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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;
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8. korostaa, että Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta rahoitettavat ja Euroopan 
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 



AD\1208037FI.docx 7/13 PE652.607v02-00

FI

kuuluvien alueiden tarpeet, ja varmistettava investoinnit, joita tarvitaan 
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 
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ja siten vahvemman ja sopeutumiskykyisen työvoiman luominen edellyttävät 
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 
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oikeudenmukainen teollisuuden muutosprosessi edellyttää tehokasta 
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 
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etäopiskelusta tulee tasapuolisempaa, siihen sisällytetään elinikäinen ja epävirallinen 
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.
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