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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

uudesta pitkän aikavälin strategiasta Euroopan teollisuuden tulevaisuudelle
(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 15. toukokuuta 2020 antamansa päätöslauselman uudesta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta 
(2020/2631(RSP))1,

– 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 torjumiseksi 
(2020/2616(RSP))2,

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

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Pk-

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0124.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
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yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten” (COM(2020)0103),

– ottaa huomioon komission 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 
kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP))3,

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

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman globaalin 
digitaalitalouden oikeudenmukaisesta verotuksesta: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP)4,

– 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 (14832/18),

– 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 Euroopassa (2017/2732(RSP))5,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan teollisuuden 
digitalisoinnista (2016/2271(INI))6,

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn suullisesti vastattavan kysymyksen 
kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittämisestä strategisesti ensisijaisena 

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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painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (O-000047/2017),

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (2015/2147(INI))7,

– 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 
uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP))8,

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

– 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 edistämiseksi (2013/2006(INI)9,

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

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

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että unioni tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka tekee sen 
teollisuudesta maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, kestokykyisemmän ja 
ympäristön kannalta kestävämmän; katsoo, että tällaisen strategian olisi katettava 
Euroopan teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja ilmastoneutraaliuteen ja 
painopisteiksi olisi otettava energiatehokkuus etusijalle -periaatteet, energiansäästöt ja 

7 EUVL C 11, 12.1.2018, s. 55.
8 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 21.
9 EUVL C 482, 23.12.2016, s. 89.
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uusiutuviin energialähteisiin liittyvät teknologiat;

B. katsoo, että unionin teollisuusstrategialla olisi varmistettava sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta, luotava tasapuoliset toimintaedellytykset EU:ssa ja sen 
ulkopuolella ja helpotettava rahoituksen, raaka-aineiden ja markkinoiden saatavuutta 
sekä varmistettava investointien, tutkimuksen ja innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi;

C. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia ja sen seuraukset ovat aiheuttaneet 
ennennäkemättömän taloudellisen taantuman Euroopassa; katsoo, että tässä yhteydessä 
kaikkien tulevaisuuteen suuntautuneiden teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

D. ottaa huomioon, että uudet velat, jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille todennäköisesti epävakaamman rahoitusrakenteen, 
mikä johtaa pitkällä aikavälillä hitaaseen kasvuun;

1. katsoo, että digitaalisen ja ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien unionin 
strategioiden ytimessä vuoteen 2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
määrittelemään kattavan teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä siirtymiä, edistetään 
muutosta ja taataan unionin strateginen riippumattomuus;

2. on tietoinen siitä, että markkinadynamiikka ei yksinään paranna muutosprosessin aikana 
syntyneitä murtumia ilman siirtymien asianmukaista hallintaa ja vahvaa 
teollisuuspolitiikkaa; on lisäksi tietoinen siitä, että vaikka markkinat, kilpailu ja 
innovointi ajavat nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset kohdistuvat yhteiskuntaan ja 
ympäristöön; katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla menetettyjen monien 
työpaikkojen korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla luoduilla uusilla työpaikoilla ei 
yksin riitä, koska nämä uudet työpaikat eivät synny samoille alueille eikä niihin palkata 
samoja työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että kaikkiin toimiin muutosprosessin (digitalisoinnin, 
ympäristön jne.) kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite työntekijöiden osaamisen 
kehittämiseksi ja uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan hallita tämän kiihdytetyn 
prosessin vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään kahteen erilliseen vaiheeseen; ensimmäisellä 
pyritään elpymiseen ja toisella jälleenrakennukseen ja muutokseen; kehottaa siksi 
komissiota mukauttamaan maaliskuussa 2020 julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

Ensimmäinen vaihe – elpyminen

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin valtiontukipuitteisiin keinona siirtää nopeasti 
likviditeettiä sinne missä sitä tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota kuitenkin 
varmistamaan, että hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin vääristymiin 
sisämarkkinoilla;

5. katsoo, että yksittäisten jäsenvaltioiden käyttöön ottamat taloudelliset järjestelmät, joilla 
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autetaan pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan elpymistä verojärjestelmillä, joissa asetetaan 
oma pääoma velan edelle ja avustukset lainojen ja/tai takausten edelle;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi komissiota omaksumaan vahvemman kannan 
epäreiluun maailmanlaajuiseen kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja valtiollisten 
rahastojen aggressiivisiin hankintoihin; katsoo, että unionin olisi tässä yhteydessä 
pantava täytäntöön kaupan suojakeinojen väliaikainen järjestelmä;

7. korostaa, että tämän kriittisen vaiheen aikana unionin olisi suojeltava markkinoitaan 
strategisilla aloilla ja estettävä sellaiset yritysostot ja suorat ulkomaiset investoinnit, 
jotka voisivat lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

8. katsoo, että teollisuuden elpymissuunnitelman olisi autettava luomaan uusia 
kunnianhimoisia ja innovatiivisia eurooppalaisia teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa strategisilla 
teollisuudenaloilla sellaisten eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, jotka pystyvät 
kilpailemaan maailmanlaajuisesti;

9. katsoo, että elpymisrahasto (jäljempänä ”rahasto”) on ratkaiseva tekijä ensimmäisessä 
vaiheessa, joka on EU:n teollisuuden elpyminen covid-19:sta; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että rahasto pannaan täytäntöön nopeasti ja että

a. sillä on riittävät taloudelliset valmiudet korvata vahingot, joita covid-19-kriisi on 
aiheuttanut eurooppalaisille yrityksille;

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien kautta, 
jotta vältetään sisämarkkinoiden vääristyminen entisestään;

c. se jakaa taloudellista tukea eri teollisuudenalojen kesken kärsityn vahingon, 
kohdattujen haasteiden ja kansallisten tukijärjestelmien kautta jo saadun 
kansallisen taloudellisen tuen määrän mukaan;

d. se tukee kansallisia verojärjestelmiä, jotka kannustavat yksityisen sektorin 
pääomasijoituksia ja antavat yrityksille mahdollisuuden muuntaa osan rahaston 
myöntämistä lainoista omaksi pääomaksi;

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja pk-yritykset, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan digitaaliseen ja ekologiseen muutokseen;

f. se vahvistaa EIP:n takausohjelmaa ja tekee siitä kansallisia ohjelmia täydentävän, 
jotta voidaan vahvistaa sen vaikutusta ja korvata asteittain kansalliset järjestelmät;

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja oikeudenmukaista elpymistä covid-19-kriisin 
jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua EU:ssa lisäämällä investointeja digitaaliseen ja 
ekologiseen siirtymään; pyytää komissiota tukemaan kunnianhimoista elpymisrahastoa, 
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joka on osa vahvempaa monivuotista rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian huipun jälkeen 
rahastosta olisi tultava pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla edistetään digitaalista ja 
ekologista teollista siirtymää;

11. kehottaa komissiota tekemään yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin eurooppalaisille 
yrityksille ja pk-yrityksille mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja rasitteista ennen 
uusien lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan vastaavaa tukea asianomaisille aloille aina, kun 
kielteisiä vaikutuksia ei voida välttää;

Toinen vaihe – jälleenrakennus ja muutos

12. katsoo, että hätätilannevaiheen päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden varmistaminen pitkällä aikavälillä;

13. korostaa kiertotalouden mahdollisuuksia unionin talouden nykyaikaistamisessa, 
energian ja resurssien kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten teollisuudenalojen ja 
niiden arvoketjujen muuttamisessa;

14. katsoo, että kotimaisilla ja maailmanlaajuisilla markkinoilla on merkittävää potentiaalia 
vähäpäästöisille teknologioille ja kestäville tuotteille, prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, että ilmastolaki on 
ensimmäinen askel kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä unionin lainsäädäntöön; 
katsoo, että tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi tavoitekehys, 
jotta voidaan varmistaa politiikan johdonmukaisuus kaikissa unionin politiikoissa ja 
yhtenäinen hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa tietä kohti selkeää ja 
vakaata strategiaa Euroopan teollisuudelle;

15. katsoo, että todella tehokas eurooppalainen teollisuuspolitiikka edellyttää 
ilmastotavoitteiden indikaattorikokoelmaa etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja korostaa tässä yhteydessä kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä ja vedyn merkitystä mahdollisena läpimurtoteknologiana; 
kehottaa myös kiinnittämään enemmän huomiota verkkoturvallisuuteen ja 
energiahuoltoon; kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n talousarviosta 
ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy EU:n 
tuista, ja hyödyntämään paremmin Euroopan investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää rahoitusta julkiselle ja yksityiselle sektorille ja 
auttamaan yrityksiä hiilestä irtautumisessa sekä käyttämään hiilitullimekanismia 
keinona suojella EU:n valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta;

16. korostaa, että on tuettava oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että hyvin suunniteltu 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto mukaan 
lukien, olisi tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että tämän 
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välineen vankka rahoitus, talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, olisi keskeinen 
tekijä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman menestyksekkäässä täytäntöönpanossa;

17. kehottaa komissiota räätälöimään teollisuusstrategiansa läpimurtoteknologioiden 
laajentamiseksi ja kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla riskirahoitusta varhaisessa 
vaiheessa olevalle teknologialle ja kehittämällä varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja ilmastoneutraalien teknologioiden ja tuotteiden tukemiseksi;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida unionin teollisuus, myös perinteinen teollisuus; 
kehottaa komissiota investoimaan muun muassa datatalouteen, tekoälyyn, älykkääseen 
tuotantoon, liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja turvallisiin erittäin nopeisiin 
verkkoihin; kehottaa tässä yhteydessä komissiota arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin täydentää tai 
korvata perinteisiä ”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / tarjouskilpailuun perustuvaa 
tukea, erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 
ja koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen tukemisessa;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa yritysten kesken ja julkisten laitosten välillä, 
kehittämään ja käsittelemään Euroopan maaperää koskevia tietoja, erityisesti julkisilta 
elimiltä saatuja tietoja, luomaan paremman digitaalisen verotusjärjestelmän, jossa 
voittoja verotetaan siellä, missä yrityksillä on merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia standardeja 
erityisesti kriittisen infrastruktuurin osalta;

20. katsoo, että teollinen muutos edellyttää uuden tietämyksen ja innovoinnin integroimista 
olemassa oleviin markkinoihin ja niiden käyttöä uusien markkinoiden luomisessa; pitää 
tässä yhteydessä valitettavana, että unioni investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin puutteesta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 
tarvittavan riskipääoman puutteen vuoksi; kehottaa komissiota lisäämään unionin 
teollisuuden muutosta tukevien ohjelmien, myös Horisontti Eurooppa -ohjelman, 
määrärahoja ja edistämään alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien välisiä 
synergioita;

21. katsoo, että ekosysteemit ovat seuraavan teollisen vallankumouksen keskeisiä osia, ja ne 
tarjoavat kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, loppukäyttäjäjärjestöjen ja 
kaikkien muiden sidosryhmien välisen yhteistyön tukeminen on avainasemassa 
markkinoiden toimintapuutteiden korjaamisessa ja kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä kuulu teollisten etujen piiriin;

22. 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 
tekemällä ympäristöä koskevista ja sosiaalisista kriteereistä pakollisia julkisissa 
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hankinnoissa; kehottaa komissiota myös pyrkimään saamaan aikaan 
kunnianhimoisemman kansainvälisiä hankintoja koskevan välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä normeista;

23. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön vahvan keskeisen tulosindikaattorijärjestelmän 
unionin asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten analysoimiseksi ja edistymisen ja 
tulosten seuraamiseksi;

24. kehottaa komissiota tarkistamaan perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään ja varmistamaan edelleen, että EU:n 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja pyrkimään tasapainoon ”eurooppalaisille menestyjille” 
annettavan tuen ja toimitusketjun epäoikeudenmukaiselta kilpailulta suojelemisen 
välillä, jotta voidaan kompensoida globaalien tasapuolisten toimintaedellytysten 
puutetta, kun otetaan huomioon talouden suurempi keskittymisaste, marginaalit ja 
nähtävissä oleva eriarvoisuus;

25. 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 viimeisten kolmen 
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.

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 
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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 riittämättömäksi 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 
teollisuudelle.

Välineet ja menetelmät – teollisuuspolitiikan tehostaminen

Mietinnössä ehdotetaan eräitä muutoksia tapaan, jolla teollisuuspolitiikkaa on tähän mennessä 
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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.


