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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 ja sen osuus 
viennistä on yli 80 prosenttia; toteaa, että naiset ovat edelleen aliedustettuina 
teollisuuden aloilla, ammateissa ja johtotehtävissä;

B. toteaa, että EU:n teollisuusstrategian on edistettävä uusien ja parempien työpaikkojen 
luomista ja sen avulla on saavutettava osallisuutta edistävät ja tasapainoiset 
työmarkkinat, jotka täydentävät siirtymää digitaaliseen ja hiilineutraaliin teollisuuteen;

C. toteaa, että digitalisaatio ja tekoäly ovat ratkaisevan tärkeitä kaikille teollisuudenaloille, 
sillä ne parantavat kilpailukykyä ja luovat työmahdollisuuksia ja taloudellista vaurautta;

D. toteaa, että covid-19-pandemia on aiheuttanut EU:n teollisuudelle ennennäkemättömiä 
haasteita, sillä yli viisi miljoonaa ihmistä on vaarassa menettää työpaikkansa ja 
bruttokansantuotteen ennustetaan laskevan keskimäärin 7 prosenttia koko EU:ssa;

E. toteaa, että vahva teollisuuspolitiikka, jolla pyritään takaamaan kaikille kansalaisille 
oikeudenmukaisempi yhteiskunta ja vähentämään vaaraa, että jotkut jäävät jälkeen, 
edellyttää ehdottomasti työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja jatkuvaa yhteistyötä;

1. korostaa, että EU:n teollisuuspolitiikassa on noudatettava Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria ja puututtava tehokkaasti rakennemuutoksen sosiaalisiin seurauksiin 
ja tarpeeseen jatkaa pilarin periaatteiden täytäntöönpanoa, jotta voidaan tukea 
oikeudenmukaisia työoloja, yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä pääsyä moitteettomasti 
toimiville työmarkkinoille ja hyvinvointijärjestelmiin;

2. korostaa, että olisi hyväksyttävä pysyvä eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä, 
joka on olennaisen tärkeä ekologista ja digitaalista siirtymää täydentävä väline;

3. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikassa on otettava käyttöön tuotannon kotiuttamisen 
strategiat, joilla edistetään laadukkaiden työpaikkojen ja tuotantomahdollisuuksien 
palauttamista EU:hun, jotta voidaan parantaa kilpailukykyä ja välttää liiallista 
riippuvuutta ulkomaisista toimittajista erityisesti terveydenhuolto-, digitalisaatio- ja 
energia-alan kaltaisilla strategisesti tärkeillä aloilla ja siten vahvistaa EU:n strategista 
riippumattomuutta;

4. korostaa, että kilpailukykyisen EU:n teollisuuden edellytyksenä on, että palvelukseen 
voidaan ottaa ja palveluksessa voidaan pitää pätevää työvoimaa; katsoo, että nykyiseen 
osaamisvajeeseen puuttuminen edellyttää tulevaisuuteen suuntautuvia aloja, taitoja ja 
valmiuksia koskevaa koulutusta, erityisesti ammatillista koulutusta ja digitaalisia taitoja 
koskevaa koulutusta; katsoo, että elinikäisellä oppimisella varmistetaan työntekijöiden 
tehokas ja oikea-aikainen uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen ja sen olisi 
oltava erottamaton osa EU:n teollisuusstrategiaa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
varmistamaan, että uuden teollisuusstrategian ja odotetun päivitetyn Euroopan 
osaamisohjelman tavoitteet täydentävät toisiaan;
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5. katsoo viimeaikaisen pandemian osoittaneen, että digitaaliset ratkaisut, erityisesti 
etätyö, ovat tärkeitä ja että tarvitaan Euroopan tason ohjeita ja sääntelyä; katsoo, että 
etätyö luo mahdollisuuksia esimerkiksi parantamalla työ- ja yksityiselämän tasapainoa, 
auttamalla vähentämään päivittäisen työmatkaliikenteen aiheuttamia 
hiilidioksidipäästöjä ja parantamalla vammaisten henkilöiden 
työllistymismahdollisuuksia; kehottaa komissiota ehdottamaan lainsäädäntökehystä 
etätyötä koskevien ehtojen sääntelemiseksi koko EU:ssa;

6. 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 
kannustamaan naisten osallistumista digitaaliseen yrittäjyyteen, STEM-aineiden ja tieto- 
ja viestintäteknologian opintoihin ja hakeutumista kyseisten alojen työpaikkoihin 
sukupuolten välisen eron välttämiseksi teollisuudessa ja digitaalialalla;

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevassa 
strategiassa käsitellään ja edistetään vammaisten henkilöiden osallisuutta 
teollisuudenaloilla ja työpaikoilla puuttumalla syrjintään ja varmistamalla esteettömyys 
poistamalla fyysiset, digitaaliset ja sosiaaliset esteet.


