksen sääntöjen soveltamisen keskeyttämistä ainakin 
digitalisointiin ja ympäristöön suunnattujen investointien osalta.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvat investoinnit osoittautuivat jo ennen kriisiä 
täysin riittämättömiksi tukemaan ekologista siirtymää. Tästä syystä on tarpeen säätää 
elpymisrahaston jatkamisesta jälleenrakennus- ja muutosrahaston muodossa. Tukitoimien ja 
ohjelmien rakennetta on muutettava, jotta niitä voidaan ohjata tiukemmin digitalisointi- ja 
ympäristötavoitteisiin. Yksi asia on tehtävä selväksi: Tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius 
vuoteen 2050 mennessä ei saavuteta ilman vahvaa EU:n tukea, joka saadaan vahvistetusta 
talousarviosta, elpymisrahaston jatkamisesta jälleenrakennus- ja muutosrahaston muodossa ja 
jäsenvaltioiden investointivapauden lisäämisestä. Kaikkia EU:n ohjelmia Horisontti Eurooppa 
-ohjelmasta alkaen on vahvistettava yhdessä jälleenrakennus- ja muutosrahaston kanssa, ja ne 
on yhdistettävä kansallisiin suunnitelmiin. On selvitettävä perusteellisesti mahdollisuutta 
tarkastella uudelleen valtiontukia ja yrityskeskittymiä koskevia sääntöjä, jotta voidaan 
nopeuttaa teollisuuden muutosprosessia ja edistää eurooppalaisten menestyvien yritysten 
syntymistä ottamalla käyttöön suurempi määrä taloudellisia resursseja. Olisi säädettävä 
seurantavälineistä, joilla ehkäistään sisämarkkinoille ja tavarantoimittajaketjulle aiheutuvia 
vahinkoja.

Meiltä vaadittavan muutoksen laajuutta ja syvyyttä ei pidä aliarvioida. Ajatellaanpa esimerkiksi 
terästeollisuutta, joka on ratkaisevan tärkeä koneenrakennuksen ja autoteollisuuden koko 
tuotantoketjun kannalta. Sen irtautuminen hiilestä edellyttää 1) voimakkaiden kannustinten 
tarjoamista koneiden ja teknologian muuntamiseen; 2) kaasun hintatukea, kun se ei ole 
kilpailukykyinen teräksentuotannon kannalta ja 3) hiilitullia halvan ja saastuttavan tuonnin 
estämiseksi. Kuten nähdään, siirtyminen päästövähennyksiin voidaan varmistaa vain erittäin 
kalliiksi tulevalla kokonaisvaltaisella lähestymistavalla niin, ettei aiheuteta vahinkoa Euroopan 
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teollisuudelle.

Välineet ja menetelmät – teollisuuspolitiikan tehostaminen

Mietinnössä ehdotetaan eräitä muutoksia tapaan, jolla teollisuuspolitiikkaa on tähän mennessä 
viety eteenpäin. Ensinnäkin on tehtävä vaikutustenarviointi ennen uusien sääntöjen lopullista 
käyttöönottoa. Erityisesti ensimmäisessä vaiheessa ei ole ajateltavissa, että koronaviruksen 
aiheuttamassa kriisissä olevaa teollista järjestelmää rasitettaisiin vaatimuksilla, jotka 
edellyttävät kalliita mukautuksia. Toisessa vaiheessa olisi sen sijaan tarjottava asianmukaista 
rahoitustukea siirtymävaihetta varten.

Mietinnössä suositellaan menetelmien osalta, että otetaan käyttöön keskeisten 
tulosindikaattoreiden järjestelmä, jolla voidaan arvioida unionin käynnistämien välineiden 
tehokkuutta.

Lopuksi ehdotetaan, että käytetään yhteisrahoitettuja kansallisia verohyvitysjärjestelmiä 
investointien ja tutkimuksen edistämiseen tavanomaisten tarjouskilpailuun perustuvien 
kannustimien sijaan. Tämä mahdollisuus, joka olisi ulotettava kaikkiin EU:n välineisiin ja 
rahastoihin, parantaisi pk-yritysten mahdollisuuksia käyttää varoja sekä tehostaisi ja nopeuttaisi 
varojen käyttöä, mikä vähentäisi byrokraattista sekaantumista ja pienentäisi 
toimituskustannuksia.
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– Marc Botenga (varjoesittelijä ja vähemmistölausunnon laatija)
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– Sandra Pereira
– Sira Rego

Teollisuusstrategia voi antaa yhteiskunnalle mahdollisuuden päättää demokraattisesti siitä, mitä 
tuotetaan, missä ja millä edellytyksillä, ja tehdä teollisuudesta valtavan voimavaran ihmisille ja 
planeetalle. Toisaalta se voi jättää nämä päätökset markkinoiden tehtäviksi ja jäädä vain 
valtavaksi julkisten tukien siirroksi, jolla rahoitetaan yksityisten yritysten voittoja ja 
prioriteetteja.

Tässä mietinnössä tehdään väärä valinta. Siinä tuetaan näennäisesti sosiaalisia ja ilmastoon 
liittyviä välttämättömyyksiä mutta asetetaan järjestelmällisesti etusijalle kilpailukyky ja 
monikansallisten yritysten tarpeet. Siinä ei aseteta julkisten tukien ehdoksi laadukkaiden 
työpaikkojen säilyttämistä tai osinkojen maksamisen keskeyttämistä. Ylimääräisiä 
verohyvityksiä tarjotaan ilman, että yritysten on maksettava kohtuullinen osuutensa veroista. 
Mietinnössä muistutetaan lähes ironisesti, että myös yritykset, joita ei ole rekisteröity 
veroparatiiseihin, ansaitsevat tukea.

Vihreitä tukia myönnetään ilman sitovia päästövähennystavoitteita. Kestävää toimintaa 
koskevaa löyhää EU:n luokittelua (taksonomia) ei juurikaan mainita, eikä siinä edellytetä 
tiukkaa noudattamista, mutta fossiilinen maakaasu hyväksytään.

Mietinnössä kyseenalaistetaan fuusioita ja kartelleja koskevat rajoitukset ja edistetään 
keskittyneempiä sisämarkkinoita, mikä vahvistaa alueellisia eroja ja pk-yritysten riippuvuutta 
määräävässä asemassa olevista monikansallisista yrityksistä. Edes strategisilla aloilla raportissa 
ei nähdä mitään roolia julkiselle tuotantosektorille eikä kunnianhimoiselle julkiselle 
sosiaaliselle ja ilmastosuunnittelulle. Työntekijät ja ilmasto ansaitsevat parempaa.
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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että EU:n teollisuutta olisi tuettava covid-19-pandemian jälkeisessä elpymisessä 
tavalla, joka johtaa selviytymis- ja palautumiskykyiseen, kestävään, saasteettomaan, 
kiertotalousajattelun mukaiseen, ilmastoneutraaliin, digitalisoituun ja kilpailukykyiseen 
teollisuuteen siirtymiseen, ja että kaikilla aloilla olisi edistettävä ilmastoneutraaliuden 
saavuttamista viimeistään vuoteen 2050 mennessä sekä ympäristönsuojelua;

B. toteaa, että teollisuudella on olennainen merkitys Euroopan tulevan edistyksen ja 
vaurauden kannalta; toteaa, että sen osuus EU:n taloudesta on yli 20 prosenttia ja se 
työllistää noin 35 miljoonaa ihmistä; katsoo, että vihreässä siirtymässä onnistuminen 
edellyttää ehdottomasti vahvaa teollista perustaa;

C. toteaa, että Euroopan teollisuus on nykyään äärimmäisen riippuvainen kolmansien 
maiden teollisuuden valmiuksista ja raaka-aineista; toteaa covid-19-pandemian 
osoittaneen, miten lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita tuottaneiden merkittävien 
strategisten teollisuuslaitosten menettäminen useissa jäsenvaltioissa on vaikuttanut ja 
johtanut häiriöihin arvoketjuissa ja osoittanut Euroopan keskeisten strategisten 
teollisuudenalojen haavoittuvuuden ja tarpeen säilyttää tällaiset valmiudet 
sisämarkkinoilla;

D. toteaa, että covid-19-pandemia on tuonut esiin kohonneen riskin, joka liittyy 
pyrkimyksiin kasvattaa terveydenhuoltokapasiteettia ulkomaisten suorien sijoitusten 
avulla, sekä tarpeen vaalia ja tehostaa tällaisen kallisarvoisen kapasiteetin jakamista 
sisämarkkinoilla;

E. toteaa, että EU:n elpymisohjelmalla otetaan käyttöön ennennäkemättömät 1,85 biljoonaa 
euroa, jotka investoidaan digitalisaatioon ja EU:n teollisuuden, työpaikkojen ja kasvun 
vihreään elpymiseen;

F. toteaa, että covid-19-pandemian jälkeinen elpyminen tarjoaa tilaisuuden sisällyttää 
kestävyys aidosti teolliseen tuotantoon ja nopeuttaa vihreää siirtymää;

G. katsoo, että Euroopan uuden teollisuusstrategian olisi mahdollistettava 
oikeudenmukainen vihreä siirtymä; toteaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
keskeisenä osana olevan teollisuusstrategian onnistumisen olisi lisättävä työpaikkoja ja 
taloudellisia mahdollisuuksia, suojeltava ilmastoa ja ympäristöä tulevia sukupolvia varten 
ja siitä olisi tultava aikakauden määrittävä toimintapolitiikka, jonka olisi autettava 
rakentamaan uudelleen Euroopan taloutta kestävällä tavalla;

H. katsoo, että teollisuusstrategialla on valmisteltava tietä Euroopan teollisuuden digitaalista 
muutosta ja vihreää siirtymää varten siten, että samalla Euroopan kilpailukyky, vauraus ja 
työpaikat säilyvät, ja autettava Euroopan teollisuutta muuttumaan selviytymis- ja 
palautumiskykyisemmäksi, ympäristön kannalta kestävämmäksi, maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisemmäksi ja digitalisoituneemmaksi; toteaa, että teollisuusstrategiassa on 
kyse energiaintensiivisten teollisuudenalojen siirtymän mahdollistamisen lisäksi myös 
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laajemman kestävän teollisuuspohjan luomisesta, myös pienille ja keskisuurille yrityksille 
(pk-yritykset), jotka ovat tärkeä osa Euroopan taloutta;

I. toteaa, että epäreilu kansainvälinen kilpailu ja maailmanlaajuiset vääristymät ovat 
vaikuttaneet kielteisesti Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn; toteaa, että EU:n 
ulkopuolisiin yrityksiin sovelletaan usein väljempää ilmasto- ja ympäristölainsäädäntöä ja 
työvoimakustannukset ovat alhaisemmat niiden sijoittautumismaassa; toteaa, että tämä on 
edistänyt Euroopan teollisuuden siirtämistä muualle, mikä taas on johtanut ympäristöä 
koskeviin ja sosiaalisiin haittoihin;

J. katsoo, että unionin olisi vaikutettava merkittävästi maailmanlaajuisiin ilmasto- ja 
ympäristötoimiin sisämarkkinoidensa ja vihreän diplomatiansa kautta sekä osoittamalla 
ilmasto- ja ympäristöalan johtajuutta ja tukemalla samalla tulevaisuuden kannalta 
kestävien teollisuudenalojen kehittämistä ja sosiaalisen suojelun korkeita normeja;

K. toteaa, että EU:n esimerkki osoittaa, että talouskasvu ja ilmastonsuojelu eivät sulje 
toisiaan pois, sillä EU:n päästöt ovat 23 prosenttia alle vuoden 1990 tason, kun taas BKT 
on kasvanut 61 prosenttia;

L. toteaa, että EU:n teollisuus on aloittanut siirtymävaiheen mutta sen osuus EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä on edelleen 20 prosenttia; toteaa, että yhden teollisuudenalan 
ja kaikkien siihen liittyvien arvoketjujen muuttaminen kestää 25 vuotta;

M. toteaa, että digitaaliteknologiat muuttavat teollisuuden kuvaa, luovat uusia 
liiketoimintamalleja, tekevät teollisuudesta tuottavamman, tarjoavat työntekijöille uusia 
taitoja ja tukevat talouden irtautumista hiilestä;

N. toteaa, että jäsenvaltiot ovat sopineet SEUT-sopimuksen 151 artiklan mukaisesti, että 
työntekijöiden elin- ja työolojen kohentamista on edistettävä siten, että olojen 
yhtenäistäminen niitä kohennettaessa on mahdollista,

O. toteaa, että jäsenvaltioiden välinen verokilpailu ja erilaiset verosäännöt voivat johtaa 
sisämarkkinoilla epäsymmetriaan ja monikansallisten yritysten aggressiiviseen 
verosuunnitteluun, minkä seurauksena taloudet, joissa todellinen arvo on syntynyt, 
menettävät siirtymässä tarvittavia resursseja;

1. kehottaa komissiota arvioimaan covid-19-pandemian vaikutuksia Euroopan teollisuuteen 
ja esittämään tulevaisuuteen suuntautuvia ja koordinoituja toimenpiteitä sellaisen 
teollisuuden elpymisen helpottamiseksi, jonka avulla johdetaan digitaalista muutosta ja 
vihreää siirtymää kohti ilmastoneutraaliutta, kiertotaloutta ja päästöttömyyttä ja 
varmistetaan samalla kilpailukyky ja selviytymis- ja palautumiskyky vihreän kehityksen 
ohjelman mukaisesti;

2. korostaa, että kaikilla aloilla ja teollisuuden arvoketjuilla ja erityisesti 
energiaintensiivisillä aloilla on keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa, koska sen lisäksi, että niiden hiilijalanjälki pienenee, myös 
siirtymä nopeutuu, kun tarjotaan kohtuuhintaisia ja puhtaita teknologiaratkaisuja, 
kehitetään ja luodaan arvoketjuja taloudellisesti kannattavia ja kestäviä tuotteita ja 
prosesseja varten ja kehitetään uusia kestäviä liiketoimintamalleja;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan kunnianhimoisen elpymissuunnitelman ja Next 
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Generation EU -elpymisvälineen luomista vahvemman monivuotisen rahoituskehyksen 
sekä uusien omien varojen luomisen yhteydessä; korostaa, että elpymistä edistävää 
rahoitusta olisi käytettävä täysin unionin ilmasto- ja ympäristölainsäädännön mukaisesti 
ja sen olisi edistettävä vihreää siirtymää;

4. korostaa elpymis- ja palautumistukivälineen ja strategisten investointien välineen 
merkitystä, sillä niillä tuetaan investointeja ja kannustetaan tärkeimpiä Euroopan 
teollisuudenaloja tukemaan Euroopan strategisten arvoketjujen vahvistamista ja 
rakentamista, ja katsoo, että niitä voisi täydentää strategisella toimitusketjun 
monipuolistamiseen tarkoitetulla rahastolla, jotta voidaan vähentää liiallista riippuvuutta 
yksittäisistä toimittajista ja tukea aktiivisesti yrityksiä tuotannon monipuolistamisessa 
strategisilla aloilla; kehottaa komissiota esittämään pikaisesti konkreettisia 
lainsäädäntöehdotuksia tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi ja tärkeimpien 
teollisuudenalojen suojelemiseksi epäreilulta kilpailulta kolmansien maiden valtion 
omistamien tai tukemien investoijien kanssa;

5. kehottaa komissiota keskittymään Next Generation EU -ohjelmissa ja -välineissä niiden 
alojen elpymiseen, joiden talouteen ja työntekijöihin koronaviruskriisi on vaikuttanut 
eniten;

6. pitää myönteisenä, että EU:n elpymissuunnitelmalla pyritään ottamaan käyttöön 
kestävään ja ilmastoneutraaliin teollisuuteen kohdistuvia investointeja; pitää erityisen 
myönteisenä puhtaan vedyn teknologioihin kohdistuvien investointien 
kaksinkertaistamista, sillä puhdas vety voi edistää kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, EU:n talouden elpymistä ja tien tasoittamista ilmastoneutraaliudelle 
tukemalla aloja, joiden on vaikea luopua hiilen käytöstä, erityisesti energiaintensiivisiä 
teollisuudenaloja; panee merkille puhtaan vedyn allianssin perustamisen; panee merkille 
EU:n johtoaseman puhtaan vedyn alalla; katsoo, että puhtaan vedyn tuotannon 
kehittämisen ja sen moninaisten mahdollisuuksien tutkimisen on oltava Euroopan 
teollisuusstrategian painopiste; kehottaa tekemään strategisia investointeja 
infrastruktuurin mahdollistavan verkon luomiseen sekä tutkimukseen ja innovointiin 
puhtaan vedyn tuotannon ja käytön edistämiseksi;

7. korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon elpymissuunnitelman, unionin ilmasto- ja 
digitaalitavoitteiden sekä tehokkaan teollisuusstrategian väliset suhteet;

8. korostaa, että EU:n olisi vahvistettava teollisia ja teknologisia valmiuksia investoimalla 
digitaalisen muutoksen ja vihreän siirtymän mukaisiin ja niitä edistäviin keskeisiin 
puhtaisiin teknologioihin, jotta voidaan lisätä avointa strategista riippumattomuutta ja 
selviytymis- ja palautumiskykyä, varmistaa kestävyys, kilpailukyky ja kansalaisten 
korkeatasoinen sosioekonominen hyvinvointi ja vähentää eriarvoisuutta jättämättä ketään 
jälkeen;

9. pitää myönteisenä, että on perustettu oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, jolla 
pyritään varmistamaan, että ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisestä johtuvia haasteita 
kohtaavia työntekijöitä ja yhteisöjä tuetaan ja että yritykset voivat investoida kestäviin 
tuotantoteknologioihin; korostaa, että on tärkeää varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastolle kunnianhimoinen rahoitus, jolla olisi edistettävä erityisesti kestävien 
työpaikkojen luomista sekä työntekijöiden uusien taitojen hankkimista ja 
uudelleenkoulutusta; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
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huomioon, että ammatillinen koulutus on välttämätöntä, jotta voidaan helpottaa ja edistää 
kyseisten työntekijöiden uusien taitojen hankkimista ja uudelleenkoulutusta ja siten 
parantaa heidän työllistettävyyttään ja valmiuksiaan sopeutua uusiin työpaikkoihin; 
korostaa, että oikeudenmukainen siirtymä ja eriarvoisuuden vähentäminen olisi 
valtavirtaistettava sosiaali-, talous- ja ympäristöpolitiikassa kaikilla tasoilla;

10. kehottaa komissiota vahvistamaan merkittävästi tukea hiilineutraalin teollisuuden 
saavuttamiseen tähtäävälle innovoinnille, läpimurtoteknologioiden käyttöönotolle ja 
kestävän liiketoiminnan edelläkävijöille teknologianeutraalin lähestymistavan avulla sekä 
samalla välttämään ja poistamaan erityisesti pk-yrityksille koituvaa tarpeetonta 
sääntelytaakkaa; kehottaa komissiota tässä yhteydessä panemaan viipymättä täytäntöön 
teollisuusstrategiassa ilmoitetut toimet ja rahoitusmahdollisuudet; korostaa, että EU:n 
toimielinten, jäsenvaltioiden, alueiden, teollisuuden ja kaikkien muiden asiaankuuluvien 
toimijoiden olisi tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan luoda puhtaiden teknologioiden alan 
johtavat markkinat ja varmistaa, että Euroopan teollisuus on maailmanlaajuinen 
edelläkävijä;

11. katsoo, että teollisuuden tutkimus ja innovointi ovat keskeisiä kestävää (taloudellista, 
ympäristöön liittyvää ja sosiaalista) kehitystä koskevien EU:n vuoden 2030 
kunnianhimoisten tavoitteiden sekä pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden 
saavuttamisessa;

12. toteaa, että on tärkeää lisätä tutkimusta ja innovointia ilmastokriisin ratkaisemiseksi; 
kehottaa komissiota parantamaan yritysten ja teollisuuden edellytyksiä vahvistaa 
kilpailukykyään tältä osin;

13. painottaa, että vihreään teknologiaan, kestäviin ratkaisuihin ja yritysten uusiin 
mahdollisuuksiin tehtävät investoinnit voivat tehdä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta uuden kasvustrategian, josta innovatiiviset pk-yritykset voivat hyötyä;

14. muistuttaa komissiota, että se ottaisi huomioon erilaiset teolliset ekosysteemit, jotta 
teollisuusstrategian ohjelmia voidaan kohdentaa tapauskohtaisesti ottaen huomioon 
teknologisesti vähiten kehittyneiden alueiden tarpeet;

15. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen laajentaa digitaali-innovointikeskittymiä 
kaikille Euroopan alueille, jotta pk-yritykset voivat ottaa käyttöön digitaalisia 
innovaatioita, ja siten luoda mahdollisuuksia digitaaliteknologioihin liittyvään 
vapaaehtoistoimintaan ja koulutukseen; 

16. korostaa, että eri alojen EU:n toimintapolitiikkojen olisi oltava johdonmukaisia, niitä olisi 
koordinoitava ja niillä olisi pyrittävä vähentämään päällekkäisyyksiä ja edistämään 
synergioita; korostaa ilmasto- ja ympäristöasioiden valtavirtaistamisen merkitystä kaikilla 
toimintapolitiikan aloilla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan nykyisen 
lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon ja sen noudattamisen täysimääräisen 
valvonnan; katsoo, että siirryttäessä selviytymis- ja palautumiskykyiseen, vihreään ja 
digitaaliseen talouteen olisi helpotettava mahdollisuuksia saada EU:n rahoitusta 
erityisesti pk-yritysten tapauksessa;

17. toteaa, että johdonmukainen, ennakoitavissa oleva ja oikeudenmukainen teollis- ja 
tekijänoikeuksien kehys tulevassa lääkestrategiassa on tärkeä tekijä Euroopan 
kilpailukyvyn säilyttämisessä; kehottaa panemaan tämän kehyksen tehokkaasti 



PE650.700v02-00 42/103 RR\1216571FI.docx

FI

täytäntöön, säilyttämään teknologisen riippumattomuuden, kannustamaan investointeja ja 
edistämään kestäviä innovatiivisia ratkaisuja ja pitämään samalla kuluttajien ja potilaiden 
edut sen ytimessä;

18. korostaa, että todella tehokkaan Euroopan teollisuusstrategian ja -politiikan on 
pohjauduttava ilmastolainsäädäntöön perustuviin kunnianhimoisiin ilmastotoimiin ja 
-tavoitteisiin ja tarjottava etenemissuunnitelman tulevaisuuden teollisuuden 
muokkaamiseksi siten, että kaikilla aloilla edistetään ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja viimeistään vuoteen 2050 
mennessä;

19. korostaa, että uuden teollisuusstrategian on oltava yhdenmukainen ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä koskevan tavoitteen kanssa, ja painottaa 
samalla, että EU:n ilmastopolitiikan on perustuttava näyttöön;

20. korostaa, että on tärkeää yhdistää päästöjen vähentämiseksi toteutettavat toimet 
talouskasvuun sekä kilpailukyvyn ja Euroopan kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen;

21. katsoo, että teollisuusstrategiassa on myös määriteltävä tapoja, joilla pk-yritykset voivat 
edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja ympäristönsuojelua EU:ssa ja joilla 
täydennetään jo käytössä olevia toimia ja toimintapolitiikkoja sekä tarjotaan lisävälineitä, 
jotta pk-yritykset voivat pysyä mukana teollisuuden vihreässä siirtymässä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja edistää sitä;

22. korostaa, että tarvitaan maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset; kehottaa 
tarkistamaan EU:n päästökauppajärjestelmää ilmastotavoitteiden ja hiilidioksidipäästöjen 
tullimekanismin mukaisesti, jotta voidaan edistää tuotannon takaisinsiirtämistä ja 
arvoketjujen lyhentämistä; korostaa hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin mahdollisesti 
tärkeää roolia hiilivuodon välttämisessä;

23. toistaa kannattavansa voimakkaasti komission vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyä 
tavoitetta, joka koskee hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin käyttöönottoa; kehottaa 
komissiota edistämään tätä uudistusta osana komission vuoden 2020 työohjelmaa;

24. kehottaa komissiota virallistamaan menettelyn, jonka avulla kehitysmaat saavat 
mahdollisuuden käyttää vähähiilisiä teknologioita ja niistä tulee kohtuuhintaisia, jotta 
kehitysmailla on varaa niihin;

25. kehottaa edistämään vapaakauppasopimuksilla kauppa-, ilmaston- ja ympäristönsuojelu-, 
tulli-, markkinavalvonta- ja teollisuuspolitiikan yhdenmukaisuutta Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti; kehottaa lisäksi sisällyttämään kaikkiin 
kauppasopimuksiin kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut, joiden täytäntöönpanoa 
voidaan valvoa; korostaa, että on tärkeää edistää edelleen EU:n korkeiden sosiaali-, 
ympäristö- ja turvallisuusnormien vastavuoroisuutta kauppasopimusten ja selviytymis- ja 
palautumiskykyisemmän tulli- ja markkinavalvontapolitiikan avulla; vaatii, että 
tullivalvonnassa noudatetaan samoja normeja kaikkialla EU:ssa, jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä ja toissijaisuusperiaatetta noudatetaan täysin;

26. kehottaa sisällyttämään vapaakauppasopimuksiin pakollisia ja kunnianhimoisia ilmastoa 
koskevia lukuja; korostaa uudelleen asianmukaista huolellisuutta koskevan tulevan 
lainsäädännön merkitystä;
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27. kehottaa komissiota arvioimaan tarkoin, mitä vaikutuksia on EU:n tuonnin riippuvuudella 
kolmansista maista ja erityisesti maista, joissa valtiolla on merkittävä vaikutus 
markkinoihin, ja ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla puututaan maailmanlaajuisten 
arvoketjujen häiriöihin erityisesti lisäämällä EU:n koordinointia ja strategisia 
maailmanlaajuisia kumppanuuksia;

28. palauttaa mieliin, että teollisuusstrategian mukaan kiertotalouden periaatteiden 
soveltaminen kaikilla aloilla ja kaikessa teollisuudessa voi luoda koko EU:ssa vuoteen 
2030 mennessä 700 000 uutta työpaikkaa, joista useat olisivat pk-yrityksissä; korostaa 
kiertotalouden potentiaalia vähentää energian ja resurssien kulutusta sekä lisätä 
kapasiteettia ja sellaisten kierrätysmateriaalien luotettavaa tarjontaa, jotka ovat kriittisen 
tärkeitä vihreän energian ja digitaaliteknologian kannalta; katsoo, että EU:n 
teollisuusstrategian on oltava kiertotalouden periaatteen ja kiertotaloutta koskevan 
toimintasuunnitelman mukainen ja että sillä on varmistettava Euroopan talouden 
siirtyminen myrkyttömään kiertotalouteen; kehottaa antamaan lisätukea tutkimus- ja 
kehitysohjelmille, joilla pyritään tukemaan siirtymistä turvalliseen ja kestävään 
kiertotalouteen ja edistämään sekä innovatiivisia ratkaisuja että olemassa olevien 
teknologioiden laajentamista strategisilla aloilla;

29. korostaa, että kiertotalouden parantamisen kannalta kysyntäpuolen toimenpiteet, kuten 
kestävän kulutuksen edistäminen ja vihreiden julkisten hankintojen käytön lisääminen, 
ovat vain mitalin toinen puoli, ja että on toteutettava merkittäviä toimia 
resurssitehokkuuden ja kiertotalouden noudattamisen lisäämiseksi tuotantoprosesseissa; 
kehottaa komissiota asettamaan tätä varten selkeät tavoitteet ja lainsäädäntökehykset; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä ilmoitusta kestävästä tuotepoliittisesta kehyksestä ja 
kierrätysmateriaalien pakollista osuutta koskevien vaatimusten vahvistamista;

30. kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoisia alakohtaisia tavoitteita 
resurssitehokkuuden parantamiseksi aloittaen paljon resursseja käyttävistä aloista; katsoo, 
että yhteistyössä teollisuusjärjestöjen, yritysten, ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan 
ja tiedemaailman kanssa olisi myös laadittava ja valmisteltava etenemissuunnitelmia, 
jotka ohjaisivat eri alojen siirtymää kiertotalouteen; korostaa, että on tärkeää ottaa 
käyttöön selkeä seurantakehys, joka tarjoaa kattavaa ja julkisesti saatavilla olevaa tietoa 
saavutetusta edistyksestä;

31. korostaa kiertobiotalouden ja puunjalostusteollisuuden potentiaalia kilpailukykyisen ja 
kestävän teollisuuden edistämisessä; kannustaa jäsenvaltioita edistämään uusiutuvia ja 
kierrätettäviä biopohjaisia tuotteita koskevia investointeja ja julkisia hankintoja;

32. korostaa resurssi- ja energiatehokkuuden merkitystä pyrittäessä vähentämään riippuvuutta 
malmien ja fossiilisten polttoaineiden tuonnista; korostaa, että jätteiden vähentäminen 
paitsi vähentää saastumista myös säästää arvokkaita resursseja;

33. korostaa, että jätteiden määrää on vähennettävä teollisuudessa; kehottaa komissiota 
ottamaan käyttöön teollisten pakkausmateriaalien uudelleenkäyttöä koskevat pakolliset 
tavoitteet; kehottaa yhdenmukaistamaan pakkauksia liiketoiminta-aloilla ja 
jäsenvaltioissa panttijärjestelmien helpottamiseksi;

34. pitää myönteisenä komission ilmoitusta kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta, 
jonka avulla pyritään saavuttamaan saasteettomuus ja myrkytön ympäristö; korostaa, että 
Euroopan kemianteollisuus on yksi keskeisistä unionin taloudellisen hyvinvoinnin 
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takaavista teollisuudenaloista mutta sen energiankulutus ja ympäristövaikutukset eivät ole 
kestävällä pohjalla; korostaa, että on tärkeää saavuttaa energiatehokkuus, kiertotalous ja 
saasteettomuus erityisesti tällä alalla;

35. panee merkille, että kemianteollisuus edistää monia strategisen tärkeitä arvoketjuja ja 
hiilineutraalien, resurssitehokkaiden ja kiertotalouteen perustuvien teknologioiden ja 
ratkaisujen tuottamista; kehottaa laatimaan kestävän kemikaalipolitiikan, joka on 
teollisuusstrategian mukainen;

36. korostaa, että Euroopan teollisuusstrategian olisi oltava täysin yhdenmukainen tulevan 
kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian kanssa, joka perustuu vaarallisten aineiden 
poistamiseen ja korvaamiseen turvallisemmilla vaihtoehdoilla ja erityisesti 
hormonaalisten haitta-aineiden kaltaisille kemikaaleille altistumisen vähentämiseen ja 
ehkäisemiseen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi;

37. korostaa tarvetta edistää innovointia kemianteollisuudessa ja toteaa, että kemianteollisuus 
pystyy tarjoamaan useita vähähiilisiä ratkaisuja; korostaa, että innovoinnin edistäminen ja 
ihmisten ja ympäristön vaarallisille kemikaaleille altistumisen minimointi ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä siirryttäessä lineaarisesta kemianteollisuudesta kiertotalouteen 
perustuvaan ja kestävään kemianteollisuuteen, mikä antaisi tälle Euroopan talouden 
keskeiselle alalle merkittävän kilpailuedun;

38. kehottaa Euroopan ympäristökeskusta laatimaan yhdessä Euroopan kemikaaliviraston 
kanssa kertomuksen ympäristön kemikaaleista Euroopassa; katsoo, että kertomuksessa 
olisi arvioitava vaarallisten kemikaalien systeemistä luonnetta Euroopan tuotanto- ja 
kulutusjärjestelmissä, niiden käyttöä tuotteissa, esiintymistä ympäristössä Euroopassa 
sekä niistä ihmisten terveydelle ja ekosysteemeille aiheutuvia haittoja;

39. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita säilyttämään kansalaisten ja potilaiden edun vuoksi 
kansanterveyspolitiikassaan elinvoimaisen tutkimukseen perustuvan lääketeollisuuden; 
painottaa, että komission tulevassa lääkestrategiassa ehdotetut toimenpiteet olisi 
yhdenmukaistettava teollisuusstrategian kanssa ja niillä olisi varmistettava, että Eurooppa 
on edelleen innovoija ja maailmassa johtoasemassa lääkkeiden ja vaikuttavien aineiden 
valmistuksessa, jotta voidaan varmistaa, että potilailla on tasavertaiset mahdollisuudet 
saada niitä; kehottaa komissiota laatimaan lääkestrategian, jossa on asianmukaiset 
toimintapoliittiset välineet innovatiivisten lääkkeiden kehittämisen edistämiseksi 
potilaiden eduksi, varmistetaan vakaa ja tehokas sääntelykehys ja hyödynnetään 
täysimääräisesti terveydenhuollon digitaalisen muutoksen mahdollisuudet;

40. korostaa olevan tärkeää, että unioni pitää yllä kriittisten aineiden ja mineraalien, 
lääkevalmisteiden aineosien, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden toimitusvarmuutta; 
kehottaa vahvistamaan eurooppalaisia arvoketjuja, jotta voidaan vähentää riippuvuutta 
kolmansista maista keskeisillä strategisilla aloilla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään toimiin, joilla pyritään varmistamaan lääkinnällisten tuotteiden 
toimitusvarmuus, vähentämään EU:n riippuvuutta kolmansista maista ja tukemaan 
lähialueilla tapahtuvaa lääketuotantoa niiden lääkkeiden osalta, joista on huomattavaa 
lääkinnällistä hyötyä, siten, että etusijalle asetetaan terveyden kannalta ja strategisesti 
tärkeät lääkkeet tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa; palauttaa mieliin, että 
kaiken julkisen rahoituksen ehdoksi on asetettava investointien täydellinen avoimuus ja 
jäljitettävyys, toimitusvelvoitteet Euroopan markkinoilla ja potilaiden kannalta parhaan 
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tuloksen saavuttamisen helpottaminen myös valmistettujen lääkkeiden saatavuuden ja 
kohtuuhintaisuuden osalta; korostaa, että strategialla olisi kannustettava teollisuutta 
monipuolistamaan toimitusketjua ja laatimaan lääkepulaa koskevan 
riskinhallintasuunnitelman toimitusketjun haavoittuvuuksien ja siihen kohdistuvien 
riskien hallitsemiseksi; kehottaa komissiota ehdottamaan keinoja, joilla voidaan 
varmistaa, että toimitusketjuverkostosta tulee selviytymis- ja palautumiskykyisempi, ja 
laatimaan lääkepulaa koskevan riskinhallintasuunnitelman olennaisen tärkeiden 
lääkkeiden toimitusketjun mahdollisten haavoittuvuuksien ja siihen kohdistuvien riskien 
hallitsemiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan ulkomaisia suoria 
sijoituksia lääketuotantolaitoksiin, jotka ovat osa Euroopan kriittistä 
terveydenhuoltoinfrastruktuuria;

41. kehottaa komissiota osallistumaan entistä enemmän kriittisen terveydenhuollon 
infrastruktuurien suojelun tukemiseen jäsenvaltioissa ja aloittamaan Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelman (EPCIP) soveltamisen 
terveydenhuollon infrastruktuurin alalla;

42. korostaa, että asianmukaisesti toimiva ja kilpailukykyinen lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden ala on keskeinen lääkkeiden kestävän saatavuuden varmistamiseksi ja 
korkeatasoisen terveydenhuollon takaamiseksi EU:n potilaille; katsoo, että komission 
olisi edistettävä vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien 
kanssa luomalla Euroopan lääkeviraston valvoman lääkefoorumin, jotta voidaan käydä 
kokonaisvaltaista keskustelua kysymyksistä, jotka koskevat muun muassa lääkkeiden 
kestävyyttä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmissä; 
korostaa, että tällä foorumilla olisi otettava huomioon erilaiset kansalliset lähestymistavat 
hinnoitteluun ja korvauksiin sekä terveydenhuollon investointeihin ja järjestelmiin, jotta 
voidaan turvata nykyiset tuotantoinvestoinnit Euroopassa sekä varmistaa kestävyys, 
kilpailukyky ja toimitusvarmuus pitkällä aikavälillä; kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita laatimalla kestäviä lääkehankintoja koskevat EU:n tilapäiset suuntaviivat 
nykyisten julkisia hankintoja koskevien EU:n sääntöjen mukaisesti siten, että huomioon 
otetaan muitakin valintaperusteita kuin ainoastaan alhaisin hinta eli sovelletaan niin 
kutsuttuja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteita ja otetaan 
huomioon esimerkiksi kestävyyden, kilpailun ja toimitusvarmuuden varmistaminen 
pitkällä aikavälillä sekä tutkimus- ja valmistusinvestointien edistäminen;

43. kannattaa nykyisen terveyskriisin ja mahdollisten tulevien kriisien yhteydessä EU:n 
yritysten edistämistä, tuotannon kannustamista EU:ssa, EU:n riippuvuuden vähentämistä 
kolmansista maista, tiettyjen tuotteiden, erityisesti desinfiointigeelin, hengityskoneiden ja 
henkilönsuojainten, tuotantokapasiteetin lisäämistä sekä 3D-tulostuksen kaltaisten 
digitaalisten tuotantovalmiuksien yhdistämistä ja koordinointia, jotka voivat edistää 
tarvittavien laitteiden valmistusta;

44. korostaa, että EU:n julkisia hankintoja koskevia sääntöjä on tarkasteltava uudelleen ja 
tarkistettava, jotta voidaan varmistaa aidosti tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n 
yrityksille ja erityisesti kestäviä tuotteita tai palveluja esimerkiksi julkisen liikenteen 
alalla tuottaville yrityksille;

45. korostaa uudelleen kestävän liikenteen merkitystä teollisuuden toimitusketjun osana ja 
kehottaa sisällyttämään ulkoiset kustannukset tuotteiden hintaan; korostaa, että kestävän 
ja älykkään liikkuvuuden aloilla on sekä potentiaalia että vastuu edistää digitaalista 
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muutosta ja ympäristösiirtymää, tukea Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja parantaa 
yhteyksiä erityisesti auto-, ilmailu-, rautatie- ja laivanrakennusteollisuudessa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään investointeja päästöttömään liikkuvuuteen sekä 
kestäviin ja turvallisiin liikenneinfrastruktuureihin ja erityisesti suurnopeusverkkoihin 
sekä tukemaan edelleen kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämistä;

46. korostaa vihreän liikkuvuuden merkitystä uusien työpaikkojen luomisessa, Euroopan 
teollisuuden edistämisessä ja liikennealan päästöjen vähentämisessä; kehottaa laatimaan 
laajamittaisen strategian ja lisäämään investointeja sähköautojen nopeiden, luotettavien ja 
yhteensopivien latausasemien laajan latausinfrastruktuuriverkon käyttöönottoa varten;

47. panee merkille akkuteknologian merkityksen liikkuvuus- ja energiajärjestelmien hiilestä 
irtautumisessa; pitää myönteisenä EU:n akkualan yhteenliittymää ja akkuja koskevaa 
strategista toimintasuunnitelmaa; kehottaa edistämään ja kannustamaan akkutuotantoa 
Euroopassa sekä luomaan johdonmukaisen ja kannustavan kestäviä akkuja koskevan 
sääntelykehyksen noudattaen kiertotalouden periaatteita ja laajempia hiilestä irtautumista 
koskevia tavoitteita sekä vastaten tarpeeseen vähentää riippuvuutta kolmansista maista 
peräisin olevista kriittisistä aineista ja metalleista;

48. korostaa, että on tärkeää kehittää kestäviä akkujen arvoketjuja nykyisiin ja tuleviin 
sähköiseen liikkuvuuteen liittyviin tarpeisiin; korostaa, että uuteen akkuja koskevaan 
sääntelykehykseen olisi sisällytettävä täysimääräisesti kestävyysvaatimukset, kuten 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevat tavoitteet sekä raaka-aineiden kestävä ja 
sosiaalisesti vastuullinen hankinta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 
kilpailukykyiselle ja kestävälle akunvalmistusalalle kohdistettavia investointeja ja 
tarjoamaan kehyksen, johon sisältyy raaka-aineiden turvattu saatavuus, teknologisen 
innovoinnin tukeminen ja akkutuotantoa koskevat johdonmukaiset säännöt kiertotalouden 
vaatimusten mukaisesti;

49. korostaa, että teollisuuden olisi täysimääräisesti edistettävä biodiversiteetin ja ympäristön 
suojelua; huomauttaa, että yli puolet maailman BKT:stä on peräisin luonnosta ja siihen 
liittyvistä palveluista ja että useat alat ovat hyvin riippuvaisia luonnosta; toteaa, että 
luonnonvarojen hyödyntäminen ja jalostaminen aiheuttaa yli 90 prosenttia 
biodiversiteetin vähenemisestä ja vesistressistä; korostaa, että Euroopan 
teollisuuspolitiikan olisi oltava vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
tavoitteiden mukaista ja noudatettava ennalta varautumisen periaatetta ja saastuttaja 
maksaa -periaatetta;

50. korostaa, että yhteinen terveys -lähestymistavan perusteella luonnon ekosysteemien 
säilyttäminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa ihmiskunnalle 
välttämättömien perustarpeiden, kuten juomaveden, puhtaan ilman ja hedelmällisen 
maaperän tarpeen, täyttäminen; kehottaa laatimaan pikaisesti luotettavia indikaattoreita, 
jotta voidaan arvioida biodiversiteettiin kohdistuvia vaikutuksia ja varmistaa saasteiden 
asteittainen väheneminen EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti;

51. korostaa, että teollisuus edistää edelleen merkittävästi ympäristön pilaantumista 
päästämällä ilmaan, veteen ja maaperään pilaavia aineita; korostaa teollisuuden päästöjä 
koskevan direktiivin roolia asetettaessa pilaavien aineiden päästöjen minimointia 
koskevia velvoitteita suurille laitoksille; odottaa innolla tulevaa 
saasteettomuustoimintasuunnitelmaa ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi ja 
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teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin tarkistamista, jonka pitäisi johtaa teollisuuden 
päästöjen merkittävään vähenemiseen;

52. pitää myönteisenä komission aietta soveltaa uusiutuviin energiamuotoihin liittyviin 
teollisuudenaloihin strategisempaa toimintamallia; katsoo, että näitä teollisuudenaloja 
olisi tuettava täysimääräisesti, kun otetaan huomioon niiden keskeinen rooli 
energiajärjestelmien hiilestä irtautumisessa ja ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä; korostaa myös, että energian kysynnän 
vähentämiseksi on tärkeää noudattaa energiatehokkuus etusijalle -periaatetta;

53. toteaa, että energiatehokkuus etusijalle -periaate on yksi energiaunionin keskeisistä 
periaatteista ja sen avulla on tarkoitus varmistaa energian toimitusvarmuus sekä energian 
toimituksen kestävyys, kilpailukyky ja kohtuuhintaisuus EU:ssa; korostaa, että 
kunnostamiseen kannustava aloite tarjoaa EU:n rakennus- ja energia-alalle merkittäviä 
mahdollisuuksia, ja kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan rakennusten kunnostamiseen 
kohdistuvia investointeja; panee merkille, että kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 
toimijoilla voi olla tärkeä rooli kunnostamisaloitteiden tukemisessa ja koordinoinnissa;

54. muistuttaa, että uusiutuvan energian teknologiat ovat strategisesti tärkeitä onnistuneen 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen kannalta; kehottaa laatimaan uusiutuvan energian 
kapasiteetin käyttöönottoa ja laajentamista koskevan vankan teollisuusstrategian, jotta 
voidaan varmistaa energian toimitusvarmuus pitkällä aikavälillä, kilpailukyky, 
teknologia-alan johtoasema ja työpaikkojen luominen Euroopassa;

55. korostaa, että uusiutuvan energian ja digitaalitalouden kehittäminen edellyttää entistä 
enemmän harvinaisia maametalleja, harvinaisia metalleja, kriittisiä metalleja ja 
perusmetalleja; toteaa, että tähän kehittämiseen tarvittava kaivostoiminta kuluttaa paljon 
vettä ja että tämä voi johtaa kilpailuun vedestä paikallisen väestön kanssa erityisesti 
alueilla, joilla veden kysyntä uhkaa ylittää sen tarjonnan; korostaa, että kolmansissa 
maissa tapahtuva kaivostoiminta voi aiheuttaa akuuttia saastumista, joka vaikuttaa veden, 
ilman ja maaperän laatuun ja johtaa metsäkatoon ja biodiversiteetin vähenemiseen; 
toteaa, että kaivostoimintaa toteutetaan pääosin kehitysmaissa, joissa työntekijöiden 
suojelua koskevat vaatimukset ovat paljon heikommat kuin EU:ssa, minkä vuoksi 
kaivosten työolot vaarantavat kaivostyöntekijöiden terveyden ja hengen; korostaa, että 
kaivostoiminnasta aiheutuva saastuminen vaikuttaa suoraan paikallisen väestön 
toimeentuloon ja voi ajan mittaan pakottaa ihmiset muuttamaan pois alueelta; toteaa, että 
paikallinen väestö kärsii veden, ilman ja maaperän saastumisen epäsuorista seurauksista, 
joilla on suuri vaikutus väestön terveyteen;

56. korostaa, että ympäristö ja talous ovat perusta osallistavalle yhteiskunnalle, jonka avulla 
voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin ja hyödyntää tulevia mahdollisuuksia;

57. katsoo, että Euroopan unioni tarvitsee uudelleenteollistamisprosessia ja teollisen 
perustansa nykyaikaistamista, sisämarkkinoiden lujittamista ja kilpailukykyisen kehyksen 
luomista teollisuudelle, mukaan lukien tehokas pk-yrityksiä koskeva strategia, jotta 
voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä ja maailmanlaajuista johtoasemaa;

58. kehottaa komissiota vahvistamaan ja edistämään Euroopan teollisuudenalojen siirtämistä 
ja monipuolistamista uusiutuvan energiantuotannon ja lääkealan kaltaisilla strategisilla 
aloilla, jotka eivät vielä ole palautumis- ja sopeutumiskykyisiä;
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59. katsoo, että Euroopan teollisuuden siirtämisellä olisi edistettävä vähiten kehittyneiden 
eurooppalaisten alueiden ja myös SEUT-sopimuksen 174 artiklassa tarkoitettujen 
väestöntiheydeltään alhaisten ja harvaanasuttujen alueiden elvyttämistä; korostaa, että 
tällä tavoin edistettäisiin niiden talouskasvua ja luotaisiin lukuisia työpaikkoja, joiden 
vuoksi väestö pysyisi näillä alueilla;

60. korostaa, että teollisuusstrategian olisi perustuttava näyttöön ja uusimpaan tieteelliseen 
tutkimukseen; korostaa, että Euroopan teollisuuden ja yritysten osallistuminen 
teollisuusstrategian kehittämiseen on tärkeää;

61. korostaa, että Euroopan teollisuusstrategialla olisi myös varmistettava, että tarjolla on 
selkeää, kattavaa ja helposti saatavilla olevaa tietoa Euroopan teollisuuden asemasta ja 
erityisesti kaikki tiedot, jotka ovat olennaisia teollisen tuotannon terveys- ja 
ympäristövaikutusten ymmärtämiseksi;

62. korostaa, että on olennaisen tärkeää pyrkiä tasapainottamaan teollisuudenaloilla 
työskentelevien miesten ja naisten osuutta erityisesti kannustamalla naisia opiskelemaan 
tieteitä, teknologiaa, insinööritieteitä ja matematiikkaa, harkitsemaan uraa 
teknologia-alalla ja panostamaan digitaalisiin taitoihin, ja että näin voidaan parantaa 
sukupuolten tasapuolista edustusta yritysten perustamisessa ja johtamisessa;

63. tukee komissiota sen tavoitteessa laatia uusi EU:n teollisuusstrategia, jolla pyritään 
parantamaan teollisuuden kilpailukykyä ja selviytymis- ja palautumiskykyä 
maailmanlaajuisissa häiriötilanteissa;

64. katsoo, että Euroopan unionin olisi pyrittävä laatimaan räätälöity teollisuusstrategia, joka 
on vakaa pilari Euroopalle tulevaisuudessa, erityisesti covid-19-pandemian aiheuttamien 
ennennäkemättömien talouskriisien jälkeen;

65. katsoo, että teollisuusstrategian on tarjottava erilaisia sovellettavia välineitä, jotka on 
kohdennettu kunkin alan tai ekosysteemin tarpeiden mukaisesti ja joita koordinoidaan 
jäsenvaltioiden kanssa ja joilla tehostetaan EU:n toimintapolitiikkoja ja välineitä.
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KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta
(2020/2076(INI))

Valmistelija: Markus Buchheit

EHDOTUKSET

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

1. on tyytyväinen Euroopan uuteen teollisuusstrategiaan ja erityisesti siihen, että siinä 
keskitytään reilun kilpailun ja maailmanlaajuisesti tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseen sekä välineisiin, joilla EU:n teollisuus voi vastata nykyisiin ja tuleviin 
haasteisiin maailmanlaajuisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti; 
kehottaa komissiota valitsemaan vahvan ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan uuden 
teollisuusstrategian täytäntöönpanossa; painottaa, että Euroopan teollisuudessa 
sosiaaliset oikeudet, digitalisaatio, liikenne, kauppa ja ympäristöpolitiikka ovat tiiviissä 
yhteydessä toisiinsa;

2. panee merkille, että EU on jäänyt jälkeen maailmanlaajuisessa kilpailukyvyssä, että 
maailmankaupan odotetaan supistuvan 13–32 prosenttia ja EU:n BKT:n vähintään 
7,5 prosenttia vuonna 2020 covid-19:n vaikutusten vuoksi ja että vuoden 2021 odotettua 
elpymistä koskevat arviot ovat edelleen epävarmoja; painottaa tämän vuoksi, että 
maailmantalouden heikentyessä nopeasti tarvitaan Euroopan uudelleenteollistamista 
siten, että kiinnitetään erityistä huomiota työmarkkinoiden elpymiseen; kehottaa EU:ta 
kokoamaan voimansa yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi tätä tarkoitusta varten; 
painottaa, että kun otetaan huomioon covid-19-pandemian puhkeamisen kielteiset 
vaikutukset EU:n kilpailukykyyn, on tärkeää mukauttaa EU:n teollisuusstrategiaa uusiin 
sen jälkeisiin talousnäkymiin, jotta varmistetaan eurooppalaisen teollisuuden 
vähäisempi riippuvuus EU:n ulkopuolelta tulevista toimituksista; kehottaa vahvistamaan 
toimenpiteitä pk-yritysten rahoituksen tukemiseksi ja niiden innovoinnin 
kannustamiseksi sekä etsimään ratkaisun covid-19-pandemian puhkeamisen 
aiheuttamiin pk-yritysten globaalien arvoketjujen nykyisiin häiriöihin;

3. kehottaa laatimaan laaja-alaisen ja johdonmukaisen EU:n teollisuusstrategian, joka on 
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linjassa eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelman kanssa, jotta voimme muuttaa 
talouksiamme ja vahvistaa niiden häiriönsietokykyä yhdistämällä strategisia 
investointeja pk-yritysten tukemiseksi ja työllistymismahdollisuuksien ja osaamisen 
parantamiseksi; kannustaa lisäksi komissiota vahvistamaan ja parantamaan aloitteitaan 
eurooppalaisten pk-yritysten tukemiseksi sellaisten esteiden poistamisessa, jotka estävät 
niiden pääsyn kansainvälisille markkinoille, neuvottelemalla kauppasopimuksiin asialle 
omistettuja lukuja ja tukemalla kansallisia ja alueellisia vientiedustajia niiden 
pyrkimyksissä antaa pk-yrityksille mahdollisuus hyödyntää näitä sopimuksia parhaalla 
mahdollisella tavalla; korostaa tässä yhteydessä tehokkaiden viestintä- ja 
tiedotuskampanjoiden merkitystä ja toteaa, että ne olisi toteutettava tehokkaasti 
pk-yrityksiä koskevan strategian kautta; pyytää komissiota vähentämään hallinnollista 
ja sääntelyyn liittyvää rasitetta, jotta pk-yritykset voivat hyötyä täysimääräisesti 
markkinoille pääsystä; painottaa, että on edelleen parannettava liiketoimintaympäristöä 
EU:ssa helpottamalla rahoituksen saantia erityisesti nykyisessä tilanteessa, jossa 
globaaleissa arvoketjuissa on häiriöitä; korostaa myös, että ennen uusien EU:n sääntöjen 
käyttöönottoa on varmistettava oikeusvarmuus, näyttöön perustuvat toimet, 
vaikutustenarvioinnit ja kustannustehokkuus; muistuttaa komissiota ”yksi sisään, yksi 
ulos” -periaatteesta; on tyytyväinen komission tavoitteeseen ottaa vuoden 2020 alussa 
käyttöön pk-yrityksille tarkoitettu alkuperäsääntöjä koskeva itsearviointiväline tulevalla 
Access2Market -foorumilla, jonka avulla yrityksiä autetaan arvioimaan, voiko jokin 
tuote hyötyä tiettyyn EU:n kauppasopimukseen perustuvista etuuksista, ja siten 
helpotetaan sitä, että pk-yritykset voivat käyttää tällaisiin sopimuksiin perustuvia 
etuuksia; katsoo, että tukea tarvitaan sellaisille pk-yrityksille, jotka investoivat 
ilmastoneutraaliuteen säilyttäen samalla kilpailukykynsä;

4. painottaa, että jäsenvaltioiden on sitouduttava voimakkaasti Euroopan teollisuuden 
tulevaisuuteen ja että EU:n on saavutettava maailmassa johtoasema vähähiilisten, 
kestävien teknologioiden alalla sekä vältettävä hiilivuotoa; pyytää komissiota 
esittämään ehdotuksen hiilitullimekanismista ja korostaa, että sen on oltava täysin 
WTO:n sääntöjen mukainen ja että siinä on otettava huomioon myös asianmukaisen 
vaikutustenarvioinnin tulokset; painottaa, että ilmastoa koskevat kunnianhimoiset 
tavoitteemme eivät saa johtaa teollisuuden alasajoon EU:ssa vaan siihen, että kestävistä 
innovatiivisista ratkaisuista tehdään yhä kilpailukykyisempiä ja kiertotalouden 
mahdollisuuksia lisätään; korostaa, että EU:n teollisuutta vaaditaan osaltaan edistämään 
aktiivisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita investoimalla 
ilmastoneutraaliuteen ja noudattamalla uusia normeja, vaikka ne myös joutuvat 
vastakkain kolmansien maiden kilpailijoiden kanssa, jotka eivät tähtää yhtä 
kunnianhimoisiin päästövähennyksiin; painottaa, että eurooppalaiset yritykset, 
erityisesti pk-yritykset, ovat vaarassa joutua epäedulliseen kilpailuasemaan, vaikka ne 
pyrkivät säilyttämään kilpailukykynsä ja menestymään vientimarkkinoilla; kehottaa 
komissiota tukemaan pk-yrityksiä, jotka jo nyt keskittyvät vihreään teknologiaan ja 
innovaatioihin viemällä tuotteitaan ja palvelujaan kolmansiin maihin, jotta niissä 
voidaan ottaa käyttöön vihreää teknologiaa ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset; 

5. kehottaa komissiota keskittymään tarjonnan turvaamiseen Euroopassa perustamalla 
strategisia varastoja ja varastoimalla riittävästi sekä vähentämällä riippuvuutta harvoista 
maista keskittyen samalla älykkääseen tuotannon takaisin siirtämiseen keskeisillä 
teollisuudenaloilla, kuten teknologiassa ja televiestinnässä, lääkinnällisissä tuotteissa, 
lääkkeissä ja strategisissa raaka-aineissa; korostaa tarvetta tukea avustuksin tutkimusta, 
digitalisaatiota ja robotisaatiota, jotta voidaan säilyttää kilpailukyky 
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maailmanmarkkinoilla; painottaa, että tuotannon takaisin siirtäminen ja sisäiseen 
tuottavuuteen keskittyminen ainoana keinona puuttua strategisten hyödykkeiden 
puutteeseen ei korjaa tällaisia puutteita varsinkaan kriisiaikoina; katsoo, että EU:lla olisi 
toimittava edelläkävijänä monenvälisillä foorumeilla ja instituutioissa sen 
varmistamiseksi, että toimitusongelmia voidaan lieventää tulevaisuudessa, koska niihin 
voidaan puuttua vain vahvistetun monenvälisen yhteistyön avulla; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä elpymispaketissa ehdotettua strategisten investointien välinettä 
ja katsoo, että sitä voitaisiin täydentää strategisella toimitusketjun monipuolistamiseen 
tarkoitetulla rahastolla, jotta voidaan vähentää liiallista riippuvuutta yksittäisistä 
toimittajista ja tukea aktiivisesti yrityksiä tuotannon monipuolistamisessa strategisilla 
aloilla; katsoo, että EU:n teollisuusstrategiaa voitaisiin täydentää toimitusketjujen muita 
näkökohtia koskevalla sääntelyllä, kuten asianmukaista huolellisuutta sekä ympäristö- ja 
työlainsäädäntöä koskevilla säännöksillä ja vahvoilla sosiaalisilla suojatoimilla, jotta 
voidaan luoda kokonaisvaltainen lähestymistapa;

6. toteaa, että covid-19-kriisi on tuonut korostetusti esiin digitaalisten ratkaisujen ja 
kaupan ja liiketoimintamallien tarpeen; korostaa meneillään olevien sähköistä 
kaupankäyntiä, myös rajat ylittäviä tietovirtoja, koskevien monenvälisten 
WTO-neuvottelujen merkitystä; kehottaa laatimaan kattavat ja kunnianhimoiset 
säännöt, joilla taataan eurooppalaiset tietosuojanormit; 

7. toteaa, että seuraavalla teollisella vallankumouksella ja automaatiolla voi olla 
merkittävä vaikutus kansainväliseen kauppaan; toteaa, että ennakoidulla tuotannon 
optimoinnilla muokataan kansainvälistä toimitusketjua ja että tällä tulee olemaan 
merkittävä vaikutus työmarkkinoihin ja näin ollen myös kielteinen vaikutus tulevaan 
työllisyyteen ja markkinoihin kokonaisuudessaan; kehottaa komissiota sisällyttämään 
politiikkatoimiinsa vahvoja sosiaalisia suojatoimia;

8. korostaa, että teollisuuden osuus Euroopan tavaraviennistä on 80 prosenttia ja se 
työllistää noin 35 miljoonaa ihmistä; kehottaa komissiota ottamaan huomioon sen 
merkittävän lisäarvon, jonka teollisuus tuo eurooppalaisille työmarkkinoille ja 
sosiaalisille oikeuksille, sekä teollisuuden ratkaisevan aseman vaurauden ja 
kilpailukyvyn osatekijänä;

9. painottaa, että EU:n teollisuusstrategian on oltava osallistava ja avoin ja katettava kaikki 
toimijat koko arvoketjussa kaikkein pienimmistä uusyrityksistä suuryrityksiin, 
tiedeyhteisöstä tutkimukseen ja palveluntarjoajista tavarantoimittajiin mutta myös 
ammattiliittoihin ja kuluttajajärjestöihin;

10. kehottaa komissiota turvaamaan sääntöihin perustuvan monenvälisen järjestelmän, joka 
soveltuu maailmassa entistä vahvemmalle EU:lle, jossa kauppa on avointa ja reilua ja 
yhtäpitävää maailmanlaajuisten ilmastonmuutoksen pysäyttämistä ja biologisen 
monimuotoisuuden häviämistä koskevien pyrkimysten kanssa ja joka samalla pyrkii 
talouden kestävään elpymiseen; painottaa, että reilun ja vapaan kaupan tukena olisi 
oltava täysin toimintakykyinen WTO; pyytää komissiota tekemään yhteistyötä muiden 
WTO:n jäsenten kanssa kunnianhimoisen uudistuksen toteuttamiseksi, jatkamaan 
pyrkimyksiään löytää pitkän aikavälin monenvälinen ratkaisu valituselintä koskevan 
nykyisen umpikujan ratkaisemiseksi, varmistamaan avoimen ja oikeudenmukaisen 
kaupan, johon liittyy täytäntöönpanokelpoinen riitojenratkaisujärjestelmä ja aidosti 
tasapuoliset toimintaedellytykset kauppayrityksille, sekä ottamaan sosiaali- ja 
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ympäristönormit täysimääräisesti huomioon; kehottaa komissiota neuvottelemaan 
uusista säännöistä kauppaa vääristävien käytäntöjen torjumiseksi, mukaan lukien muut 
kuin markkinaehtoiset menettelytavat ja käytännöt, valtionyritysten ja teollisuustukien 
luoma ylikapasiteetti sekä pakolliseen teknologian siirtoon liittyvät menettelytavat ja 
käytännöt; suhtautuu myönteisesti WTO:ssa käynnissä oleviin monenkeskisiin 
neuvotteluihin palvelukaupan ja investointien helpottamisen keskeisistä aloista; 
kehottaa jatkamaan farmaseuttisten tuotteiden nykyistä nollatariffiluokitusta WTO:ssa 
ja kannattaa nollatullialoitteen laajentamista siten, että siihen sisällytetään enemmän 
tuotteita ja maita;

11. painottaa pyrkivänsä määrätietoisesti luomaan mahdollisimman tiiviit suhteet 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, joka on jatkossakin kumppani, liittolainen ja ystävä 
Euroopan sisällä; rohkaisee komissiota tarttumaan Yhdistyneen kuningaskunnan eron 
luomaan tilaisuuteen virtaviivaistaa EU:n politiikkoja, vähentää byrokratiaa ja vahvistaa 
eurooppalaisten yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä; painottaa, että 
vapaakauppasopimuksilla olisi pyrittävä tarjoamaan mahdollisimman pian tapahtuva 
markkinoille pääsy ja kaupan helpottaminen kaupan häiriöiden minimoimiseksi ja 
tukemaan tätä tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevilla säännöksillä varmistaen 
samalla korkeat sosiaaliturvaa, työntekijöiden suojelua ja ympäristönsuojelua sekä 
kilpailua ja valtiontukipolitiikkaa koskevat normit; toistaa komissiolle esittämänsä 
kehotuksen aikaansaada uusi ja kattava Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välinen 
strateginen kumppanuussopimus, joka ulottuu paljon kauppaa laajemmalle, 
lokakuussa 2019 annetun poliittisen julistuksen mukaisesti;

12. kehottaa komissiota pyrkimään tehokkaiden ja operatiivisten hankintojen järjestelmään, 
joka kannustaa neuvottelemaan vastavuoroisuudesta ja markkinoiden avaamisesta; 
kehottaa neuvostoa jatkamaan neuvotteluja, jotta päästään nopeasti sopimukseen 
kansainvälisestä julkisten hankintojen välineestä; painottaa, että tarvitaan väline, jolla 
puututaan EU:n yrityksiin kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoilla 
kohdistuviin syrjiviin käytäntöihin; kehottaa sisällyttämään tähän maailmanlaajuisen 
luettelon keskeisistä hätätilanteessa tarvittavista tuotteista, jotta vältetään 
kansainvälisessä kaupassa toimivien kolmansien maiden tavarantoimittajien 
väärinkäytökset maailmanlaajuisten pandemioiden aikana; 

13. suhtautuu myönteisesti unionin kansainvälistä kauppaa ja investointeja koskevan 
politiikan tarkistamiseen ja kehottaa komissiota arvioimaan EU:n 
kaupankäyntivälineistöä, jotta voidaan puuttua maailmanmarkkinoiden vääristymiin; 
kehottaa vahvistamaan kaupan suojatoimia, erityisesti suojalausekkeita, jotta ne olisivat 
tehokkaampia ja soveltuisivat paremmin eurooppalaisen teollisuuden puolustamiseen ja 
markkinavääristymien tehokkaaseen torjumiseen; kehottaa kiinnittämään erityistä 
huomiota strategisiin metalleihin ja terästeollisuuteen tosiasiallisen kilpailun 
takaamiseksi; torjuu perusteettomat protektionistiset toimet, jotka johtavat 
maailmantalouden häiriöihin, sekä kolmansien maiden perusteettomat valtiontuet, jotka 
ovat alentaneet tuotantokustannuksia tavalla, joka ei ole Pariisin sopimuksen tai 
kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen; 

14. kehottaa komissiota kiireesti tarkistamaan EU:n terästuotteiden tuontia koskevia 
suojatoimenpiteitä ottaen huomioon nykyisen covid-19-tilanteen ja puolustamaan 
teräsalaa jatkuvaa maailmanlaajuista ylikapasiteettia ja epäreiluja kaupan käytäntöjä 
vastaan sekä takaamaan tosiasiallisen kilpailun;
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15. kehottaa komissiota teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan toimintasuunnitelman 
keskeisimpinä tavoitteina varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien tehokkaan 
täytäntöönpanon sekä edistämään innovointia, varmistamaan lääkkeiden saatavuuden, 
suojelemaan kansanterveyttä ja puuttumaan väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen 
tavaroiden kauppaan koko kansainvälisessä toimitusketjussa yhteistyössä kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden kanssa; kehottaa komissiota edistämään maantieteellisten 
merkintöjen suojelua ja varmistamaan sen sekä kansainvälisellä että kahdenvälisellä 
tasolla; pyytää komissiota jatkamaan sellaisten muiden kuin maataloustuotteiden 
maantieteellisiä merkintöjä koskevia neuvotteluja, joilla voitaisiin tukea innovointia, 
kestävää tuotantoa ja työpaikkoja EU:ssa ja parantaa laadukkaiden tuotteidemme 
houkuttelevuutta ja mainetta maailmanlaajuisesti; painottaa, että TRIPS-sopimuksen 
mahdollistamaa joustoa olisi hyödynnettävä mahdollisten lääketoimitusongelmien 
ratkaisemiseksi;

16. kehottaa jäsenvaltioita panemaan ripeästi täytäntöön kaikki ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantaa koskevan asetuksen säännökset; painottaa, että on tärkeää 
koordinoida entistä paremmin jäsenvaltioiden toimia keskittyen johdonmukaisuuteen, 
tehokkuuteen ja avoimuuteen; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja tarjoamaan siinä tarvittavaa apua strategisten toimialojen, 
infrastruktuurien, keskeisen mahdollistavan teknologian ja kaikkien muiden 
voimavarojen saatavuuden suojaamiseksi turvallisuuden ja kyberturvallisuuden nimissä 
ja kilpailukyvyn turvaamiseksi EU:n sisämarkkinoilla; suhtautuu myönteisesti 
valkoiseen kirjaan toimintaedellytysten tasapuolistamisesta ulkomaisten tukien osalta ja 
kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen, jotta estetään kolmansien 
maiden hallitusten voimakkaasti tukemien yritysten toimeenpanemat vihamieliset 
yritysvaltaukset ja puututaan sisämarkkinoilla aiheutuviin vääristäviin vaikutuksiin; 
kehottaa hyväksymään pikaisesti asetuksen (EU) N:o 654/2014 (täytäntöönpanoasetus).
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EHDOTUKSET

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

A. toteaa, että EU:n teollisuus työllistää nykyään noin 35 miljoonaa henkilöä, sen osuus 
viennistä on yli 80 prosenttia ja se on suorien ulkomaisten investointien osalta 
hallitsevassa asemassa; toteaa, että 99 prosenttia EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä, noin 
50 prosenttia EU:n BKT:sta on peräisin niistä ja ne työllistävät yli 100 miljoonaa 
henkilöä; toteaa, että uuden teollisuusstrategian olisi perustuttava teollisiin 
ekosysteemeihin, jotka kattavat kaikki teollisuuden arvoketjut aina suurista yrityksistä, 
pk-yrityksistä ja mikroyrityksistä työntekijöihin ja kuluttajiin saakka;

B. toteaa, että naiset ja vammaiset henkilöt ovat edelleen aliedustettuina teollisuuden eri 
aloilla, ammateissa ja johtotehtävissä ja työskentelevät useammin sellaisilla teollisuuden 
aloilla tai osa-aloilla, joiden lisäarvo on pieni, vaikka 40,1 prosenttia naisista on 
suorittanut korkea-asteen koulutuksen ja 86,2 prosenttia 20–24-vuotiaista naisista oli 
suorittanut vuonna 2019 vähintään toisen asteen koulutuksen, kun miehillä vastaava 
osuus oli 81 prosenttia1;

C. toteaa, että Euroopassa tarvitaan sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää 
teollisuusstrategiaa, jossa asetetaan etusijalle yhtäläiset mahdollisuudet ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus; katsoo, että EU:n uuden teollisuusstrategian on edistettävä uusien ja 
parempien työpaikkojen luomista kaikilla aloilla ja kaikissa yrityksissä, vahvistettava 
pk-yritysten roolia ja sen avulla on saavutettava osallisuutta edistävät ja tasapainoiset 
työmarkkinat, jotta se voi täydentää oikeudenmukaista siirtymää digitaaliseen ja 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan, erittäin resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen hiilineutraaliin teollisuuteen; toteaa, että vihreän kehityksen 
ohjelman ja digitaalistrategian täytäntöönpanon olisi vauhditettava myös kestävää 
kasvua siirryttäessä vihreämpään ja tiiviimmin kiertotalouteen perustuvaan 
teollisuuteen;

D. toteaa, että pk-yritysten osuus kaikista eurooppalaisista yrityksistä on yli 99 prosenttia 
mutta vain 17 prosenttia on onnistunut integroimaan digitaaliteknologiat toimintaansa; 
toteaa, että 70 prosenttia yrityksistä ilmoittaa kykyjen saatavuuden esteeksi 
investoinneille kaikkialla EU:ssa;

E. toteaa, että Euroopalla on vuosisatojen vahvat teolliset perinteet, minkä vuoksi se on 
valmis yhteisötalouteen ja EU:n arvoihin perustuvaan tehokkaaseen vihreään ja 
digitaaliseen siirtymään;

F. katsoo, että digitalisaation ja tekoälyn turvallinen ja osallistava käyttöönotto ja käyttö 
ovat ratkaisevan tärkeitä kaikille teollisuuden aloille, jotta voidaan toteuttaa 
kilpailukykyä lisäävä sekä laadukkaita työpaikkoja, kestäviä liiketoimintamalleja ja 
taloudellista vaurautta luova vihreä teollisuuden muutosprosessi; katsoo, että tässä 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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yhteydessä on tärkeää investoida tutkimukseen ja innovointiin sekä digitaaliseen 
koulutukseen;

G. katsoo, että tekoälyä koskevassa eurooppalaisessa lähestymistavassa olisi pidettävä 
painopisteenä tekoälyyn liittyvien eettisten näkökohtien ja ongelmien käsittelyä, jotta 
varmistetaan, että se on ihmiskeskeinen ja parantaa ihmisten hyvinvointia, 
turvallisuudentunnetta sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia ja että siinä 
kunnioitetaan täysin EU:n perusoikeuksia ja -arvoja;

H. toteaa, että covid-19-pandemia on koetellut ankarasti EU:ssa asuvia ja työskenteleviä 
ihmisiä, aiheuttanut EU:n teollisuudelle ennennäkemättömiä haasteita ja vaikuttanut 
merkittävästi tiettyjen alojen työjärjestelyihin, työpaikkoihin ja työntekijöihin ja että yli 
viisi miljoonaa ihmistä on vaarassa menettää työpaikkansa ja bruttokansantuotteen 
ennustetaan laskevan keskimäärin 7 prosenttia koko EU:ssa; toteaa, että useissa 
tehtaissa on siirrytty nopeasti muiden tuotteiden tuottamisesta lääkinnällisten tuotteiden 
tuottamiseen; toteaa, että kriisi lisää uuden teollisuusstrategian tarvetta;

I. toteaa, että Maailman talousfoorumin työpaikkojen tulevaisuutta koskevan raportin 
mukaan 65 prosenttia nyt alakoulun aloittavista lapsista päätyy työskentelemään 
työpaikoissa, jollaisia ei vielä ole olemassa; toteaa, että alhaisen osaamistason työvoima 
on erityisen haavoittuvassa asemassa digitaalisella aikakaudella ja Eurostatin tilastojen 
mukaan 77,8 prosenttia 25–64-vuotiaista eurooppalaisista on sitä mieltä, etteivät he 
tarvitse jatkokoulutusta, minkä vuoksi he ovat haavoittuvassa asemassa kriisitilanteissa; 
toteaa, että sen vuoksi olisi tuettava uudelleenkoulutusta ja tietoisuuden edistämistä 
sisältäviä koulutusjärjestelmiä, jotta voidaan opettaa uusilla urilla tarvittavia 
perusvalmiuksia ja -taitoja, mukaan lukien digitaalinen lukutaito;

J. toteaa, että vahva teollisuuspolitiikka, jolla parannetaan työoloja ja -ehtoja ja siten 
edistetään oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa kukaan ei jää jälkeen, edellyttää 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, myös keskitettyjä sopimusneuvotteluja ja 
työmarkkinaosapuolten jatkuvaa yhteistyötä;

K. katsoo, että työmarkkinaosapuolia olisi kannustettava neuvottelemaan ja tekemään 
työehtosopimuksia niille olennaisista asioista kunnioittaen täysimääräisesti niiden 
riippumattomuutta ja oikeutta työtaistelutoimiin;

L. toteaa, että talouskasvu kuuluu yhteen parantuneiden sosiaalinormien ja parantuneen 
elintason sekä hyvien työolojen kanssa;

M. katsoo, että EU:n teollisuusstrategian olisi autettava alueiden elvyttämistä ja siten 
tuettava niiden muutosta älykkään erikoistumisen strategioiden ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen rahoituksen avulla;

1. korostaa, että EU:n teollisuuspolitiikassa on oltava vahva yhteiskunnallinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja siinä on noudatettava Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria ja vihreän kehityksen ohjelman sekä Pariisin sopimuksen tavoitteita, 
jotta voidaan puuttua tehokkaasti rakennemuutoksen sosiaalisiin ja taloudellisiin 
seurauksiin ja edistää kyseisten tavoitteiden saavuttamista, jotta voidaan tukea 
kilpailukykyä, korkealaatuisia työpaikkoja, kunnollisia työoloja, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sekä kaikkien pääsyä moitteettomasti toimiville työmarkkinoille ja 
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hyvinvointijärjestelmiin; korostaa, että siirtyminen ilmastoneutraaliin kiertotalouteen 
luo uusia markkinoita esimerkiksi energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden 
lisäämisen ja uusiojalostuksen (upcycling), uudelleenkäytön ja korjauksen kaltaisten 
innovatiivisten mallien edistämisen avulla ja luo siten mahdollisuuksia uusien 
työpaikkojen syntymiseen ja Euroopan teollisuusalan modernisoimiseen;

2. toteaa, että maakohtaisten suositusten olisi sisällettävä toimia ja kysymyksiä, jotka ovat 
olennaisia (EU:n) teollisuuspolitiikan kannalta eurooppalaisen ohjausjakson aikana; 
korostaa, että nykytilanteen ja edistyksen mittaaminen on olennaisen tärkeää näyttöön 
perustuvan päätöksenteon etenemiselle, jonka avulla voitaisiin myös varmistaa, että 
jäsenvaltioille tiedotetaan teollisuuspolitiikan edistymisestä ja kehityksestä kansallisella 
ja EU:n tasolla;

3. korostaa, että digitalisaatio, tekoäly, massadata-analyysi, kyberturvallisuus, innovointi 
ja kestävää teollisuutta koskevien toimenpiteiden kehittäminen ovat olennaisen tärkeitä 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n kilpailukyvyn varmistamiseksi;

4. korostaa, että raja- ja kausityöntekijät ovat tärkeitä palvelujen tarjonnan alalla, joka on 
keskeinen elpymisen kannalta, ja kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
kannustetaan näiden liikkuvuutta ja suojellaan näiden oikeuksia työntekijöinä, mukaan 
lukien voimassa olevan lainsäädännön parempi täytäntöönpano;

5. kehottaa komissiota puuttumaan ongelmiin, joita raja- ja kausityöntekijöillä on 
sosiaalietuuksien saamisessa sen vuoksi, etteivät työntekijöiden etuudet ole 
siirrettävissä, hyväksymällä pikaisesti sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista 
koskevan asetuksen tarkistamisen ja panemalla täytäntöön koordinoituja digitaalisia 
ratkaisuja jäsenvaltioissa ja samalla tehostamaan ja virtaviivaistamaan ratkaisuja 
kaikenlaisten petosten torjumiseksi;

6. pitää myönteisenä, että komissio auttaa turvaamaan työpaikkoja myöntämällä 
taloudellista tukea hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisestä 
tukivälineestä (SURE), ja katsoo, että eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä 
voisi olla väline, joka täydentäisi oikeudenmukaista siirtymää ilmastoneutraaliin ja 
digitaaliseen kiertotalouteen ja edistäisi EU:n talouden ja erityisesti EU:n teollisuuden 
selviytymis- ja palautumiskykyä; odottaa komission asiaa koskevaa ehdotusta, josta 
komission puheenjohtaja von der Leyen on ilmoittanut;

7. pitää myönteisenä 27. toukokuuta 2020 annettua komission ehdotusta EU:n 
elpymissuunnitelmasta, johon sisältyy vahvistettu EU:n pitkän aikavälin talousarvio 
(vuosien 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys) ja uusi 750 miljardin euron Next 
Generation EU -elpymisväline, ja kehottaa hyväksymään sen pikaisesti; korostaa tässä 
yhteydessä, että on tärkeää investoida elpymis- ja palautumistukivälineestä sosiaalisesti 
ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla teollisuudenaloihin, joihin kriisi vaikuttaa 
erityisen vakavasti, ja kohdistaa investointeja aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan, 
digitaalisin taitoihin ja infrastruktuureihin, yrittäjyyteen ja startup-yritysten 
perustamiseen, erityisesti pk-yrityksiin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin, sillä se auttaa 
laatimaan strategian kestävää ja kilpailukykyistä koko EU:n teollisuuspolitiikkaa varten;

8. korostaa, että Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta rahoitettavat ja Euroopan 
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innovaatio- ja teknologiainstituutin toteuttamat tutkimus- ja innovointihankkeet ovat 
olennaisen tärkeitä maailmanlaajuisen johtoaseman saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi 
strategisen tärkeillä teollisuudenaloilla ja tietyissä korkean lisäarvon teknologioissa; 
palauttaa mieliin, että innovointitoimet vaikuttavat myönteisesti ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä, EU:n yritysten kilpailuetumatkaan sekä 
työpaikkojen määrään ja laatuun;

9. pitää myönteisenä komission SURE-välineestä myöntämää taloudellista tukea 
työpaikkojen turvaamiseksi ja työvoimapalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja yritysten 
uusia kumppanuuksia, joiden tavoitteena on helpottaa erityisesti matkailualalla 
erilaisissa tehtävissä työskentelevien kausityöntekijöiden uudelleenkouluttamista;

10. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikalla on pyrittävä nopeuttamaan innovointia, 
erityisesti digitalisaation ja tuotannon avainaloilla, ja siihen on kuuluttava strategioita, 
joilla edistetään laadukkaiden työllistymis- ja tuotantomahdollisuuksien elpymistä koko 
unionissa, millä varmistetaan kaikkien EU:n alueiden kestävä ja tasapainoinen 
aluekehitys, ja että koheesiopolitiikan ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen on 
vahvistettava sitä, jotta voidaan parantaa EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä ja 
vähentää riippuvuutta ulkopuolisista toimittajista erityisesti lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden, kyber- ja tietoturvallisuuden, digitaalisten palvelujen ja strategisten 
teknologioiden ja energian kaltaisilla strategisesti tärkeillä aloilla ja siten vahvistaa 
EU:n strategista riippumattomuutta; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää kehittää 
kyseisten alojen työntekijöiden taitoja; korostaa lisäksi tarvetta edistää julkisia 
investointeja ja valtiontuen asianmukaista käyttöä sekä vahvistaa yritysten 
pääomasijoituksia, monipuolistaa maailmanlaajuisia toimitusketjuja ja tehdä niistä 
kestävämpiä ja avoimempia;

11. palauttaa mieliin, että teollisuus on talouden kulmakivi ja sen osuus Euroopan viennistä 
ja tutkimus- ja innovointi-investoinneista on suuri; korostaa, että pk-yritykset ovat 
Euroopan talouden selkäranka ja niillä on merkittävä rooli EU:n teollisuuden kasvun 
varmistamisessa ja vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen tavoitteiden 
saavuttamisessa; korostaa siksi, että pk-yritysten olisi oltava uuden teollisuusstrategian 
ytimessä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan suotuisan ympäristön pk-
yrityksille niiden kehittymisen ja kasvun mahdollistamiseksi, esimerkiksi toteuttamalla 
toimia, joilla vähennetään tarpeetonta sääntelytaakkaa, helpotetaan riittävien 
rahoituslähteiden saatavuutta ja tuetaan yrittäjyyttä, mikä on olennaisen tärkeää 
innovoinnin, työpaikkojen luomisen ja osallisuuden kannalta; tukee tässä yhteydessä 
sitä, että uutta teollisuusstrategiaa täydentää uusi kiertotaloutta koskeva 
toimintasuunnitelma, jonka odotetaan luovan EU:ssa vuoteen 2030 mennessä jopa 
700 000 uutta työpaikkaa, joista useita syntyy erityisesti pk-yrityksiin;

12. korostaa, että EU:n teollisuusstrategiassa on oltava vahva sosiaalinen osa ja että 
teollisuuden digitalisoinnin on oltava osallistavaa; kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävät määrärahat ja tehokkaat mekanismit Euroopan sosiaalirahasto plus -välineen, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja muiden välineiden avulla; katsoo, että 
strategiassa on otettava huomioon teknologisesti vähemmän kehittyneiden 
teollisuusalueiden tarpeet, mukaan lukien kiinteistä fossiilisista polttoaineista 
voimakkaasti riippuvaisten alueiden ja SEUT-sopimuksen 174 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvien alueiden tarpeet, ja varmistettava investoinnit, joita tarvitaan 
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laajakaistaverkon kaltaisia infrastruktuureja varten;

13. korostaa tarvetta kiinnittää huomiota erityisesti teollisuuden muutosprosessista 
aiheutuvaan työpaikkojen menettämisen vaaraan ja sosiaalista suojelua koskevaan 
viranomaisten vastuuseen; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työntekijät saavat 
riittävästi palkkaa ja tukea tässä muutosprosessissa kiinnittäen huomiota erityisesti 
näiden työllistettävyyteen ja hyvinvointiin, ja harkitsemaan useammanlaisia sosiaalisen 
suojelun toimenpiteitä, kuten kansallisia taatun vähimmäistoimeentulon järjestelmiä, 
työttömyyskorvauksia, perheavustuksia, lämmitysavustuksia, riittävän suuria eläkkeitä, 
opiskelijoiden opintotukea, palkan maksamista työharjoitteluista ja vammaisille 
henkilöille annettavaa tukea, jotta voidaan taata kohtuullinen elintaso;

14. korostaa, että työturvallisuuteen ja -terveyteen investoiminen auttaa ehkäisemään 
työperäisiä sairauksia, onnettomuuksia sekä fyysistä ja psykososiaalista rasitusta ja 
vaikuttaa konkreettisesti myönteisellä tavalla talouteen edistämällä parempaa työssä 
suoriutumista ja kestäviä työuria; palauttaa mieliin, että komission mukaan jokainen 
työturvallisuuteen ja -terveyteen käytetty euro tuottaa vähintään kaksi euroa; korostaa, 
että työturvallisuuden ja -terveyden olisi oltava myös Euroopan uuden 
teollisuusstrategian painopisteala;

15. pitää myönteisenä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston määrärahoja korotettiin, 
kun otetaan huomioon, että pitkän aikavälin teollisuuden muutosprosessin vuoksi 
hiilikaivosalalta voi kadota 160 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä ja että muilla 
aloilla, kuten energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla tai autoteollisuudessa, tapahtuu 
perustavanlaatuisia rakennemuutoksia;

16. kehottaa komissiota tutkimaan tarkasti, mitä vaikutuksia on Euroopan riippuvuudella 
tuonnista, joka on peräisin kolmansista maista, kuten Kiinasta ja muista maista, joissa 
valtion vaikutusvalta markkinoilla on merkittävä, millä on kohtuuttomia seurauksia 
EU:n yrityksille ja työntekijöille;

17. panee merkille komission kohdennetun lähestymistavan, jota se soveltaa 
suunnitellessaan teollisuusstrategian mukaisia ohjelmia; kehottaa soveltamaan tätä 
lähestymistapaa realistisissa mittasuhteissa kattaen kunkin ekosysteemin todelliset 
tarpeet;

18. korostaa, että Euroopan työpaikkojen turvaamiseksi on uudistettava EU:n 
kilpailulainsäädäntöä ja samalla on varmistettava, että unioni säilyy avoimena ja 
houkuttelee edelleen ulkomaisia investointeja oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n normien 
puitteissa;

19. korostaa, että kilpailukykyisen ja kestävän EU:n teollisuuden edellytyksenä on, että 
voidaan houkutella, ottaa palvelukseen ja pitää palveluksessa pätevää työvoimaa; 
katsoo, että nykyiseen ja tulevaan osaamisvajeeseen puuttuminen ja kestävän tuotannon 
ja palveluntarjonnan muotoihin siirtymisen tukeminen edellyttävät aktiivista 
työvoimapolitiikkaa, koulutusta tulevaisuuteen suuntautuvilla aloilla, kunnollisia 
työoloja, saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia lastenhoitopalveluja sekä taitoja ja 
valmiuksia, erityisesti ammatillisen koulutuksen ja digitaalisten taitojen osalta; katsoo, 
että työntekijöiden ja -hakijoiden tehokas ja oikea-aikainen jatko- ja uudelleenkoulutus 
ja siten vahvemman ja sopeutumiskykyisen työvoiman luominen edellyttävät 
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investoimista henkilökohtaisesti sovitettuun elinikäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen, 
mukaan lukien osuuskunnat ja yhteiskunnalliset yritykset, digitaaliseen lukutaitoon ja 
henkilöresursseihin, ja että niiden olisi oltava erottamaton osa EU:n teollisuusstrategiaa; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota varmistamaan, että uuden teollisuusstrategian, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja tulevan päivitetyn Euroopan 
osaamisohjelman tavoitteet täydentävät toisiaan siten, että niissä keskitytään aikuisille 
suunnattuihin konkreettisiin toimenpiteisiin ja koordinoituihin strategioihin, joiden 
avulla nämä voivat parantaa taitojaan ja pätevyyttään voidakseen vastata 
työmarkkinoiden muuttuviin vaatimuksiin ja muutosprosesseihin;

20. panee merkille, että osaamisvaje ja osaamisen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino ovat 
nykyään yritysten suurimpia haasteita ja haittaavat tuotantoa ja kasvua, ja korostaa, että 
taitojen olisi vastattava työmarkkinoiden tarpeita; katsoo, että työmarkkinaosapuolilla 
olisi oltava keskeinen rooli tulevien osaamisvajeiden määrittelyssä ja 
koulutusohjelmien, myös työpaikkakoulutusta koskevien ohjelmien, kehittämisessä, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan yhdennettyä strategista suunnittelua ja 
parempaa yhteistyötä ja edistämään kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden välistä 
tiedonvaihtoa, mukaan lukien ammatillisen koulutuksen tarjoajat, teollisuusklusterit, 
yliopistot, julkiset työvoimapalvelut, yritykset, ammattiyhdistykset ja paikallis- ja 
alueviranomaiset, kiinnittäen erityistä huomiota uusia ammatteja ja toimialoja varten 
tarvittaviin uusiin taitoihin; korostaa tässä yhteydessä pk-yritysten verkostojen, 
aluekehitysvirastojen, innovaatioklustereiden ja startup-neuvonnan kaltaisten 
tukirakenteiden merkitystä paikallisten ja alueellisten teollisuuden arvoketjujen 
luomisessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan työvoiman liikkuvuutta ja 
varmistamaan ammattitaidon ja pätevyyden siirrettävyyden ja täysimääräisen 
tunnustamisen sekä liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvaoikeuksien tehokkaan 
suojelun EU:ssa ja laatimaan toimintapolitiikkoja, joiden avulla houkutellaan 
kolmansista maista tutkijoita, huippuopiskelijoita ja ammattitaitoisia työntekijöitä;

21. toteaa, että tekoälyteknologian kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia mutta myös 
aiheuttaa haasteita EU:n työmarkkinoille ja teollisuudelle tulevaisuudessa; toteaa, että 
EU:lla on mahdollisuus nousta globaaliin johtoasemaan tätä teknologiaa ja sen käyttöä 
koskevan yhteiskunnallisesti vastuullisen lähestymistavan edistäjänä; kehottaa 
komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja 
muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, jotta voidaan reagoida asianmukaisesti 
alakohtaisiin muutoksiin, joita varten tarvitaan asianmukaista työntekijöiden 
uudelleenkoulutusohjelmaa ja tekoälyä koskevien eurooppalaisten eettisten ja 
turvallisuusnormien suunnittelua, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa; 
korostaa, että sisämarkkinoiden vahvistaminen edellyttää mahdollisten 
yhteiskunnallisten reaktioiden käsittelyä ja konseptien ja ideoiden kehittämistä näihin 
haasteisiin vastaamiseksi, mukaan lukien mahdolliset verotusnäkökohdat, jotka liittyvät 
siihen, että työpaikkoja menetetään robotiikan korvatessa ihmisiä;

22. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita kunnioittamaan ja vahvistamaan 
työmarkkinaosapuolia, laajentamaan työehtosopimusneuvottelujen kattavuutta sekä 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla edistetään ammattiliittoihin ja työnantajajärjestöihin 
kuuluvien määrää, demokraattisen, osallistavan ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen 
teollisuuden varmistamiseksi; korostaa, että demokraattinen, osallistava ja 
oikeudenmukainen teollisuuden muutosprosessi edellyttää tehokasta 
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työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua; katsoo, että unionin, jäsenvaltioiden, 
työmarkkinaosapuolten ja edustuksellisten kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä luodaan 
Euroopan teollisuuden kasvulle sopivat olosuhteet ja että uudessa teollisuusstrategiassa 
olisi otettava huomioon EU:n sosiaalisten markkinoiden perinteet ja 
työmarkkinaosapuolet olisi otettava siihen täysimääräisesti mukaan vahvan 
hallinnointikehyksen avulla; korostaa, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu edistää 
sekä taloudellista kilpailukykyä että sosiaalista yhteenkuuluvuutta; kehottaa 
vahvistamaan edelleen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua kaikkialla Euroopassa 
työmarkkinasuhteiden tasapainottamiseksi ja työehtosopimusneuvottelujen 
edistämiseksi; korostaa, että työntekijöiden, näiden edustajien ja ammattiyhdistysten 
olisi oltava teollisuusstrategian toiminnan ytimessä, jotta voidaan varmistaa sen 
demokraattisuus; kehottaa komissiota ottamaan ne mukaan koko prosessiin;

23. korostaa, että oppisopimuskoulutusta käyvien nuorten on tärkeää päästä nopeammin 
työmarkkinoille korkealaatuisen palkallisen harjoittelun avulla; kehottaa jäsenvaltioita 
tekemään ammatillisen koulutuksen kulttuuria tunnetuksi alemman perusasteen 
koulutuksesta lähtien siten, että ammatteja arvostetaan ja ammatillisen koulutuksen 
polusta tulee houkutteleva ja odotuksenmukainen;

24. korostaa oppimistoimiin osallistumisen mahdollisuuden merkitystä elinikäisen 
oppimisen kulttuurin luomisessa; kehottaa komissiota kehittämään ja kannustamaan 
lisää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, kuten aikuisille ja ikääntyneille 
suunnattuja yliopisto-ohjelmia, kansalaisopistoja, koulutusseteleitä, laajoja avoimia 
verkkokursseja, lisärahoituksen myöntämistä koulutusalan kansalaisjärjestöille, 
uranvaihtoa tukevia rahastoja ja toimia;

25. pitää myönteisenä Euroopan koulutussäätiön erityisesti ammatillisen koulutuksen alalla 
tekemää työtä liikkuvuuden edistämiseksi ja kumppanimaiden auttamiseksi 
muutosprosessien toteuttamisessa ja inhimillisen pääoman kehittämisessä uudistamalla 
niiden koulutusjärjestelmiä ja työmarkkinoita; kehottaa lisäämään näkemyksiä, 
tiedonvaihtoa ja parhaita käytäntöjä koskevaa Cedefopin, Eurofoundin, Euroopan 
ulkosuhdehallinnon ja komission välistä yhteistyötä;

26. katsoo viimeaikaisen pandemian korostaneen, että digitaaliset ja ympäristöystävälliset 
ratkaisut, erityisesti etätyö, ovat tärkeitä ja että tarvitaan yhteisiä Euroopan tason 
vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi ja 
työmarkkinaosapuolten osallistumisen varmistamiseksi; katsoo, että etätyö luo 
mahdollisuuksia esimerkiksi parantamalla työ- ja yksityiselämän tasapainoa, auttamalla 
vähentämään päivittäisen työmatkaliikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja 
parantamalla vammaisten henkilöiden, omaishoitajien, nuorten ja syrjäisillä alueilla 
asuvien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, mutta toteaa samalla, että myös 
sosiaaliseen, ammatilliseen ja digitaaliseen kuiluun liittyviä haasteita esiintyy; kehottaa 
komissiota ehdottamaan lainsäädäntökehystä etätyötä koskevien ehtojen 
sääntelemiseksi koko EU:ssa ja varmistamaan kunnolliset työolot ja -ehdot 
digitaalitaloudessa;

27. kehottaa komissiota ehdottamaan eurooppalaisen digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelman saattamista ajan tasalle kunnianhimoisella tavalla siten, että 
etäopiskelusta tulee tasapuolisempaa, siihen sisällytetään elinikäinen ja epävirallinen 
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oppiminen, varmistetaan parempi rahoitus digitaalisten taitojen asettamiseksi etusijalle 
ja lisätään jäsenvaltioiden yhteistyötä; kehottaa komissiota tarkastelemaan 
etätyöskentelyn ja verkko-oppimisen tärkeää merkitystä julkisella ja yksityisellä 
sektorilla ja sen varmistamisessa, ettei ketään jätetä jälkeen;

28. korostaa, että ilmastopolitiikkaa olisi pantava täytäntöön siten, että tuetaan uusia 
teknologioita, investointeja ja innovointia ja siten uusien työpaikkojen luomista; 
korostaa, että vaikka ekologinen siirtymä voi edistää uusien vihreiden työpaikkojen 
luomista, Euroopan teollisuudenalojen hiilestä irtautumista koskevien suunnitelmien 
lisäksi on otettava käyttöön WTO:n sääntöjen mukainen hiilidioksidipäästöjen 
tullimekanismi, jolla täydennetään nykyisiä hiilivuotoa koskevia toimenpiteitä;

29. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tehokkaat ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä 
koskevat puitteet ja uuden mahdollisuuden tarjoavat puitteet, jotta taloudellisissa 
vaikeuksissa olevat rehelliset velalliset voivat palauttaa elinkelpoisuutensa ja välttää 
maksukyvyttömyyden sekä kokeilla uusia ideoita;

30. korostaa, että sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja naisten ja miesten tasa-arvon 
saavuttamisen on oltava EU:n teollisuusstrategian keskeisiä periaatteita; kehottaa 
komissiota sisällyttämään sukupuolinäkökulman teollisuuspolitiikkaa koskevaan 
strategiaan, eritysesti digitaalista ja vihreää muutosta koskeviin toimenpiteisiin, ja 
lisäämään naisten osallistumista digitaaliseen talouteen, yrittäjyyteen, STEM-aineiden 
ja tieto- ja viestintäteknologian opintoihin ja hakeutumista kyseisten alojen 
työpaikkoihin, jotta voidaan kuroa umpeen sukupuolten välistä kuilua teollisuudessa ja 
digitaalialalla; kehottaa unionia, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia kitkemään ikään 
tai sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän teollisuudesta ja varmistamaan kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, että kaikilla työntekijöillä on oikeus riittävään 
palkkaan joko työehtosopimusten nojalla tai lakisääteisen vähimmäispalkan 
käyttöönoton avulla; kehottaa jäsenvaltioita vihdoinkin jatkamaan vuonna 2012 esitetyn 
naisten johtokuntapaikkoja koskevan direktiiviehdotuksen käsittelyä, jotta voidaan 
lisätä naisten osuutta johtotehtävissä;

31. kehottaa komissiota varmistamaan, että vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevassa 
Euroopan vammaisstrategiassa käsitellään ja edistetään vammaisten henkilöiden 
osallisuutta teollisuuden aloilla ja työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa puuttumalla 
syrjintään, edistämällä yhteenkuuluvuutta ja varmistamalla esteettömyyden poistamalla 
fyysiset, digitaaliset, koulutukseen liittyvät ja sosiaaliset esteet ja käyttämällä hyväksi 
digitaalisia apuvälineteknologioita; kehottaa teollisuutta noudattamaan täysimääräisesti 
kaikkien käyttäjien tarpeet huomioon ottavan suunnittelun periaatetta, jotta täyden 
esteettömyyden periaatetta noudatetaan suunnitteluvaiheesta lähtien, ja käymään 
vuoropuhelua vammaisjärjestöjen kanssa;

32. korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden on toimittava yhtenäisesti, kun edistetään 
Euroopan teollisuuden asemaa maailmassa ja luodaan laaja ja kilpailukykyinen teollinen 
perusta ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä koskevan tavoitteen 
mukaisesti; korostaa, että laadukkaiden työpaikkojen luomisella, sosiaalisella suojelulla, 
hyvin toimivilla julkisilla palveluilla ja oikeusvaltioperiaatteella on tässä yhteydessä 
tärkeä rooli teollisuustoiminnan menestyksen kannalta;
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33. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita varmistamaan Euroopan teollisuuspolitiikan 
yhteydessä, että taloudellista tukea ja avustuksia myönnetään ainoastaan yrityksille, 
jotka noudattavat asiaankuuluvia työehtosopimuksia; korostaa lisäksi, että 
covid-19-pandemian kaltaisen kriisitilanteen jälkeen annettavaa hätäapua olisi tarjottava 
vain yrityksille, jotka eivät osta takaisin osakkeita, maksa osinkoja osakkeenomistajille 
eivätkä bonuksia johtajille ja jotka eivät ole rekisteröityneet veroparatiiseihin.



RR\1216571FI.docx 69/103 PE650.700v02-00

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 16.7.2020

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

41
6
6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, 
David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Rosa Estaràs 
Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne 
Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Manuel Pizarro, Dennis 
Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir 
Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania 
Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Marc Botenga, Jordi Cañas, Lukas Mandl, Samira Rafaela, Anna 
Zalewska



PE650.700v02-00 70/103 RR\1216571FI.docx

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

41 +
ECR Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

NI Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Lukas Mandl, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh

Renew Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana 
Toom

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

6 -
ID Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

6 0
GUE/NGL Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

PPE Miriam Lexmann

Renew Radka Maxová

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää



RR\1216571FI.docx 71/103 PE650.700v02-00

FI

3.9.2020

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta
(2020/2076(INI))

Valmistelija: Adam Bielan

PA_NonLeg
EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että covid-19-pandemia on vaikuttanut vakavasti Euroopan ja maailman 
talouteen, niin julkiseen talouteen kuin yksityisen sektorin kykyyn tarjota 
työllistymismahdollisuuksia ja investoida resursseja varallisuuteen tai innovaatioihin; 
painottaa, että se on myös aiheuttanut viivästyksiä sekä valmistukseen että 
lainsäädännöstä johtuviin pakollisiin mukautuksiin; toteaa lisäksi, että se on osoittanut 
EU:n riippuvuuden tietyistä strategisista arvoketjuista; katsoo, että komission olisi 
harkittava myös julkisen politiikan puitteissa toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta sekä Euroopan teollisuuden strategisten alojen 
häiriönsietokyky ja riippumattomuus;

2. katsoo siksi, että teollisuusstrategia, joka laadittiin ennen pandemiaa ja julkaistiin 
Euroopan pandemian alkuvaiheessa, vaatii huomattavia tarkistuksia, jotta se vastaisi 
muuttuneita talouden näkymiä ja komission uutta tehtävää, jonka mukaan sen on 
keskityttävä teollisuuden muutosprosessiin, palautettava taloudet kaikkialla EU:ssa 
kasvu-uralle ja vahvistettava jäsenvaltioiden talouksia niin pohjoisessa, etelässä, idässä 
kuin lännessäkin; kehottaa komissiota määrittelemään kattavia, kunnianhimoisia ja 
kestäviä toimia kansalaisten ja yritysten hyväksi; katsoo, että tämä edellyttää yhteistä 
eurooppalaista lähestymistapaa;

3. korostaa, että komission on ryhdyttävä toimiin sisämarkkinoiden häiriöiden 
korjaamiseksi; painottaa lisäksi, että strategian avulla ei pitäisi pelkästään palauttaa 
sisämarkkinoita aiempaan tilaansa covid-19-pandemiaan liittyvien häiriöiden 
poistamisen myötä; katsoo, että tämän teollisuuspolitiikan avulla olisi myös saatava 
aikaan paremmin häiriöitä sietävää ja kestävämpää kehitystä, poistettava jäljellä olevat 
sisämarkkinoiden perusteettomat esteet, myös palvelujen alalla, ja varmistettava 
sisämarkkinasääntöjen tehokas ja oikeudenmukainen täytäntöönpano ja sen valvonta;



PE650.700v02-00 72/103 RR\1216571FI.docx

FI

4. kehottaa komissiota toteuttamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kattavan ja 
monialaisen analyysin EU:n talouksista, jotta voidaan ymmärtää covid-19-pandemian 
vaikutusten syvyys ja arvioida, missä määrin rajat ylittävät arvoketjut ovat häiriintyneet; 
katsoo, että tämä on olennainen tietopohja, jonka perusteella komissio voi antaa 
päivitettyjä suosituksia ja määrittää keskeiset toimintalinjat, joilla vahvistetaan 
sisämarkkinoiden kollektiivista pitkän aikavälin elpymistä, jossa ketään ei jätetä 
jälkeen;

5. katsoo, että tämän kattavan tietopohjan perusteella komission uudessa 
teollisuusstrategiassa olisi asetettava etusijalle kestävä ja oikeudenmukainen talouden 
elpyminen, digitaalinen ja ekologinen siirtymä sekä kansalaisten ja kuluttajien 
hyvinvointi ja mahdollisuudet, jotta voidaan korostaa yhteistä sitoutumista 
sisämarkkinoiden ja Euroopan teollisuuden jälleenrakentamiseen ja niiden 
palautumiskyvyn vahvistamiseen sekä tuottaa hyötyjä kaikille jäsenvaltioille, niiden 
kansalaisille ja yrityksille; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota 
paremman lainsäädännön periaatteisiin ja muun muassa arvioimaan komission 
ehdotukset erikseen suhteellisuusperiaatteen kannalta, jotta varmistetaan, että kaikki 
toimet tukevat vahvojen sisämarkkinoiden kehittämistä; muistuttaa tässä yhteydessä 
komission hyväksymästä ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatteesta byrokratian 
vähentämiseksi;

6. korostaa, että on erittäin tärkeää vahvistaa sisämarkkinoiden teollisten ekosysteemien 
häiriönsietokykyä, mikä edellyttää kunnianhimoista lainsäädäntökehystä, myös kilpailu- 
ja valtiontukikehysten tarkastelua; suhtautuu myönteisesti komission määrittämiin 
14 ekosysteemiin ja siihen, että osa niiden kriittisistä toiminnoista on suunnattava 
uudelleen sisämarkkinoille, minkä olisi osaltaan parannettava Euroopan teollisuuden 
häiriönsietokykyä, vahvistettava sen riippumattomuutta ja vähennettävä riippuvuutta 
kolmansista maista;

7. muistuttaa, että covid-19-pandemian aikana useilla kriittisillä aloilla, kuten elintarvike-, 
lääke- ja terveydenhuoltoaloilla ja niiden toimitusketjuissa, on ollut valtavia häiriöitä, 
joiden seurauksena tuottajat ja jalostajat ovat joutuneet etsimään uusia toimittajia ja 
vaihtoehtoisia myyntikanavia; korostaa, että vaaditaan ensin perusteellinen 
vaikutustenarviointi, ja vasta sen jälkeen tarkistetun teollisuusstrategian avulla olisi 
voitava edistää tarvittavia muutoksia oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla, jotta 
tulevaisuudessa vältetään toimitusketjujen romahtaminen ja tuotannon pysähtyminen 
kriittisillä aloilla uudelleensijoittumisten seurauksena ja varmistetaan, ettei EU ole 
mahdollisen uuden kriisin sattuessa enää riippuvainen välttämättömien tuotteiden ja 
lääkkeiden tuonnista kolmansista maista, samalla kun taataan EU:n talouden 
kilpailukyky;

8. kehottaa komissiota sisällyttämään uuteen teollisuusstrategiaan mekanismeja, joilla 
tasoitetaan EU:n kestävän teollisuustuotannon kustannuksia ja varmistetaan EU:n 
teollisuuden kilpailukyky maailmanmarkkinoilla;

9. korostaa, että EU:n teollisuuden kilpailukyky ei perustu pelkästään hyvin toimiviin 
toimitusketjuihin ja tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen vaan etenkin täysin toimiviin 
palvelujen sisämarkkinoihin; muistuttaa, että teollisuudessa on parhaillaan käynnissä 
palvelullistamisprosessi; korostaa, että komission on pohdittava, miten rajat ylittävien 
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palvelujen sisämarkkinoita voidaan syventää osana tarkistettuja painopisteitä, kun 
otetaan huomioon niiden hyvin dokumentoitu potentiaali edistää kilpailukykyä ja 
kasvua kaikkialla EU:ssa; kehottaa komissiota puuttumaan sisämarkkinoiden nykyisiin 
perusteettomiin sääntelyesteisiin ja muihin esteisiin, jotka johtuvat toisinaan 
rajoittavista ja monimutkaisista kansallisista säännöistä, rajallisista hallinnollisista 
valmiuksista sekä EU:n sääntöjen puutteellisesta saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja puutteellisesta täytäntöönpanosta, samalla kun säilytetään 
korkeatasoinen kuluttajansuoja; korostaa joustavamman ja avoimemman hallinnon 
merkitystä, jotta sisämarkkinoiden ja niiden teollisuuden yhdentymistä voidaan edistää 
parempien seuranta- ja suorituskyvyn mittausvälineiden sekä sähköisen hallinnon 
välineiden avulla, esimerkkeinä sisämarkkinoiden tulostaulu, vahvistettu 
SOLVIT-verkosto ja digitaalinen palveluväylä;

10. korostaa, että Euroopasta on tultava maailmanlaajuinen roolimalli kestävässä 
kehityksessä, joka on keskeinen tekijä Euroopan teollisuuden kehittämistä koskevissa 
suunnitelmissa, ja korostaa tarvetta edistää kiertotaloutta ja kannustaa kestävään 
tuotantoon tarjoamalla kannustimia innovointiin; muistuttaa, että onnistunut siirtyminen 
kestävämpiin sisämarkkinoihin edellyttää jäsenvaltioiden välisen luottamuksen 
lisäämistä; katsoo, että uudessa teollisuusstrategiassa olisi keskityttävä muun muassa 
ekologisten teollisuusalojen luomiseen ja kehittämiseen vihreän kehityksen ohjelman 
mukaisesti; korostaa tarvetta vahvistaa Euroopan teollisuutta ja tukea näin uusien 
yhdenmukaistettujen markkinoiden kehittämistä kiertotalouden toteuttamiseksi; 
korostaa sisämarkkinoiden merkitystä primaari- ja uusioraaka-aineiden 
uudelleenkäytössä niin, että sovellettavaa lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti;

11. palauttaa mieliin Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2019 antamat päätelmät, joissa 
painotetaan tarvetta luoda kaikkia jäsenvaltioita hyödyttävä toimintakehys ja 
täsmennetään, että kaikkien asiaankuuluvien EU:n säädösten ja politiikkojen on oltava 
johdonmukaisia ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa ja edistettävä sen saavuttamista, 
samalla kun säilytetään EU:n kilpailukyky; kehottaa siksi ottamaan käyttöön 
asianmukaisia välineitä, kannustimia ja investointeja kustannustehokkaan ja 
oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi; katsoo, että kehyksessä olisi otettava 
huomioon erilaiset kansalliset olosuhteet ja lähtökohdat; korostaa, että tarkistetun 
teollisuusstrategian on edistettävä kestävämpien sisämarkkinoiden kehittämistä, ja 
samalla siinä otettava huomioon tarve vahvistaa kuluttajansuojaa;

12. korostaa, että vahva julkinen sektori menestyvän teollisuuden rinnalla voi investointien 
ja teollisen infrastruktuurin kehittämisen avulla aktiivisesti edistää EU:n talouden ja 
yhteiskunnan välttämätöntä muutosta, jota myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet edellyttävät; tiedostaa tässä yhteydessä, että useimmilla julkisen ja yksityisen 
sektorin aloilla on odotettavissa seuraavina vuosina merkittäviä rahoitusvaikeuksia; 
korostaa lisäksi, että muutos vaatii runsaasti pääomaa ja että siinä olisi otettava 
huomioon teollisuuden investointeja rajoittavat tekijät sekä jäsenvaltioiden 
talousarvioiden liikkumavaran pieneneminen covid-19-pandemian seurauksena; 
kannustaa siksi komissiota käymään aktiivista ja avointa vuoropuhelua kaikkien 
teollisuudenalojen ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa sekä varmistamaan, että 
uuteen lainsäädäntöön tehtävät muutokset eivät vaikuta kielteisesti sisämarkkinoihin; on 
huolissaan epätasaisesta kehitystahdista erityisesti EU:n vähemmän kehittyneissä osissa 
ja syrjäisemmillä alueilla, joissa muutoksen aikaansaaminen edellyttää paljon 
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merkittävämpiä toimia; kehottaa komissiota hyväksymään mallin, jossa tarkistettuun 
teollisuusstrategiaan sisällytetään joustavuutta ja tukea, jotta varmistetaan, että ketään ei 
jätetä jälkeen; muistuttaa tässä yhteydessä, että komission laatimassa Euroopan 
elpymissuunnitelmassa esitetty unionin sitoumus ja lähestymistapa toimivat välineenä, 
jolla edistetään edelleen EU:n yleisten tavoitteiden saavuttamista;

13. korostaa EU:n teollisuuden digitalisoinnin merkitystä, esimerkiksi teollisuuden raaka-
aineiden todentamista ennen niiden tuloa sisämarkkinoille; korostaa, että tekoälyn, 
esineiden internetin ja robotiikan kaltaisilla uusilla teknologioilla on tärkeä rooli, joka 
vastaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää teollisten prosessien ja innovaatioiden 
kehittämistä, ja että ne tarjoavat etuja kuluttajille innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kautta sekä yrityksille suorituskyvyn optimoinnin myötä; kehottaa siksi komissiota 
toteuttamaan yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja datamarkkinat, joilla parannetaan 
yritysten ja kansalaisten rajat ylittäviä mahdollisuuksia koko EU:ssa, ja investoimaan 
merkittävästi kestävien ja turvallisten nopeiden sähköisten viestintäverkkojen 
saatavuuteen kaikilla alueilla sekä tekoälyyn, datatalouteen, älykkääseen tuotantoon ja 
3D-tuotantoon; korostaa lisäksi, että teollisuuspolitiikassa olisi otettava huomioon 
kuluttajien turvallisuutta ja vastuuvelvollisuutta koskeva unionin oikeudellinen kehys ja 
että siinä olisi mukauduttava hyvissä ajoin tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa korkeatasoinen kuluttajansuoja, luottamus uusiin teknologioihin ja yritysten 
oikeusvarmuus;

14. korostaa, että julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli Euroopan teollisuuden 
muovaamisessa ja että niillä voitaisiin osaltaan edistää innovatiivisten ja kestävien 
tuotteiden markkinoita muun muassa nykyisen vapaaehtoisen ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen kehyksen tarjoaman kannustuksen myötä; katsoo, että julkisia 
hankintoja koskevalla politiikalla voitaisiin saavuttaa enemmän hyötyjä, jos asiaa 
koskeva lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön, yhdenmukaistetaan ja 
yksinkertaistetaan; kannustaa komissiota tekemään perusteellisen analyysin siitä, miten 
yhteiskunnallisten ja ympäristökriteerien asettaminen samalle viivalle taloudellisten 
kriteerien kanssa voisi hyödyttää EU:n julkisten hankintojen kehystä, ja kiinnittämään 
tässä yhteydessä erityistä huomiota veronmaksajien rahojen tehokkaaseen käyttöön, 
pk-yritysten osallistumisen kasvuun ja strategisiin investointeihin kohdistuviin 
vaikutuksiin; painottaa, että Euroopan julkisten hankintojen markkinat tarjoavat 
merkittäviä mahdollisuuksia sekä EU:ssa että sen ulkopuolella sijaitseville yrityksille; 
korostaa siksi tarvetta soveltaa vastavuoroisuusperiaatetta erityisesti silloin, kun 
eurooppalaisilta yrityksiltä evätään yhtäläiset mahdollisuudet kolmansissa maissa; 
panee tässä yhteydessä merkille komission valkoisen kirjan toimintaedellytysten 
tasapuolistamisesta ulkomaisten tukien osalta (COM(2020)0253);

15. katsoo, että EU:n kilpailusääntöjä olisi nykyaikaistettava niin, että ne olisivat 
tarkoituksenmukaisia sekä Euroopan sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojelun kannalta 
että maailmantalouden kontekstissa, ja jotta voidaan tukea sellaisten eurooppalaisten 
haastajien kehittymistä, jotka kykenevät kilpailemaan johtavien globaalien toimijoiden 
kanssa, auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan teknologinen johtoasema sekä estää 
strategisten yritysten vihamieliset valtaukset EU:ssa; kehottaa komissiota tällä välin 
varmistamaan, että hyväksytyt tilapäiset valtiontukipuitteet eivät vääristä kilpailua 
sisämarkkinoilla keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; katsoo, että on myös tärkeää 
suojella pk-yritysten, mikroyritysten ja startup-yritysten etuja; kehottaa komissiota 
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samalla kuitenkin sallimaan valtiontuen tehokkaan käytön jäsenvaltioissa silloin, kun 
merkittävien talouden häiriöiden välttäminen on olennaisen tärkeää; korostaa, että 
epäterve kilpailu rajoittaa kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja heikentää heidän 
hyvinvointiaan;

16. korostaa, että teollisuusstrategian olisi tuettava vapaan, oikeudenmukaisen ja kestävän 
kaupan periaatteita ja EU:n sitoutumista yhteistyöhön globaalien kumppaneidemme 
kanssa monenvälisen kauppajärjestelmän uudistamiseksi; kehottaa komissiota 
selventämään, miten se aikoo pitää kiinni näistä sitoumuksista ja samalla edistää 
johtavien globaalien toimijoiden kehittymistä Euroopassa;

17. korostaa, että huomattavat erot kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden 
valvonnassa, tullimenettelyissä ja seuraamuskäytännöissä EU:n tulliliiton eri 
saapumispaikkojen välillä aiheuttavat usein paitsi kauppavirtojen ja toimitusketjujen 
vääristymiä, myös merkittäviä terveys- ja turvallisuusriskejä kuluttajille 
sisämarkkinoilla; vaatii komissiota varmistamaan, että tullivalvonnassa kaikkialla 
EU:ssa noudatetaan samoja standardeja, ottamalla käyttöön välittömän ja 
yhdenmukaisen tullivalvontamekanismin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja täysin 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen;

18. muistuttaa, että monet alat, kuten koneteollisuus, logistiikka, elintarvikeala, 
lääketeollisuus, lääkinnällisten laitteiden valmistus, autoteollisuus ja ilmailu, ovat 
olennaisen tärkeitä Euroopan taloudelle ja että Euroopan olisi säilytettävä 
johtoasemansa näillä aloilla; muistuttaa lisäksi, että monet taloudessa odotettavissa 
olevat muutokset aiheuttavat jatkuvaa painetta näille aloille ja että covid-19-pandemian 
vaikutukset ovat iskeneet niihin voimakkaasti; katsoo, että tarkistetussa 
teollisuusstrategiassa olisi esitettävä näitä aloja ja erityisesti ilmailu- ja autoteollisuutta 
koskevia erityistoimenpiteitä, asianmukainen rahoitustuki mukaan lukien; katsoo, että 
erityisesti autoteollisuuden osalta tarvitaan toimenpiteitä, joilla lisätään ajoneuvojen 
kysyntää osana pyrkimystä poistaa vanhemmat mallit maanteiltä kaikkialla EU:ssa ja 
korvata ne vähäpäästöisillä ja päästöttömillä malleilla takaisinosto- ja vaihto-ohjelmien 
avulla, samalla kun poistetaan markkinoilta kaikki innovaatioihin kohdistuvat esteet 
sallimalla uusinta teknologiaa edustavien ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ja rekisteröinti 
sekä investoimalla tulevaisuuteen suuntautuviin infrastruktuureihin, kuten lataus- ja 
vetytankkausasemiin; katsoo, että tällaisilla toimenpiteillä voidaan lisätä kuluttajien 
luottamusta sisämarkkinoilla hankittujen ja valmistettujen tuotteiden laatuun ja 
vahvistaa EU:n taloutta; kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisen lainsäädännön 
täytäntöönpanon lykkäämistä, jonka soveltamiseen covid-19-kriisi on voinut vaikuttaa;

19. korostaa toimenpiteiden ja tietokanavien merkitystä, jotta pieniä, ja mikro- ja 
keskisuuria yrityksiä voidaan auttaa digitalisoitumaan tehokkaasti ja siirtymään kohti 
”teollisuus 4.0:aa”; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan startup- ja 
pk-yrityksille tukea lisäämällä sisämarkkinaohjelmaan ja digitaali-
innovointikeskittymille osoitettuja rahoitussitoumuksia, mikä auttaisi tällaisia yrityksiä 
kehittämään ja ottamaan käyttöön tuotteitaan ja tätä kautta toteuttamaan täysimääräisesti 
kasvu- ja työllistämispotentiaaliaan Euroopassa muun muassa kehittämällä kestävien 
tavoitteiden mukaisia eurooppalaisia arvoketjuja; korostaa, että on tärkeää toimia 
yhteistyössä muiden merkittävien globaalien toimijoiden kanssa kehitteillä olevien 
teknologioiden alalla, jotta voidaan kehittää maailmanlaajuisesti yhteensopivia 
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ratkaisuja, mikä mahdollistaisi eurooppalaisten yritysten, myös pk-yritysten, vapaan 
laajentumisen maailmanmarkkinoilla eikä pelkästään eurooppalaisilla markkinoilla;

20. katsoo, että EU:n tukemilla hankkeilla on keskeinen rooli sisämarkkinoiden eri 
ulottuvuuksien vahvistamisessa, kun otetaan huomioon niiden merkittävä koko ja niihin 
käytetty rahoitus; toteaa tässä yhteydessä, että strategisilla aloilla on tärkeää kehittää 
uusia kumppanuuksia, esimerkkinä EU:n akkualan yhteenliittymä (EBA), jotta kestäviä 
toimitusketjuja voidaan uudelleenrakentaa Eurooppaan.
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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että kotimainen teollisuus edistää kestävää kehitystä ja kasvua, vientiä, 
innovointia, sosiaalista hyvinvointia ja vaurautta EU:ssa; ottaa huomioon, että 
covid-19-pandemia, joka on aiheuttanut ennennäkemättömän sosioekonomisen kriisin, 
on johtanut arvoketjujen häiriintymiseen tuotannon siirtämisen vuoksi ja osoittanut, että 
EU:lta puuttuu avoin strateginen teollinen riippumattomuus talouden keskeisillä aloilla; 
ottaa huomioon, että toisaalta pandemia on myös osoittanut EU:n alueiden kyvyn 
selviytyä ja tarjota innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin;

B. ottaa huomioon, että EU:n pk-yritykset edistävät kilpailua sisämarkkinoilla ja että niillä 
on keskeinen rooli EU:n teollisuudessa talouden selkärankana ja moottorina; ottaa 
huomioon, että pandemia on koetellut ankarasti pk-yrityksiä ja erityisesti 
yhteisötalouden yrityksiä ja että ne ovat kärsineet vakavasta maksuvalmiuskriisistä; 
katsoo, että pk-yrityksiä olisi sen vuoksi tuettava ja kannustettava innovatiivisten, 
vihreiden, laadukkaiden ja turvallisten työpaikkojen luomiseen, kun siirrytään kohti 
ympäristön kannalta kestävää toimintaa sekä digitalisoidumpaa ja paremmin häiriöitä 
sietävää taloutta kaikilla unionin alueilla, mikä olisi toteutettava pikemminkin 
kannustimien avulla kuin tuotantoalojen kustannuksella; katsoo, että yksi vaihtoehto 
voisi olla vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän nykyisen jouston käyttäminen tähän 
tarkoitukseen;

C. ottaa huomioon, että Euroopan uudella teollisuusstrategialla on tulevaisuudessa 
keskeinen rooli vihreämmän, digitalisoidumman ja paremmin häiriöitä sietävän 
talouden kehittämisessä; katsoo, että lähestymistapa, jossa paikalliset erityispiirteet 
otetaan huomioon esimerkiksi älykkään erikoistumisen avulla, auttaa alueita luomaan 
ympäristön, jossa innovatiiviset teolliset ekosysteemit voivat kasvaa ja kehittyä, ja 
edistää teollisuuden, pk-yritysten, tutkimuskeskusten, paikallisyhteisöjen ja muiden 
paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä kansallisten sidosryhmien välisiä yhteyksiä;

1. palauttaa mieliin, että EU:n teollisuuden tulevaisuus on kytköksissä siihen, miten talous 
mukautetaan EU:n uuden kasvun ja kestävän kehityksen tiekarttana toimivassa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyihin periaatteisiin, samalla kun 
edistetään Pariisin sopimuksen tavoitteita, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja 
siirtymistä digitaalitalouteen (digitaalistrategia); muistuttaa, että näiden periaatteiden 
tavoitteena on myös, että kansalaiset, kunnat, alueet ja jäsenvaltiot sekä yritykset 
(erityisesti pk-yritykset) ja muut sidosryhmät pyrkivät yhdessä kehittämään kestävää ja 
siten kansainvälisesti kilpailukykyistä teollisuussektoria ja että alueet otetaan mukaan 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen siirtymän saavuttamiseen tähtäävään prosessiin, 
samalla kun edistetään kaikkien alueiden välistä koheesiota, jotta ketään ei jätetä 
jälkeen;

2. korostaa, että perinteiseen valmistusteollisuuteen tehtävien investointien samoin kuin 
keskittymisen tutkimukseen, innovointiin ja innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönottoon, siirtymisen kestävään, kohtuuhintaiseen ja turvalliseen 
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energiajärjestelmään sekä koulutuksen ja työntekijöiden uudelleen- ja 
täydennyskoulutuksen (erityisesti pk-yrityksissä) olisi oltava unionin teollisuuden 
kasvun liikkeellepanevia voimia, joilla edistetään sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä kaikkien EU:n alueiden välillä ja joiden puitteissa olisi 
kunnioitettava alueiden yksilöllisiä ominaispiirteitä ja monimuotoisuutta, jotta 
oikeudenmukainen, kestävä, sopeutumiskykyinen, sukupuolten kannalta tasapuolinen ja 
osallistava talouskasvu voidaan saavuttaa sekä kaupunki- että maaseutualueilla; 
korostaa, että EU:n teollisuusstrategiassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
syrjäisimpien alueiden ja muiden luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivien 
alueiden haasteisiin SEUT-sopimuksen 349 ja 174 artiklan mukaisesti;

3. korostaa, että tuettaessa pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
(ERI-rahastot) kautta tavoitteena olisi oltava muun muassa innovatiivinen, digitaalinen 
ja osaamiseen perustuva talouden muutos sekä oikeudenmukainen siirtyminen vihreään, 
energia- ja resurssitehokkaaseen, monipuoliseen ja hiilineutraaliin unioniin, joka on 
verkottuneempi ja yhtenäisempi ja joka pyrkii varmistamaan pitkän aikavälin kestävän 
työllisyyden kaikilla alueillaan edistämällä talouskasvua ja teollisuuden kilpailukykyyn 
perustuvaa olemassa olevien teollisuudenalojen monipuolistamista ja samalla 
lieventämään teollisuuden uudelleensijoittumisen kielteisiä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia;

4. palauttaa mieliin, että julkisella ja yksityisellä sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, kun ne edistävät vihreää, oikeudenmukaista 
ja tehokasta energiasiirtymää, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, jätehuolto 
mukaan lukien, energia- ja resurssitehokkuutta, olemassa olevien resurssien vastuullista 
hyödyntämistä, elintarviketurvaa ja digitaalista siirtymää (ja näin ollen teollisuuden 
kilpailukykyä) sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillitsemistä sekä tähän 
liittyvää riskien ennaltaehkäisyä kaikilla EU:n alueilla; palauttaa mieliin innovatiivisista 
julkisista hankinnoista tehdyt ehdotukset ja tarpeen edistää pitkän aikavälin julkisia 
investointeja ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, joilla tuetaan talouskasvua ja 
siirtymistä puhtaampaan talouteen;

5. suhtautuu myönteisesti Next Generation EU -elpymisvälineeseen, jonka pohjalta 
pyritään kehittämään vahvoja koheesio- ja teollisuuspolitiikan toimia elpymisen 
rahoittamiseksi ja kiireellisimpien elvytystarpeiden täyttämiseksi; toteaa kuitenkin, että 
ERI-rahastoista on osoitettava riittävästi määrärahoja EU:n koheesiopolitiikkaa varten, 
jotta kaikilla EU:n alueilla voidaan edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta tukemalla taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventamista, 
saavuttaa myönteistä lähentymistä sekä edistää kestävää ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuvaa kehitystä, jossa tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja kääntää tämä suuntaus; panee lisäksi merkille, että ERI-rahastot voivat 
auttaa kaikilla alueilla kehittämään taitoja ja valmiuksia älykästä erikoistumista ja 
digitaalista siirtymää varten;

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja -tuotannon 
säilyttämiseen ja kehittämiseen, jonka avulla varmistetaan Euroopan strateginen 
riippumattomuus geopoliittisessa kontekstissa, vähennetään kustannuksia sekä 
varmistetaan palvelujen, keskeisten tuotteiden ja laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla; kehottaa toteuttamaan lisätoimia vahvojen 
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eurooppalaisten arvoketjujen varmistamiseksi, jotta vähennetään riippuvuutta 
kolmansista maista keskeisillä strategisilla aloilla, ja takaamaan turvallisten ja 
laadukkaiden tuotteiden saatavuuden tuomalla tuotantoa takaisin Euroopan alueille ja 
palauttamalla teollisuuslaitoksia paikallistasolle; on tässä yhteydessä painokkaasti sitä 
mieltä, että lineaarisesta taloudesta on siirryttävä kiireellisesti kiertotalouteen;

7. katsoo, että jotta unionissa voidaan saavuttaa oikeudenmukainen siirtymä 
ilmastoneutraaliin talouteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä, uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon hiili-intensiivisillä alueilla tehtäviä investointeja olisi tuettava 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja ERI-rahastojen huomattavaan rahoitustukeen 
perustuvilla pitkäkestoisilla julkisilla investoinneilla, mikä auttaisi poistamaan 
energiaköyhyyttä ja sosiaalista polkumyyntiä sekä vähentäisi päästöjä, samalla kun 
varmistetaan, ettei ketään jätetä jälkeen; palauttaa mieliin, että 15. tammikuuta 2020 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta antamassaan päätöslauselmassa1 parlamentti 
korosti, että EU:n ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien alojen on 
lisättävä uusiutuvan energian käyttöä ja lopetettava asteittain fossiilisten polttoaineiden 
suorat ja välilliset tuet EU:ssa ja kaikissa jäsenvaltioissa;

8. katsoo, että covid-19-pandemian seurauksena EU:n on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
suojeltava talous-, tuotanto- ja yhteiskuntarakennettaan, teollisuus- ja hallintosektoriaan 
sekä kansalaisiaan, joihin kriisi on iskenyt ankarasti aiheuttaen vakavia 
terveysvaikutuksia ja pitkän aikavälin taloudellisia seurauksia; katsoo, että kriisistä olisi 
otettava opiksi, erityisesti kun tarkastellaan arvoketjujen turvaamista keskeisillä aloilla, 
kuten terveystarvikkeiden osalta; muistuttaa, että elpymisvaiheen toimenpiteitä on 
tärkeää kohdistaa edunsaajista erityisesti pk-yrityksiin; toteaa, että rahoituksen 
helpompi ja joustavampi saatavuus varmistaa nopean elpymisen;

9. korostaa, että uuden teollisuusstrategian yhtenä painopisteenä olisi oltava alueiden 
tukeminen teollisuuden monipuolistamisessa samoin kuin investointien ja innovoinnin 
edistäminen sekä paikallis- ja aluetalouksien selviytymis- ja palautumiskyvyn 
uudelleenkehittäminen ja vahvistaminen, jotta niiden teollisuuden taantuminen ja 
väestökato voidaan pysäyttää; toteaa, että paikkalähtöinen teollisuuspolitiikka 
mahdollistaa räätälöidyn lähestymistavan, jossa kehitettävä toimintapolitiikka perustuu 
nykyisiin suhteellisiin etuihin ja jossa yrityksiä tuetaan, jotta ne voivat siirtyä 
toimimaan korkean teknologian aloilla; katsoo, että ERI-rahastojen tukea olisi 
suunnattava myös ”puuttuville yrittäjille” (nuoret, naiset, ikääntyneet ja vammaiset 
henkilöt), joiden yrittäjyyspotentiaali olisi saatava kokonaisuudessaan käyttöön; toistaa, 
että sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi on 
ratkaisevan tärkeää parantaa näiden työntekijäryhmien yrittäjyysvalmiuksia tehokkaana 
työmarkkinoille osallistumisen muotona;

10. katsoo, että teollisuusstrategian onnistuminen edellyttää välttämättä asianmukaisesti 
toimivia sisämarkkinoita ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, johon osallistuvat 
elinkeinoelämä, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt, kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset sekä muut sidosryhmät; korostaa, että on tärkeää luoda yksinkertaistettu ja 
johdonmukainen rahoitusympäristö, joka kattaa kaikki vaiheet tutkimus- ja 
kehitystoiminnasta aina markkinoille saattamiseen, EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden 

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
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tasolla ja erityisesti ERI-rahastojen osalta niin, että rahoitusvälineiden sääntöjä 
yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan sekä varmistetaan niiden täydentävä luonne 
esimerkiksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kanssa; kannustaa lisäksi kehittämään 
synergioita EU:n, kansallisen, alueellisen ja yksityisen rahoituksen välillä 
teollisuusvetoisten innovointihankkeiden rahoittamiseksi, varsinkin jotta voidaan tukea 
rahoituksen jatkuvaa hyödyntämistä ja hedelmällistä vuorovaikutusta eri tekijöiden 
välillä käyttäen ohjenuorana älykkään erikoistumisen periaatteita, joiden pohjalta 
voidaan koordinoida toimia, lisätä tehokkuutta, vähentää byrokratiaa ja välttää 
päällekkäisyyksiä.
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KALATALOUSVALIOKUNNAN KIRJE

Cristian-Silviu BUȘOI
Puheenjohtaja
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Bryssel

Aihe: Lausunto Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta (2020/2076(INI))

Arvoisa puheenjohtaja

Kalatalousvaliokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa menettelyssä lausunto 
valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 12. kesäkuuta 2020 antaa kyseisen 
lausunnon kirjeen muodossa.

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

Kunnioittavasti

Pierre Karleskind

EHDOTUKSET

A. ottaa huomioon, että komission 10. maaliskuuta 2020 julkaiseman Euroopan uuden 
teollisuusstrategian (COM(2020)0102) tavoitteena on luoda kunnianhimoinen 
eurooppalainen sääntelykehys, jotta Euroopan teollisuuden potentiaali voidaan 
hyödyntää täysimääräisesti ja tätä kautta saavuttaa EU:n ekologinen ja digitaalinen 
siirtymä ja samalla edistää unionin kansainvälistä kilpailukykyä;

B. ottaa huomioon, että kalastus- ja vesiviljelyala ja niiden arvoketjut kokonaisuudessaan 
koostuvat lukuisista pk-yrityksistä ja ylläpitävät tuhansia työpaikkoja, mikä tekee niistä 
olennaisen osan eurooppalaista teollisuutta, ja näin ollen niiden on sekä edistettävä 
digitaalista ja ekologista siirtymää että hyödyttävä niistä;

C. ottaa huomioon, että 16. tammikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa 
”kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma vuoden 2030 
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kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä”1 parlamentti esitti syvänmeren 
kaivostoiminnan kieltämistä toistaiseksi;

D. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on vaikuttanut merkittävästi kalastus- ja 
vesiviljelyalaan ja kaikkiin niihin liittyviin teollisuudenaloihin kalakaupasta jakeluun ja 
jalostukseen; ottaa huomioon, että monet kalastajat, kalankasvattajat, jalostajat, 
vähittäismyyjät ja jakelijat ovat joutuneet vähentämään toimintaansa tai keskeyttämään 
sen kansanterveydellisistä syistä mutta myös siksi, että kala- ja äyriäistuotteiden ja 
vesiviljelytuotteiden kysyntä on vähentynyt jyrkästi erityisesti ravitsemispalvelujen 
(hotelli- ja ravintola-alan) myynnin romahtamisen vuoksi; ottaa huomioon, että tämä on 
vaikuttanut koko kalatalousalaan paitsi raaka-aineiden puutteen vuoksi myös siksi, että 
alan on täytynyt nopeasti mukauttaa tuotantomenetelmiään uusiin hygieniasäännöksiin 
voidakseen jatkaa toimintaansa ja tarjota perushyödykkeitä väestölle tällaisena 
kriittisenä aikana, ja että tuottajien ja jalostajien on täytynyt etsiä uusia toimittajia ja 
löytää vaihtoehtoisia myyntikanavia;

1. katsoo, että kalastus- ja vesiviljelyala, niiden arvoketjut kokonaisuudessaan ja kaikki 
muut niihin liittyvät alat on sisällytettävä Euroopan uuteen teollisuusstrategiaan, jotta 
voidaan varmistaa, että ne edistävät ekologista ja digitaalista siirtymää ja hyötyvät niistä 
ottaen huomioon näiden alojen erityispiirteet, ja jotta voidaan parantaa niiden 
kilpailukykyä ja taloudellista vakautta; korostaa kalastus- ja vesiviljelyalan keskeistä 
roolia unionin teollisen riippumattomuuden ja elintarvikeomavaraisuuden 
turvaamisessa;

2. kehottaa laatimaan Euroopan uuden teollisuusstrategian niin, että sen avulla edistetään 
kalastus- ja vesiviljelyalan sekä muiden kalastus- ja vesiviljelyalan ekosysteemeihin 
liittyvien teollisuudenalojen ekologista ja digitaalista siirtymää sekä pienennetään 
niiden ekologista jalanjälkeä ja vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen;

3. kehottaa komissiota sisällyttämään kalastus- ja vesiviljelyalan, jakelu ja jalostus 
mukaan lukien, unionin elpymissuunnitelmaan, joka on pantava täytäntöön yhdessä 
kunnianhimoisen teollisuus-, ympäristö- ja digitaalipolitiikan käyttöönoton kanssa; 
muistuttaa kalastus- ja vesiviljelyalan merkityksestä työpaikkojen, myös korkeaa 
osaamistasoa vaativien työpaikkojen, tarjonnan sekä monien rannikkoalueiden ja 
-yhteisöjen tulojen kannalta;

Ekologinen siirtymä

4. korostaa, että on tärkeää antaa merellisille toimialoille ja erityisesti kalastusalalle 
merkittävä rooli ekologisessa siirtymässä varmistamalla johdonmukaisuus unionin meri- 
ja kalastuspolitiikan sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteen välillä; kehottaa komissiota laatimaan merellisten 
toimialojen hiilestä irtautumista koskevan toimintasuunnitelman, joka koskee myös 
kalastusalaa, tehtyään asiasta ensin vaikutustenarvioinnin; katsoo, että alusten 
uudistaminen nykyisten haasteiden huomioon ottamiseksi ja erityisesti hiilestä 
irtautumista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi synnyttää osaltaan monia uusia 
työpaikkoja; painottaa, että telakoiden työntekijöitä on tärkeää kouluttaa tehokkaasti 
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tätä varten;

5. kehottaa kaikkia kalastus- ja vesiviljelyalan sidosryhmiä osallistumaan Euroopan 
puhtaan vedyn allianssiin, joka on osa sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen 
Thierry Bretonin 9. heinäkuuta 2020 esittelemää vetystrategiaa;

6. kehottaa asettamaan toistaiseksi kansainvälisen kiellon, joka koskee kaikkea 
syvänmeren kaivostoimintaa, ja kieltämään öljyn tai kaasun etsinnän tai porauksen 
merellisillä suojelualueilla ja rannikkoalueilla tai niiden läheisyydessä, kuten 
parlamentti pyysi 16. tammikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa, jotta voidaan 
suojella valtamerten ekosysteemejä, kalakantoja ja EU:n kalastusalan tulevaisuutta;

7. korostaa, että nykyisten sidosryhmien, kuten kalastajien ja kalankasvattajien, 
osallistuminen on välttämätön edellytys avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa 
koskevan kunnianhimoisen strategian täytäntöönpanolle; muistuttaa, että tällaisen 
strategian onnistumisen kannalta on olennaisen tärkeää, että merellisiä toimialoja ja 
kalastusalaa sekä rannikkoyhteisöjä kuullaan merialueiden jakamisesta; tukee näillä 
ehdoilla komission aloitetta laatia avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskeva 
strategia;

8. painottaa, että Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) soveltuu ihanteellisesti 
ekologisen siirtymän tukemiseen ja että näiden alojen on saatava riittävästi taloudellista 
tukea, jotta ne voivat toteuttaa tämän siirtymän menestyksekkäästi;

Digitaalinen siirtymä ja innovointi

9. korostaa tarvetta sisällyttää kalastus- ja vesiviljelyala digitaaliseen siirtymään; katsoo, 
että näiden alojen digitaalinen siirtymä parantaa niiden kilpailukykyä, sopeutumiskykyä 
ja kestävyyttä sekä mahdollistaa uuden tiedon tuottamisen, edistää tietojen keräämistä ja 
saatavuutta sekä parantaa tietämystä vesiympäristöistä ja merten biologisesta 
monimuotoisuudesta ja niiden reaaliaikaisesta kehityksestä;

10. painottaa, että kalastus- ja vesiviljelyalan onnistunut digitaalinen siirtymä parantaa kala- 
ja äyriäismarkkinoiden toimintaa, koska sen avulla voidaan helpottaa kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamista ja optimoida toimitusketjuja alalla, jolle on ominaista 
hankintalähteiden voimakas maantieteellinen hajanaisuus;

11. katsoo, että kalastus- ja vesiviljelyalan digitalisointi tehostaa kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden valvonta- ja jäljitettävyysjärjestelmiä, lisää näiden tuotteiden 
arvoa, lisää kuluttajien luottamusta ja edistää laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjuntaa; kehottaa sisällyttämään pellolta 
pöytään -strategiaan osion, jonka tavoitteena on lisätä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
arvoa, jotta näitä aloja voidaan tukea ekologisessa ja digitaalisessa siirtymässä;

12. katsoo, että innovoinnilla on oltava keskeinen rooli, jotta kalastus- ja vesiviljelyaloilla 
voidaan saavuttaa kolme samanaikaista tavoitetta eli ekologinen siirtymä, digitaalinen 
siirtymä sekä kalastus- ja vesiviljelyalojen maailmanlaajuinen kilpailukyky, ja että 
innovoinnilla on erityisesti edistettävä uusien, valikoivampien ja ekologisempien 
kalastusmenetelmien ja pyydysten kehittämistä; korostaa innovoinnin ja tieteellisen 
tutkimuksen merkitystä näillä aloilla yhteisen kalastuspolitiikan kestävyystavoitteen 
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saavuttamiseksi; katsoo, että koulutusta, rahoitusta ja kansainvälisiä kumppanuuksia 
koskeva ennakoiva politiikka merien hyödyntämistä koskevan tutkimuksen 
kehittämiseksi on olennaisen tärkeää tämän alan innovoinnin edistämiseksi;

13. muistuttaa, että uusia teknologioita, dataa, avaruuspalveluja ja tekoälyn tarjoamia 
mahdollisuuksia voidaan käyttää ekologisen siirtymän tukemiseen kalastusalalla; 
korostaa, että näiden tekniikoiden avulla voidaan kerätä dataa, joka on erittäin 
hyödyllistä kalastuksen valvonnan, merten luonnonvarojen hoidon ja merten 
roskaantumisen seurannan kannalta;

14. korostaa, että kalastus- ja vesiviljelyalan digitaalista siirtymää varten on annettava 
riittävästi taloudellista ja teknistä tukea;

Kauppapolitiikka

15. korostaa, että on tärkeää varmistaa tasapuolinen kilpailu kansainvälisessä kaupassa, 
erityisesti kalastus- ja vesiviljelytuotteiden osalta; muistuttaa, että Maailman 
kauppajärjestössä (WTO) käydään parhaillaan neuvotteluja sellaisten haitallisten tukien 
poistamisesta, jotka edistävät LIS-kalastusta, liikakalastusta ja liikakapasiteettia; 
korostaa, että unionin laivasto noudattaa maailman tiukimpia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja; kehottaa komissiota tekemään kaikkensa, jotta WTO:ssa saadaan 
aikaan mahdollisimman pian kunnianhimoinen sopimus, joka on kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukainen;

16. kehottaa komissiota varmistamaan paremman yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden 
EU:n kauppa- ja kalastuspolitiikan välillä erityisesti sovellettaessa uuden sukupolven 
kauppasopimusten kestävää kehitystä koskevaa lukua, jossa osapuolilta edellytetään 
aktiivista yhteistyötä LIS-kalastuksen torjumiseksi; tukee aloitetta nimittää uusi 
kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa valvova virkamies, jonka 
tehtävänä on varmistaa kauppasopimusten kaikkien määräysten noudattaminen ja 
valvonta;

17. kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti vapaakauppasopimusten vaikutusta EU:n 
kalastus- ja vesiviljelyaloihin sekä EU:n jalostusteollisuuteen ja rannikkoyhteisöihin; 
kehottaa komissiota sisällyttämään kalastus- ja vesiviljelytuotteet ”arkojen tuotteiden” 
luetteloon kolmansien maiden kanssa käytävissä kauppaneuvotteluissa;

Valtiontuki ja rahoitus

18. korostaa tarvetta tarkistaa unionin valtiontukisääntöjä erityisesti kalastus- ja 
vesiviljelyalan vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän osalta siten, että se vastaa 
muille aloille myönnettävän vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää; katsoo, että näitä 
tuotteita koskevan vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän nostaminen mahdollistaa 
osaltaan kaiken ekologiseen ja digitaaliseen siirtymään sekä innovointiin liittyvän 
kalastus- ja vesiviljelyalan investointipotentiaalin hyödyntämisen;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kalastus- ja vesiviljelyalan 
asianmukaista rahoitusta, jotta näiden alojen ekologista ja digitaalista siirtymää voidaan 
tukea erityisesti uudistetun kestävän rahoituksen strategian puitteissa; muistuttaa, että 
parlamentti on kehottanut lisäämään huomattavasti EMKR:n määrärahoja vuosien 
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EHDOTUKSET

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

A. katsoo, että Euroopan uuden teollisuusstrategian on heijastettava EU:n arvoja ja 
sosiaalisen markkinatalouden perinteitä ja että sillä on varmistettava EU:n 
suvereniteetti;

B. katsoo, että päivitetty Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva politiikka auttaa 
vahvistamaan EU:n teknologista ja digitaalista suvereniteettia, jolloin eurooppalaisten 
yritysten markkina-arvo ja kilpailukyky määräytyvät teollis- ja tekijänoikeuksien 
perusteella esimerkiksi tuotemerkkien, mallien, patenttien, datan, tietotaidon ja 
algoritmien pohjalta;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa 
määrätään, että tiettyä valtiontukea voidaan pitää sisämarkkinoille soveltuvana, jos sillä 
edistetään Euroopan yhteistä etua koskevaa tärkeää hanketta;

1. panee merkille, että komission ehdotus uudesta teollisuusstrategiasta julkaistiin heti 
covid-19-kriisin alussa, ja sitä on sittemmin täydennetty uudella Euroopan teollisuutta 
sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevalla 
elvytystoimenpidepaketilla; toteaa, että strategian ensimmäisessä vaiheessa keskitytään 
yritystoiminnan elpymiseen ja toisessa vaiheessa jälleenrakennukseen ja muutokseen;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston koko potentiaalia, jotta voidaan edistää investointeja uusiin kestäviin 
työllistymismahdollisuuksiin sekä panna täytäntöön yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta koskevia monialaisia politiikkatoimia ja ohjelmia, joilla pyritään tukemaan 
työntekijöiden, työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ihmisten 
täydennys- ja uudelleenkoulutusta, samalla kun varmistetaan kaikille yhdenvertainen ja 
syrjimätön pääsy niihin; 

3. katsoo, että EU tarvitsee selkeän teollisuuteen keskittyvän vision vuoteen 2030 ja että 
olisi pidettävä mielessä, että kaikilla tasoilla – unionin, kansallisella ja paikallisella 
tasolla – tarvitaan koordinoituja päätöksiä ja toimia Euroopan teollisuuden yleisen 
kilpailukyvyn turvaamiseksi;

4. toteaa, että covid-19-pandemian ja siitä johtuvan talouskriisin myötä on käynyt 
tarpeelliseksi tarkistaa EU:n epärealistisia ilmastotavoitteita erityisesti teollisuuden ja 
energia-alan kaltaisilla aloilla;

5. toteaa, että covid-19-kriisillä on ollut syvällisiä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, 
ja ne ovat kohdistuneet erityisesti naisiin; kehottaa komissiota puuttumaan EU:ssa 
edelleen esiintyvään sukupuolten eriarvoisuuteen toteuttamalla sukupuolivaikutusten 
arvioinnin kaikkien EU:n teollisuusstrategiaan liittyvien investointien ja 
toimintaperiaatteita koskevien päätösten yhteydessä sekä hyväksymällä toimenpiteitä, 
joilla taataan yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, poistetaan 
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sukupuolten väliset palkkaerot ja varmistetaan sukupuolten tasapuolinen edustus 
kaikilla päätöksenteon tasoilla;

6. toteaa kriisin osoittaneen, että EU:n tarvitsee muuttaa teollisuusstrategiaansa niin, että 
siinä puolustetaan entistä voimakkaammin sen strategisia etuja luopumatta kuitenkaan 
kansainvälisestä kaupasta, sekä päivittää tiettyjä säännöksiä niin, että niissä mennään 
ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskevaan asetuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia pidemmälle1; katsoo, että EU:n on löydettävä oikea tasapaino 
markkinoidensa suojelun ja niiden avoimuuden säilyttämisen välillä, samalla kun se 
puolustaa oikeudenmukaisia kilpailusääntöjä maailmanlaajuisesti;

7. korostaa, että julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli Euroopan teollisuuden tulevan 
kehityksen muovaamisessa, ja painottaa, että julkisia hankintoja koskeviin 
tarjouskilpailuihin osallistumisen ennakkoedellytyksenä olisi kaikkialla EU:ssa oltava 
vastavuoroisuusperiaatteen noudattaminen jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden 
välillä sekä EU:n ja sen ulkopuolisten yritysten ja niiden tuotteiden tasapuoliset 
toimintaedellytykset esimerkiksi valtiontukien, ympäristösääntöjen ja lapsityövoiman 
osalta; korostaa, että julkisia hankintoja koskevia menettelyjä on edelleen 
yksinkertaistettava EU:n yritysten ja jäsenvaltioiden hallitusten kannalta;

8. katsoo, että EU:n kilpailusääntöjä olisi nykyaikaistettava niin, että ne toimivat sekä 
Euroopan sisämarkkinoilla että maailmantalouden puitteissa, jotta mahdollistetaan 
”eurooppalaisten menestyjien” kehittyminen ja niiden kilpailu ja menestyminen 
globaalilla tasolla sekä tuetaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita teknologisen johtoaseman 
säilyttämisessä, digitaalisen ja teknologisen suvereniteetin saavuttamisessa sekä 
estettäessä EU:n ulkopuolisten valtioiden tai näiden valtioiden tukemien toimijoiden 
pyrkimykset EU:n strategisesti tärkeiden yritysten vihamielisiin valtauksiin;

9. painottaa, että EU:n työmarkkinoiden on oltava sen tulevan teollisuusstrategian 
keskiössä; toteaa, että kaikissa teollisuuden muutoksissa olisi keskityttävä taloudellisten 
näkökohtien lisäksi työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen;

10. kannattaa covid-19-kriisin taloudellisten vaikutusten alakohtaista arviointia, jotta 
teollisuusstrategiaa voidaan mukauttaa osoitettujen tosiseikkojen perusteella;

11. korostaa, että merkittävät ja pitkäaikaiset investoinnit korkea-asteen ammatilliseen 
koulutukseen erityisesti luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan aloilla (STEM) ovat keskeinen tekijä, jolla edistetään digitaalista 
innovointia, kehitetään ammattitaitoista työvoimaa ja vähennetään osaamisen 
kohtaamattomuutta työmahdollisuuksien ja työnhakijoiden välillä;

12. katsoo, että Euroopan yhteistä etua koskevissa tärkeissä hankkeissa olisi painotettava 
digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyviä hankkeita, jotta julkinen ja yksityinen sektori 
voidaan saattaa yhteen toteuttamaan laajamittaisia aloitteita, jotka edistävät unionin 
tavoitteiden saavuttamista, ja tätä kautta kannustetaan kehittämään merkittäviä 
yhteistyöhankkeita, jotka edistävät Euroopan yhteisiä etuja, kuten digitalisaatiota; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä komission suuntaviivojen uudistamista;
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13. katsoo, että Euroopan datatalouden luominen on olennaisen tärkeää Euroopan 
teollisuusstrategian määrittämisen kannalta; painottaa, että Euroopan datatalouden olisi 
oltava ihmiskeskeistä ja siinä olisi kunnioitettava perusoikeuksia ja noudatettava 
yksityisyyden suojaa koskevia sääntöjä, tietosuojaa ja teollis- ja tekijänoikeuksia;

14. painottaa, että on tärkeää kehittää eurooppalaisia datan sisämarkkinoita ja vastata näin 
haasteisiin, jotka ovat seurausta laillisesti saatavilla olevan datan määrän huomattavasta 
kasvusta; painottaa, että Euroopassa yksityishenkilöillä, työntekijöillä ja yrityksillä olisi 
oltava oikeus hallita omia tietojaan suojatun datainfrastruktuurin ja luotettavien 
arvoketjujen avustuksella; pitää erittäin tärkeänä, että teollisuusstrategiaan sisältyy 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on rakentaa unionin omia digitaalisia 
infrastruktuureja ja kannustaa yrityksiä tallentamaan ja käsittelemään tietoja Euroopan 
maaperällä;

15. katsoo, että on olennaisen tärkeää edistää tietojen jakamista julkishallintojen, yritysten, 
tutkimuslaitosten ja yleisön kesken noudattaen samalla tietosuojaa ja yksityisyyttä 
koskevia sääntöjä ja kunnioittaen liikesalaisuuksia sekä teollis- ja tekijänoikeuksia;

16. suhtautuu myönteisesti komission ilmoitukseen, jonka mukaan se aikoo ehdottaa teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa, jossa arvioidaan tarvetta parantaa 
oikeudellista kehystä, jotta varmistetaan tekoälyä koskevien teollis- ja tekijänoikeuksien 
älykäs käyttö ja puututaan tuoteväärennöksiin liittyviin ongelmiin; korostaa, että 
tällaisen toimintasuunnitelman tarkoituksena olisi oltava Euroopan suvereniteetin 
ylläpitäminen sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun kannalta tasapuolisten 
toimintaedellytysten edistäminen maailmanlaajuisesti;

17. korostaa, että digitalisaatio on keskeinen tekijä Euroopan teknologisen ja digitaalisen 
suvereniteetin palauttamisessa ja että sen on siksi oltava Euroopan uuden 
teollisuusstrategian ytimessä;

18. katsoo, että yhtenä strategisena tavoitteena olisi oltava sellaisten toimenpiteiden 
ehdottaminen, joilla kannustetaan kehittämään ja uudelleensijoittamaan 
teollisuustuotantoa strategisilla aloilla, kuten terveys-, puolustus-, digitaali- ja 
energia-alalla, jotta varmistetaan, että EU ei ole liian riippuvainen kolmansista maista, 
ja autetaan sitä saavuttamaan jälleen riippumattomuus näillä strategisilla aloilla ainakin 
keskeisten tuotteiden, kuten lääkevalmisteiden vaikuttavien aineiden ja raaka-aineiden, 
osalta;

19. korostaa, että EU tarvitsee kauppa-, talous- ja teollisuuspolitiikan, jonka puitteissa se 
voi tarpeen mukaan mukauttaa ja monipuolistaa hankintalähteitään, ja että 
eurooppalaisia yrityksiä on kannustettava olemaan joustavia sekä valmiita suuntaamaan 
tarvittaessa tuotantoaan kiireellisesti uudelleen elintärkeisiin tuotteisiin; tukee ja 
korostaa tässä yhteydessä tarvetta ottaa käyttöön toimenpidekokonaisuus, jolla 
kannustetaan ja tuetaan pk-yrityksiä, jotta ne saavat jalansijan ja kehittyvät 
sisämarkkinoilla;

20. kiinnittää huomiota jäsenvaltioiden ja alueiden välillä edelleen vallitseviin eroihin 
taloudellisen kehityksen tasossa; korostaa, että Euroopan teollisen potentiaalin 
jälleenrakentamiseksi suunniteltuja toimia on käytettävä näiden erojen tasoittamiseen, 
sillä se on olennainen edellytys EU:n tasapainoiselle kehitykselle;
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21. painottaa, että jäsenvaltioita olisi kannustettava hankkimaan riittävät varastot tiettyjä 
hätävarusteita, kuten covid-19-taudin ehkäisyyn ja torjuntaan tarvittavia tarvikkeita, 
erityisesti FFP2-maskeja ja kirurgisia maskeja; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission rescEU-aloitetta, jolla pyritään saamaan EU:n tason lisäarvoa koordinoimalla 
hätävarusteiden hankintaa ja jakelua;

22. kehottaa komissiota sisällyttämään strategiaan ratkaisuja sekä taloudellisia ja 
oikeudellisia kannustimia Euroopan lääketeollisuudelle lääkepulan ehkäisemiseksi;

23. painottaa, että tuontituotteiden on oltava EU:n turvallisuus-, ympäristö- ja 
terveysnormien sekä teollis- ja tekijänoikeussäännösten mukaisia; kehottaa komissiota 
puuttumaan EU:n ja sen ulkopuolisten yritysten väliseen epätasapainoon, sillä 
jälkimmäisten ei tarvitse noudattaa EU:n ympäristö- ja työturvallisuussäännöksiä ja 
niitä verotetaan usein kevyemmin;

24. katsoo, että on erittäin tärkeää kehittää EU:n puitteet ihmisoikeuksia ja ympäristöä 
koskevaa pakollista huolellisuusvelvoitetta varten, jotta varmistetaan tehokkaat 
oikeussuojakeinot globaaleissa arvoketjuissa ilmenevien yritysten väärinkäytösten 
uhreille; suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen esittää tätä koskeva 
lainsäädäntöehdotus;

25. huomauttaa, että sisämarkkinoiden vahvistaminen entisestään sekä nykyisten 
hallinnollisten ja oikeudellisten vapaan kilpailun esteiden poistaminen EU:ssa olisi 
asetettava etusijalle toimissa, joita toteutetaan Euroopan uuden teollisuusstrategian 
luomiseksi;

26. korostaa, että komission esittämässä ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa” 
määritellyn ympäristöpoliittisen prioriteetin olisi kannustettava EU:ta edistämään 
”vihreän” teknologian kehittämistä unionissa ja ottamaan käyttöön sen ulkorajoilla 
sovellettavan hiilitullin;

27. korostaa, että komission olisi oltava tulevaisuudessakin johtava toimija globaalissa 
teollisuuspolitiikassa ja sen olisi siksi harjoitettava kunnianhimoista politiikkaa, jolla 
kannustetaan ja edistetään innovointia digitalisoinnin alalla sekä tekoälyn, robotiikan, 
kvanttilaskennan ja suurteholaskennan kaltaisilla menestyvän teknologian aloilla, joiden 
menestys riippuu vahvasti investointien aktiivisesta tukemisesta, omien varojen 
kartuttamisen tukemisesta sekä sääntely-ympäristön muuttamisesta ja etenkin julkisia 
hankintoja koskevan ”osta eurooppalaista” -säädöksen käyttöönotosta;

28. korostaa, että tekoäly voi olla keskeinen tekijä Euroopan talouden elpymisessä, jota 
tarvitaan kiireellisesti covid-19-pandemian jälkeen; kehottaa siksi komissiota 
välttämään liiallista sääntelyä ja vähentämään hallinnollista rasitusta, kun se laatii 
tekoälyä koskevaa oikeudellista kehystä, jotta vältetään innovoinnin ja eurooppalaisten 
yritysten talouskasvun hidastaminen;

29. toteaa, että EU:lla on tieteelliset ja taloudelliset valmiudet olla johtava toimija 
maailmanlaajuisessa teknologisessa kilvassa erityisesti tekoälyn, massadatateknologian 
ja koneoppimisjärjestelmien kaltaisilla osa-alueilla;
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30. korostaa, että pienellä joukolla digitaalisen palvelun tarjoajia on määräävä asema 
EU:ssa ja että taitavien voitonsiirtojen ansiosta ne maksavat suhteellisen vähän veroja; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita ottamaan käyttöön digitaalitaloutta koskevan 
eurooppalaisen digitaaliveron oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi digitaalisilla 
sisämarkkinoilla niin kauan kuin asiassa ei ole annettu toivottua kansainvälistä ratkaisua 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön puitteissa;

31. toteaa, että julkishallinnon digitalisointi voisi auttaa vähentämään merkittävästi 
byrokratiaa yksityishenkilöiden ja yritysten kannalta; kehottaa siksi jäsenvaltioita 
rakentamaan oikeudelliset kehyksensä siten, että tällaisen digitalisoinnin potentiaali 
voidaan hyödyntää täysimääräisesti;

32. painottaa, että uudet digitaaliteknologiat, kuten esineiden internet, muuttavat teollisuutta 
ja että käynnissä oleva teknologinen vallankumous voi olla keskeinen tekijä 
nykyaikaisen ja energiatehokkaan eurooppalaisen talouden rakentamisessa;

33. toteaa, että pk-yrityksillä ja erityisesti uuden teknologian alalla toimivilla pk-yrityksillä 
on tärkeä rooli Euroopan teollisuuden muutoksessa; korostaa, että pk-yrityksiä on 
tuettava jatkuvasti tarjoamalla niille riittävästi rahoitustukea ja varmistamalla niiden 
kannalta suotuisat kilpailuehdot digitaalisilla markkinoilla, joilla EU:n ulkopuoliset 
suuret monikansalliset yritykset ovat edelleen määräävässä asemassa; toteaa, että 
ehdotetuissa tekijänoikeuksia, tietojen saatavuutta ja innovointia koskevissa 
säännöksissä olisi otettava huomioon, että markkina-asemaltaan näin radikaalisti 
erilaisten yritysten välillä on myös huomattavia eroja potentiaalissa;

34. panee merkille, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta ja täytäntöönpanosta 
kolmansissa maissa tammikuussa 2020 annetun komission kertomuksen mukaan teollis- 
ja tekijänoikeuksien varkaudet erityisesti Kiinassa ja Intiassa aiheuttavat merkittävää 
haittaa eurooppalaisille yrityksille; kehottaa siksi EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön koordinoidun, tehokkaan ja vaikuttavan lähestymistavan teollis- ja 
tekijänoikeusrikosten torjunnassa;

35. toteaa, että covid-19-pandemia on vaikuttanut voimakkaasti useisiin aloihin ja että sen 
vuoksi teollisuusstrategiaan olisi sisällytettävä erityistoimia, kuten jo hyväksyttyjen, 
näille aloille lisärasitteita aiheuttavien toimenpiteiden lykkääminen;

36. kehottaa komissiota julkaisemaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
toimintasuunnitelmansa mahdollisimman pian, koska se voisi olla olennainen väline 
Euroopan teknologisen suvereniteetin turvaamiseksi, terveen globaalin kilpailun 
edistämiseksi, teollis- ja tekijänoikeuksien varkauksien torjunnan tehostamiseksi ja 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan oikeudellisen kehyksen mukauttamiseksi 
ympäristöön ja digitaalisaatioon liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin;

37. kehottaa komissiota sisällyttämään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan 
toimintasuunnitelmaan toimenpiteitä yhteisen eurooppapatentin edistämiseksi ja 
ehdottamaan toimenpiteitä, joilla estetään mahdollisuus, että toimintaa 
harjoittamattomat tahot väärinkäyttävät patenttioikeuksia, jotta voidaan luoda tehokas ja 
tasapainoinen patenttijärjestelmä, joka palvelee kilpailukykyisiä ja oikeudenmukaisia 
eurooppalaisia sisämarkkinoita;
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37. kehottaa ottamaan uudessa teollisuusstrategiassa huomioon sellaisten teknologisesti 
vähemmän kehittyneiden teollisuusalueiden erityistarpeet, jotka ovat voimakkaasti 
riippuvaisia kiinteistä fossiilisista polttoaineista ja joihin energiasiirtymä vaikuttaa 
eniten; korostaa, että on otettava huomioon teollisuuden muutoksen aiheuttama 
työpaikkojen menetysten riski ja varmistettava, että työntekijöillä on asianmukainen 
pätevyys ja digitaaliset taidot;

38. huomauttaa, että yritysten maksukyvyttömyys aiheuttaa usein kerrannaisvaikutuksena 
muiden yritysten maksukyvyttömyyttä, ja suhtautuu siksi myönteisesti komission 
ehdotukseen väliaikaisesta vakavaraisuustukivälineestä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita harkitsemaan muita sopivia toimenpiteitä ja lainsäädäntöaloitteita, joilla 
estetään yritysten ajautuminen maksukyvyttömyyteen ilman omaa syytään.
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