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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 asetuksen1 tarjoamia 
mahdollisuuksia pidemmälle; 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;

1 EUVL L 79 I, 21.3.2019, s. 1.
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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;

30. korostaa, että pienellä joukolla digitaalisen palvelun tarjoajia on määräävä asema 
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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 digitalisaatioon 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;

37. kehottaa ottamaan uudessa teollisuusstrategiassa huomioon sellaisten teknologisesti 
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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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