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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 
energiajärjestelmään sekä koulutuksen ja työntekijöiden uudelleen- ja 
täydennyskoulutuksen (erityisesti pk-yrityksissä) olisi oltava unionin teollisuuden kasvun 
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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 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 
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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 
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 

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
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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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