Manifesti:
teollisuus
takaisin töihin

Tiekartta Euroopan uuteen teollistamiseen ja
teollisuuslaitosten ja teollisuuden työpaikkojen tulevaisuuden varmistamiseen

Pääkirjoitus industriAll Euroopan puolesta

Koko Eurooppa teollisuuden puolesta

IndustriAll Europe on vakuuttunut siitä, että Eurooppalaisella teollisuudella on hyvä tulevaisuus, ja että teollisuuspolitiikka on talouspolitiikan kulmakivi. Teollisuuspolitiikassa on lisäksi
osattava varautua siirtymiseen kustannustehokkuuteen perustuvasta strategiasta yhteiskunnallisiin tarpeisiin, innovaatioihin sekä uusiin kohdennettuihin tuotteisiin ja markkinoihin tähtäävään strategiaan – strategiaan, joka kattaa koko arvoketjun ensimmäisestä ideasta valmiiseen tuotteeseen ja jossa kustannukset eivät ole pääasia. Euroopan teollisuuspolitiikan tulee
myös tehdä EU:sta kilpailukykyinen edelläkävijä, joka muuntaa talousjärjestelmänsä kestäväksi,
yhteiskunnalliseksi, tietoon perustuvaksi ja resurssitehokkaaksi kansantaloudeksi.
Teollisuuspolitiikka ei saa siis jäädä vain positiivisen liiketoimintaympäristön passiivisen tukemisen ja tukiaisten jakamisen tasolle. On kehitettävä visioita ja strategioita ja käynnistettävä
teollisia hankkeita. Teollisuuspolitiikan on valmisteltava teollisuutta tulevaisuuden niukkoihin
energiaresursseihin ja luonnonvaroihin, osallistuttava uusien markkinoiden kehittämiseen ja
tuettava teknisiä läpimurtoja. Nämä tehtävät korostuvat kestävässä kansantaloudessa, jossa
hallitusten rooli on entistäkin tärkeämpi. Uusi kasvu ei siis saa voimaansa niinkään perinteisestä tavaroiden kuluttamisesta (konsumerismi), vaan ratkaisujen etsimisestä yhteiskunnan
haasteisiin: energia, materiaalien kiertokulun tehostaminen, terveys, väestön ikääntyminen,
ilmaston lämpeneminen. Tästä seuraa, että valtion sääntely ja yhteiset tarpeet ohjaavat yhä
enemmän yksilöiden kulutuskäyttäytymistä ja liikeyritysten investointipäätöksiä.
Euroopalla on hallussaan tekninen, taloudellinen ja inhimillinen potentiaali, jonka varassa
muutos onnistuu. Euroopalla on johtava asema monien ympäristötekniikoiden alalla, ja se on
uusien avainteknologioiden kärkialuetta. Yhteiset eurooppalaiset yhteiskunnalliset arvot ovat
merkittävä tekijä kestävämmän kasvun mallin takana. Eurooppalainen yhteiskuntamalli on luonut tehokkaan sosiaalisen, taloudellisen ja institutionaalisen infrastruktuurin, joka on vakaa ja
kehittynyt ja tarjoaa oikean kehyksen teollisuuden muutokselle kestävämpään suuntaan.
EU:n uusi teollisuuspolitiikka on selkeä ensimmäinen askel kohti uutta teollisen kasvun mallia.
Perinteisten teollisuudenalojen modernisointiin vaaditaan myös investointeja. On kehitettävä
uusia arvoketjuja ja toimintoja, joilla on riittävä potentiaali työllistää ja luoda uutta kasvua. Euroopan on kehitettävä uusia taloudellisia vahvuuksia ja vahvistettava entisiä. Koska nämä ovat
pitkäaikaisia prosesseja, työn on oltava johdonmukaista. Julkishallinnon ja ammattiliittojen on
kohdistettava voimiaan näiden pitkän aikavälin strategioiden kehittämiseen, niiden muuntamiseen konkreettisiksi toimintasuunnitelmiksi, teollisten ratkaisujen kehittämiseen yhteiskunnan
tarpeiden pohjalta sekä teollisuuspolitiikan integroimiseen muihin politiikan alueisiin, kuten
työllisyyspolitiikkaan, koulutukseen, kestävään kehitykseen ja energiapolitiikkaan. Lähtökohtana on aina oltava kestävän kehityksen, lisäarvon luomisen ja laadukkaan työn strategisen kolmion vahvistaminen. Tällöin Euroopalla on hyvät mahdollisuudet ylläpitää teollista toimintaa
alueellaan ja edistää eurooppalaisen teollisuuden uutta nousua.
Yhä useammat eurooppalaiset ovat kääntäneet selkänsä Euroopalle, koska tuntevat itsensä
petetyiksi. Pankkien pelastamisen jälkeen Euroopan onkin korkea aika ryhtyä turvaamaan
26 miljoonan työtä etsivän eurooppalaisen tulevaisuutta. Jos näin ei tehdä, EU:lla on suuri vaara menettää kansalaisten tukea, kun EU:n vastainen populismi nostaa päätään mantereella ja
luo yleistä ilmapiiriä, jossa EU:ta syytetään kaikista globaalin talouskriisin ikävistä seurauksista.
IndustriAll Europe uskookin, että Euroopan kehittämisen on suuntauduttava solidaarisuuteen,
hyvinvointiin, elpymiseen, kasvuun, investointeihin ja työpaikkojen luomiseen.
Euroopan komission vuonna 2012 julkaistun teollisuuspolitiikkaa käsittelevän tiedonannon
otsakkeena oli Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten.
IndustriAll Europe kannattaa komission linjaa täydellisesti. Euroopasta on tehtävä houkuttelevampi investointikohde uusia työpaikkoja luovalle valmistusteollisuudelle. IndustriAll European
Trade Union uskoo, että tämä on seuraavien Euroopan parlamentin vaalien todellinen haaste.
Michael Vassiliadis			
Ulrich Eckelmann
Puheenjohtaja				Pääsihteeri

Tässä manifestissa esitellään industriAll European Trade Unionin vaatimukset valtioiden
kansanedustuslaitoksille, Euroopan parlamentille ja Euroopan komissiolle virkakautena
2014–2019. Vaatimukset keskittyvät tarpeeseen ylläpitää ja kehittää vahvaa eurooppalaista teollisuuspohjaa, joka on välttämätön edellytys taloudellisen kasvun vauhdittamiselle, laadukkaiden työpaikkojen luomiselle, ympäristön kannalta kestävään teolliseen
toimintatapaan siirtymiselle sekä suurten yhteiskunnallisten haasteiden (ilmastonmuutos,
globalisaatio ja väestörakenteen muutos) ratkaisemiselle.

Eurooppalainen ratkaisu …
On kulunut yli kuusi vuotta siitä, kun globaali finanssiala laukaisi aikamme pahimman
taloudellisen kriisin. Ahneus, vastuuttomuus, irrationaalinen toiminta ja väärinkäytökset veivät maailman finanssimarkkinat
romahduksen partaalle ja aiheuttivat vakavan talouslaman, jonka vaikutukset tuntuvat edelleen. Sen sijaan että olisi nopein
toimin varmistettu, että kriisin aiheuttaneet
riskisijoittajat ja liiallista lainanantoa harjoittaneet pankit kantavat kriisin seuraukset, on horjuvaa finanssiteollisuutta tuettu
julkisin varoin. Tämän seurauksena julkisten
talouksien vaje on kohonnut summiin, joita
on vuorostaan käytetty oikeutuksena säästötoimille, jotka tukahduttivat taloudellisen
kasvun kaikkialla Euroopassa ja nostivat
työttömyyslukemat ennennäkemättömän
korkealle tasolle.
On korkea aika muuttaa suuntaa. Finanssijärjestelmän ylivalta todelliseen talouteen
nähden on lopetettava. Globaalin finanssikapitalismin pelikenttä on palautettava
olennaiseen ytimeensä: kansalaisten säästöjen muuntamiseen investoinneiksi, jotka
täyttävät kansalaisten tarpeita. Sääntely ja
johdonmukainen valvonta ovat kipeästi tarpeen, jotta rahoitusmarkkinat voivat jatkossa edistää todellisen talouden kasvua sen
sijaan, että ne vaarantaisivat sen. Pankkisektorilla, joka luo suunnatonta rikkautta harvoille mutta tuottaa miljoonille tavallisille
ihmisille köyhyyttä, ei ole yhteiskunnallista
eikä poliittista oikeutusta.
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Yhä levenevä juopa Euroopan unionin menestyvien ja lamaantuneiden osien välillä
tuo mukanaan suuria riskejä. Jatkuvien taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppaileviin maihin kohdistuvien suorien haittojen lisäksi näillä talousalueilla vallitsevalla
tilanteella voi olla vakavia seurauksia myös
koko Euroopan unionissa. Lamasta kärsivät
tai paikalleen pysähtyneet taloudet tuovat

vähemmän tuotteita EU:n muilta alueilta, ja köyhien alueiden aleneva palkkataso
voi luoda paineita palkkojen alentamiseen
myös muualla unionin alueella. Työnteki-

jöiden huono tilanne köyhimmissä maissa
johtaa väliaikaisen tai pysyvän työn etsimiseen muista jäsenvaltioista ja säänneltyjen
työmarkkinoiden ulkopuolelta ja luo näin
tilanteen, jossa muuttoliike on vapaan sijaan
pakollista.

Tavoitteena on palauttaa kestävä kasvu, joka
luo laadukkaita työpaikkoja ja voittaa EU:n
sisäiset jatkuvasti lisääntyvät eroavaisuudet.
Lyhytaikainen panostus ei riitä. Tarvitaan pidempää perspektiiviä, jotta EU:n syvenevät
vaikeudet ja rajalinjat voidaan voittaa.

Euroopan yhtenäistymiskehitys on huomattava saavutus, joka on taannut kansalaisilleen rauhaa, vapautta ja taloudellista
hyvinvointia toisen maailmansodan päättymisestä lähtien. Yhtenäinen Eurooppa
menettää kuitenkin nopeasti houkuttelevuuttaan, jos käy yhä selvemmäksi, että
vain vähemmistö hyötyy siitä. Solidaarisuus
ja yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus on
lopultakin tunnustettava koko EU:ssa yhtä
tärkeiksi kuin taloudellinen kilpailukyky. Rikkaiden ja taloudellisesti vahvempien maiden
on tämän vuoksi osallistuttava heikompia
maita ja ryhmiä suuremmassa mittakaavassa elpymissuunnitelmien tekemiseen ja tulevaisuuden investointien rahoittamiseen.

Euroopan uudelleenteollistaminen
vahvalla, älykkäällä ja kestävällä
politiikalla
Teollisen perustamme murentaminen on
lopetettava. IndustriAll European Trade Union on tyytyväinen siitä, että finanssikriisin
jälkimainingit ovat nostaneet vahvan perusteollisuuden tärkeyden taas yleiseen tietoisuuteen, ja siitä, että nyt vallitsee yleinen
yksimielisyys riittävän teollisen perustan välttämättömyydestä talouden hyvinvoinnille ja
Euroopan talous- ja yhteiskuntajärjestelmän
jatkuvalle toiminnalle. Säästötoimet ovat
tukahduttaneet rahoitustoiminnan maissa,
joita kriisi on koetellut pahimmin, ja hävittäneet tuhansia yrityksiä ja työpaikkoja. Tuloksena on ollut "teollinen aavikoituminen".
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Tämä kehityskulku on kyettävä nopeasti
kääntämään, jotta taloudellista toimintaa ja
työllisyyttä voidaan kehittää yhteiskunnan
osapuolten yhteisesti sopimilla ja koordinoimilla teollisuuden elvytystoimilla.
Tehokkaan eurooppalaisen teollisuuspolitiikan on kohdattava kolme haastetta: finanssikriisistä ja säästötoimista reaalitaloudelle
koituneiden tuhoisien seurauksien pysäyttäminen, lisääntyvä kilpailu ja Euroopan teollisuuden vieminen kohti pienempiä päästöjä
ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
Näiden haasteiden voittaminen vaatii Eu-

roopan uudelleenteollistamisen tukemista.
Työn tulee perustua innovatiivisiin klustereihin, teknisiin läpimurtoihin ja tulevaisuuden
tuotantolaitosten kehittämiseen. On myös
oltava selvää, että pelkkä liiketoiminnan

reunaehtojen parantaminen tukitoimilla
ei riitä. Aktiivisen teollisuuspolitiikan tulee
vahvistaa olemassa olevia kaikki jäsenmaat
kattavia instrumentteja (työllisyys, veropolitiikka, tutkimus ja tuotekehitys, innovointi, koulutus, infrastruktuuri ja innovatiiviset
klusterit), keskittyä kilpailukyvyn tekijöihin,
jotka eivät suoraan liity hintaan, kiinnittää
huomiota kysyntään lisäämällä työntekijöiden ostovoimaa, lisätä merkittävästi inves-

tointeja sekä uusien markkinoiden kehittämistä ja innovatiivisia julkisia hankintoja,
kehittää uusia instrumentteja, joilla pyritään
erottamaan toisistaan taloudellinen kasvu ja
ympäristövaikutukset, ja toteuttaa toimintasuunnitelmia strategisilla sektoreilla ja arvoketjuissa (teollisuuspolitiikan vertikaalinen
ulottuvuus). Euroopan teollisuuspolitiikalle
on määritettävä strategiset tavoitteet mahdollisten toimenpiteiden ja teollisten sektorien roolien yhteisen ja järjestelmällisen
arvioinnin pohjalta.
Finanssikriisi ja sitä seuranneet valuutta- ja
velkakriisit ovat vahingoittaneet Euroopan
teollisuutta siinä määrin, että merkittävillä
osilla Eurooppaa ei ehkä enää ole teollisuuden toipumiseen vaadittavaa kriittistä massaa. EU ei saa missään tapauksessa menettää kykyään innovoida, kehittää ja valmistaa
tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat yhteiskuntamme haasteisiin. Euroopan on kyettävä säilyttämään teollisuuden toipumisen
vaatima kriittinen massa. Kerran menetetyn
valmistuskapasiteetin palauttaminen on vaikeaa, mutta se voi olla erittäin tärkeää uusien tuotteiden ja toimintojen kehittämisen
kannalta.

Suosituksia toimenpiteiksi, joilla
valmistavasta teollisuudesta tehdään
jälleen osa Euroopan tulevaisuutta
Jotta Euroopan teollisuuden – niin valmistustoiminnan kuin teollisten palvelujenkin – elinvoimaisuus voidaan varmistaa ja työpaikat turvata myös tulevaisuudessa, industriAll Europe vaatii nopeita ja tarkasti kohdennettuja teollisuuspolitiikan toimenpiteitä, joilla tuetaan
edelleen nykyisiä vahvuuksia, kehitetään uusia tilaisuuksia, käynnistetään heikkoja kohtia
poistavat investoinnit ja vastataan teollisuuden haasteisiin. IndustriAll Europe esittää kaudelle 2014–2019 seuraavia suosituksia, joilla teollisuus voidaan saada takaisin töihin.
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1 Talous käynnistetään uudelleen
Teollisuuspolitiikka voi olla toimivaa vain
suotuisassa makrotaloudellisessa ympäristössä. Koska teollisuuspolitiikka tuottaa tuloksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, se ei
voi koskaan korjata rajoittavan finanssipolitiikan negatiivista vaikutusta. Ilman käytettävissä olevan rahan määrän lisäämiseen tähtäävää talouspolitiikkaa euroalueen talous
jää todennäköisesti tilaan, jossa kasvu on
pientä ja inflaatio vähäistä, deflaation mahdollisuus on aina läsnä ja lama lähes jatkuva.
Tällöin EU ei voi saavuttaa Eurooppa 2020
-strategiassa asetettua 75 prosentin työllisyystavoitetta, joka vaatisi 17,6 miljoonan
uuden työpaikan luomista.
EU ei tarvitse enempää säästötoimia. On
totta, että pitkän aikavälin taloudellista alijäämää on pienennettävä. Alijäämää tai velkoja ei kuitenkaan ole mahdollista pienentää
ilman politiikkaa, joka tukee taloudellista
kasvua ja työpaikkojen luomista ja palauttaa
työntekijöille näiden kipeästi kaipaaman toivon ja luottamuksen. Esimerkki: eurooppalainen yhteiskunta ja talous ovat nojanneet

vahvasti tehokkaaseen kuljetusinfrastruktuuriin ja kuljetuspalveluihin. Infrastruktuurin kehitys on nyt kuitenkin pysähtynyt, erityisesti
kriisimaissa. Huippuluokan infrastruktuurin
ylläpitäminen edistäisi taloudellista kasvua
ja tarjoaisi rakennusvaiheessa kipeästi tarvittavaa työtä. Infrastruktuurin laajentamista ja ylläpitämistä on siis tuettava julkisista
varoista sekä julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyön kautta.
Euroopan parlamentin ja Komission jäsenten on pysäytettävä laman ja säästötoimien
kehä vahvalla, koordinoidulla ja kysyntävetoisella makrotalouspolitiikalla. Vahvaa sisäistä kysyntää on edistettävä kaikkialla Euroopassa. Se on kestävän talouden elinehto,
jolla täytetään työntekijöiden tarpeet ja ylläpidetään Euroopan yhteiskuntajärjestelmää.
Eurooppa on keskittynyt jo liian pitkään puhdasoppisen budjettikurin palauttamiseen ja
säästötoimien toteuttamiseen.

Suositukset
›1. Tuetaan ETUC:in A new path for Europe-investointisuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on lisätä vuosittaisia investointeja kestävän kehityksen kriteerit täyttävään infrastruktuuriin kahdella prosentilla EU:n bruttokansantuotteesta kymmenen vuoden jaksolla.
Sopivia investointikohteita ovat esimerkiksi Euroopan kattavat energia- ja kuljetusverkostot, uusiutuvat energianlähteet, digitaali-infrastruktuuri, kaupunkien uudistaminen,
energiatehokkuus, edullinen asuminen ja passiivirakentaminen, ikääntyviä varten kehitetty infrastruktuuri, koulutus ja terveyspalvelut. Investoinnit voivat tuottaa kolmen prosentin lisäyksen bruttokansantuotteeseen ja luoda kymmenen vuoden aikana 9–11 miljoonaa uutta työpaikkaa.
›2. Eurooppalaisia investointiprojekteja kehitetään yhteistyössä kansallisten investointiprojektien kanssa. Investoinnit, jotka lisäävät eniten EU:n sisäistä taloudellista toimintaa,
ovat etusijalla. EU:n kasvu- ja kilpailukykyperiaatteet ovat edelleen epäselvät. Vuonna
2000 luotu Lissabonin strategia epäonnistui, ja Eurooppa 2020 -strategialla on käynnistysvaikeuksia. Kestävän kasvun rahoittaminen vaatii pitkän aikavälin investointeja, mutta Euroopan rahoitusmarkkinat eivät vastaa tarpeeseen kehittää pientä ja keskisuurta
yritystoimintaa, innovaatioita ja infrastruktuuria. Samanaikaisesti Euroopan maat ovat
antaneet pankeille 500 miljardia euroa kriisiapua.
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›3. Tasapuolisempi verojärjestelmä
3.1 Kansallisella tasolla
a - Tuomalla kaikki tulot tuloverotuksen piiriin (esimerkiksi päpoma- ja vuokratulot) ja ottamalla käyttöön esimerkiksi varallisuusveron.
b - Kansallisten hallitusten tulee varmistaa tasaisempi tulojakauma progressiivisella verotuksella, joka edistää kotimaista kulutusta ja lisää näin taloudellista
kasvua, sekä jakaa uudelleen tuloja ja varallisuutta sekä rahoittaa sosiaalipolitiikkaa.
3.2 Euroopan tasolla
a - Siirtymällä työn verotuksesta pääomien verotukseen sulkemalla finanssijärjestelmän porsaanreikiä ja veroparatiiseja, estämällä veronkierron, tarkastamalla
siirtohinnoittelumenettelyjä ja vaikeuttaa aggressiivista konsernien verosuunnittelua.
b - Harmonisoimalla yritysverotusta EU:n sisällä ja määrittämällä vähimmäisverotason estämään alhaisen verotason maiden hyödyntämistä verosuunnittelussa.
c - Luomalla kansainväliselle tilinpäätösstandardille (IFRS) johdonmukaiset, läpinäkyvät ja kontrolloitavat säännöt.
›4. Vaikka on totta, että Euroopan keskuspankki (EKP) on toistuvasti leikannut korkoja ja
antanut näin pankkien käyttöön edullisesti huomattavia määriä likvidiä rahaa pitkiksi
ajoiksi, sekä ostanut vahvan valuutan obligaatioita, EKP:n valtuuksien tulisi sisältää seuraavat oikeudet:
4.1 - EKP:lle tulee antaa mahdollisuudet jatkuvasti taistella euromaita vastaan
kohdistuvaa keinottelua ja suuria korkomarginaaleja vastaan. Haluammekin
käynnistää keskustelun mahdollisuudesta muokata Maastrichtin sopimuksen
123 artiklaa, joka ei tällä hetkellä salli kyseisiä toimia.
4.2 - Vakaan hintatason lisäksi myös täystyöllisyydestä ja riittävästä taloudellisesta
kasvusta pitäisi tehdä Yhdysvaltain keskuspankin tapaan myös EKP:n lakisääteisiä tavoitteita.
›5.

Eurooppalainen yhteiskuntajärjestelmä (jonka tärkeimpiä komponentteja ovat hyvinvoinnin ylläpitäminen ja työmarkkinoiden sääntely) tuo globaalissa teollisuusyhteiskunnassa EU:lle ainutlaatuista etua muihin nähden. Tämä yhteiskuntajärjestelmä tulee
säilyttää ja sitä tulee vahvistaa. Järjestelmällä on myös taloudellista merkitystä, sillä se
sisältää automaattisia vakauttajia, jotka ylläpitävät tuloja ja taloudellista toimintaa. Näin
se on auttanut Euroopan talouksia välttämään laman pahimmat seuraukset. Lisääntyvä
hyvinvoinnin ylläpitäminen lisää myös kuluttajien luottamusta talouteen.

›6. Matalapalkkasektori tulee poistaa Euroopasta eri maissa voimassa olevia käytäntöjä
noudattaen joko työmarkkinasopimuksilla ja/tai lakisääteisesti esimerkiksi asettamalla
asianmukainen minimipalkkataso.. EU:n ja troikan on välittömästi lopetettava palkkojen
ja työehtojen painaminen alas eri puolilla Eurooppaa. Myös hyökkäykset työehtosopimuksia vastaan on lopetettava. Rakennerahastoja on vahvistettava ja on luotava uusia
instrumentteja, jotka pehmentävät epäsymmetrisiä iskuja työllisyyttä ja yhteiskuntajärjestelmää vastaan.
›7. Eurooppa 2020 -strategian tavoitteille, joita ovat 75 prosentin työllisyysaste, köyhyyden
vähentäminen, koulutuksen edistäminen, kestävä kehitys ja kolmen prosentin tutkimusja tuotekehityskustannukset, saavat ehdottoman etusijan Vakaus- ja kasvusopimuksen
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tavoitteisiin nähden (rajoittavaa talous-, finanssi- ja rahapolitiikkaa), jotta voidaan välttää Lissabonin strategian (Euroopan unionin kehittämissuunnitelma vuosille 2000–2009) kaltainen epäonnistuminen.
›8. EU:n jäsenvaltioita tulee rohkaista elvyttämään talouksiaan ja
välttämään hitaan kasvun kautta lisäämällä samanaikaisesti investointejaan julkiseen infrastruktuuriin. Sekä infrastruktuuriin
että ajoneuvoihin liittyvää tutkimusta ja kehitystä on lisättävä.
Olemassa olevaa infrastruktuuria on pidettävä kunnossa ja laajennettava vastaaman tulevaisuuden teollisen Euroopan tarpeita.
Rahoitusta on lisättävä ja tarjottava Euroopan kuljetusjärjestelmien optimaalista yhteenliittämistä kehittäville tutkimushankkeille.

2 Sisäinen devalvaatio lopetetaan
ja talouden ohjausjärjestelmän
yhteiskunnallista ja demokraattista
vastuuta lisätään
Säästötoimiin johtavien ja sitä kautta tuhoisasti työläisten ja heidän perheidensä elämään sekä koko yhteiskuntaan vaikuttavien
"sopeuttamisohjelmien" toteuttaminen on
tapahtunut samaan aikaan uuden talouden
ohjauksen kehittämisen kanssa. IndustriAll
Europen mielestä Euroopan talouden ohjauksen päämääränä on oltava riittävien tulojen ja hyvien työolosuhteiden suojaaminen
ja luominen sekä vakaa työllisyys, eikä se saa
puuttua kansallisiin sosiaaliturvan, palkanmäärityksen ja työehtosopimusten muodostuksen järjestelmiin.
Äskettäin julkaistujen toimenpiteiden (6pack, 2-pack, finanssipoliittinen sopimus)
perusteluna on uusliberalistinen linjaus,
jonka päämääränä on "ulkoisen" (valuutta)
devalvaation korvaaminen "sisäisellä" (palkkojen ja työmarkkinapolitiikan) devalvaatiolla: palkkojen, eläkkeiden ja sosiaalietuuksien
leikkaamisella, työmarkkinoiden sääntelyn
purkamisella ja työntekijöiden oikeuksien
karsimisella. Uusi talouden ohjauksen järjestelmä on paketoitu työmarkkinauudistukseksi, mutta se on todellisuudessa ideologinen
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hyökkäys kaikkia niitä säännöksiä ja instituutioita vastaan, jotka estävät palkkoja alenemasta, ja on johtamassa eurooppalaisen
yhteiskuntamallin rapautumiseen. Lisäksi,
makrotaloudellisesta näkökulmasta, vahvistettu Vakaus- ja kasvusopimus on vaikeuttanut Euroopan talouskriisiä ja vienyt jotkin
maat kuilun partaalle. Finanssipolitiikan
konsolidaation vaikutuskerroin on 1 %, jolla
on 1,5–2,5 prosentin negatiivinen vaikutus
kasvuun (vaikutus vaihtelee avoimuusasteen
mukaan). Sopimuksellisen finanssipolitiikan
tuottamat kumulatiiviset tuotantomenetykset ovat olleet Kreikassa 18 %, Espanjassa
9,7 %, Ranskassa 9,1 % ja Irlannissa 8,4 %.
Säästöohjelmat eivät voi onnistua, kun kaikki
maat tekevät säästöjä samaan aikaan. Erityisesti Etelä-Euroopassa finanssipolitiikan kiristäminen on osoittautunut kalliiksi ja tehottomaksi ratkaisuksi: se on pienentänyt talouden
tuotantoa mutta ei ole onnistunut pienentämään velkasuhdetta. Samaan aikaan se on
rapauttanut taloudellista ja poliittista vakautta. Liiallisen finanssipoliittisen konsolidaation
aiheuttamat taloudelliset, yhteiskunnalliset
ja poliittiset vahingot ovat huomattavat ja

työttömyyteen, menetettyyn nuorisosukupolveen ja lisääntyvään euroskeptisyyteen
ja populismiin. Säästölinjaukset ovat myös
nostaneet esiin demokraattisen oikeutuksen
ongelman: keskitettyä finanssipolitiikkaa,
jossa demokraattisesti valittujen hallitusten
harjoittamaa verotusta ja kulutuspäätöksiä
valvotaan tarkasti, voi harjoittaa vain demokraattisesti valittu Euroopan komissio.

ovat johtaneet talouden pysähtymiseen.
Seuraukset ovat jo näkyvissä: nykyiset säästölinjaukset johtavat historiallisen korkeaan

Demokraattisessa yhteiskunnassa talous palvelee edelleen inhimillistä kehitystä, samoin
kuin finanssialan tulisi palvella teollisuutta.
Poliittinen johto säätelee julkisten linjausten
rahoittamiseen ja varallisuuden uudelleenjakamiseen liittyvää toimintaa enemmistön
etujen mukaiseksi.

Suositukset
›1. Nykyinen säästöpolitiikka on korvattava dynaamisilla kasvustrategioilla, jotka perustuvat
mm. yhteiseen näkemykseen tulevaisuudesta, suoriin investointeihin kannustamiseen,
yrittäjyyteen, vientiin, innovaatioon, pätevyyden lisäämiseen ja työvoiman kehittämiseen,
yritysten ja tutkimuslaitosten välisiin yhteyksiin, uuden liiketoiminnan luomiseen, energian
toimitusvarmuuden varmistamiseen sekä rakennerahastoista saatavan tuen lisäämiseen.
›2. EKP:n on pyrittävä vahvistamaan valtionvelan rahoittamista, jotta joidenkin maiden
maksamia rangaistuksenomaisia korkotasoja saadaan alennettua. Samassa yhteydessä
tulee analysoida EKP:n obligaatioiden liikkeellelaskumalleja ja seurauksia. Vetoamme
EKP:hen, jotta se ottaa itselleen vastuun rahoituksen viimeisenä varmistajana.
›3. Euroopan talouden elvytyksessä tarvitaan parempaa taakan jakoa alijäämä- ja ylijäämätalouksien (vaihtotase, symmetrinen sopeutus) kesken. Tämä vaatii sekä yksityisen että
julkisen kotimaisen kysynnän elvyttämistä erityisesti ylijäämämaissa. Pienen alijäämän
jäsenvaltioiden on myös sallittava käyttää budjettinsa vähäistä liikkumavaraa taloutensa
uudelleenkäynnistämiseen.
›4. Julkiset investoinnit on vapautettava Vakaus- ja kasvusopimuksen budjettitavoitteiden
piiristä.
›5. Koska komissiolla ei ole palkanmuodostukseen, työmarkkinapolitiikkaan tai työehtosopimuksiin (Maastrichtin sopimuksen 153 artikla) liittyvää osaamista, sen tulisi pidättäytyä antamasta suosituksia näistä asioista. Troikka (EKP, IMF ja Euroopan komissio) on
myös kohdistanut velkakriisimaihin toimia, joilla ei ole laillista perustaa. Nämä toimet
on lopetettava, ja ne on korvattava demokraattisesti ohjatulla koordinointimekanismilla.
›6. On otettava käyttöön yhteiskunnallisen epätasapainon huomioiva prosessi: asetetaan
rakenteiset yhteiskunnalliset indikaattorit, joilla varmistetaan, että talouden ohjauksessa arvioidaan ja pyritään kehittämään myös linjausten yhteiskunnallista vaikutusta sekä
ylläpidetään toimivaa hyvinvointivaltiota.
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›7. Yhteiskunnallisen dialogin sisällyttäminen kaikkiin talouden ohjauksen vaiheisiin (mukaan lukien järjestelmän suunnittelu, vuotuinen kasvuselvitys, talouspolitiikan EU-ohjausjakso ja maakohtaiset suositukset). Yhteiskunnallisille yhteistyökumppaneille on
annettava vaikutusvaltaa osaamisalueensa päätöksenteossa. Näin saadaan aikaan tasapainoisempaa politiikkaa, joka ottaa paremmin huomioon ammattiliittojen vaatimukset
(esimerkiksi vaarallisen työn poistamisen).
›8. Palkkojen osuus lisäarvosta on laskusuunnassa enemmistössä jäsenvaltioista, kun taas
pääomatulon osuus kasvaa. IndustriAll Europen palkkakoordinaatiosäännön valvontaa
on vahvistettava ja lisättävä, jotta voidaan varmistaa, että palkkakehitys on yhdensuuntaista hintojen ja tuottavuuden lisääntymisen kanssa.
›9. Yhteiskunta- ja työllisyyspolitiikan koordinaatiota on lisättävä esimerkiksi hyvien käytäntöjen vaihdolla, asettamalla yhteisiä tavoitteita ja käynnistämällä yhteisiä toimenpiteitä.
Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi käynnistämällä työpaikkojen innovointiohjelmia
sekä käyttämällä tavoitetasona esimerkkejä yhtiöistä, jotka ovat parantaneet tuottavuuttaan ja innovaatiokapasiteettiaan hyödyntämällä henkilöstönsä osaamista ja toimimalla yhteistyössä muiden yritysten ja asiantuntijakeskusten kanssa.

3 Työehtosopimuksia,
yhteiskunnallista dialogia ja
teollisuuspolitiikan yhteiskunnallista
ulottuvuutta kehitetään
Koska liikeyritykset ja työpaikat ovat alttiita
nopeille teknologian läpimurroista, globalisaatiosta, toimitusketjujen hajoamisesta ja
ympäristön muutoksista johtuville muutoksille, teollisuuspolitiikan on tukeuduttava vahvasti yhteiskuntaan. EU pystyy luomaan kehittynyttä korkean lisäarvon teollista toimintaa
vain vahvan taloudellisen ja yhteiskunnallisen
koheesion kautta. Rakennemuutosten ajan
teollisuuspolitiikkaa on siis täydennettävä
yhteiskuntapolitiikalla. Muutoksia on ennakoitava ja hallittava paremmin, jotta niiden
negatiiviset vaikutukset työntekijöihin ja työllisyyteen voidaan välttää. Yhteiskunnallinen
ulottuvuus ja dialogi tarjoavat kilpailukykyetua luomalla Euroopan teollisuuteen keskinäistä luottamusta, vakautta, turvallisuutta,
sopeutumiskykyä, yhteistyötä, osaavaa työvoimaa ja innovatiivisia käytäntöjä.
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Koulutusta ja uudelleenkoulutusta on lisättävä, ja toimenpiteiden on tähdättävä palkkaukseltaan, lisäarvoltaan ja laadultaan vastaavan työn tarjoamiseen työntekijöille. Jos
näin ei onnistuta tekemään, työntekijöiden
lisäksi myös koko yhteiskunta voi kärsiä, kun
teollisuustyöntekijöitä siirtyy palvelualoille,
kuten logistiikka-, siivous- tai matkailualalle,
jossa palkat ja tuotettava lisäarvo ovat huomattavasti alhaisemmat.
Eurooppalainen yhteiskunnallinen dialogi on
välttämättömyys teollisuuspolitiikan tehokkaalle toteutukselle ja epätasaisesti jakautuneiden vaikutusten vuoksi kriisistä ja teollisuuden alamäestä edelleen kärsivien EU:n
reuna-aluemaiden tasapainottamiselle. Dialogia tarvitaan oikeutuksen saavuttamiseksi
yhteiskunnalliseen koheesioon tähtääville
linjauksille sekä uusien alojen ja toimintojen
innovoinnin ja uudelleenteollistamisen yhdistävän teollisuusrakenteen kehittämiselle.

Suositukset
›1. Yritysten yhteiskuntavastuun vahvemman vakiinnuttamisen on toimittava välttämättömänä vastapainona liiketoimintastrategioille, jotka perustuvat usein vain kvartaalituloksiin. Näin voidaan tukea yritysten pitkäaikaisia visioita. Yhteiskuntavastuun vakiinnuttamisen tulee tapahtua laajan yhteiskunnallisen dialogin kautta, johon työntekijät ja muut
sidosryhmät osallistuvat.
›2. Suuret muutokset voivat epäonnistua, jos työntekijät eivät osallistu ja ole sitoutuneita niihin. Yhteiskunnallisen dialogin on siis ulotuttava laajemmalle kuin vain
palkkakeskusteluun ja työoloihin. Ammattiliittojen roolina ei ole vain seurata rakennemuutosprosesseja vaan myös antaa panoksensa yritysten tuleviin strategioihin,
työntekijöistä lähtevään innovointiin, työvoiman osaamisen kehittämiseen ja uusien
organisaatiomallien luomiseen. Käynnissä oleva yhteiskunnallisen dialogin ja eurooppalaisen yhteiskuntamallin purkaminen onkin lopetettava ja työpaikkojen demokratiaa
laajennettava. Laadukas yhteiskunnallinen dialogi, johon liittyy kyky solmia sitovia sopimuksia, tuottaa myös suurempaa synergiaetuja ja parempaa koordinaatiota eri tasojen
– ammattikuntien, alojen ja yhtiöiden – välillä.
›3. On edistettävä työmarkkinapolitiikkaa, johon sisältyy työpaikkojen suojelu, ammatillinen koulutus kaikille (myös kouluttamattomalle työvoimalle), työmahdollisuuksia, edullinen lasten päivähoito ja tasavertaiset mahdollisuudet kaikille. On varottava luomasta
juopaa työmarkkinoiden sisällä ja niiden ulkopuolella olevien välille.
›4. Osaaminen on kasvun ja työpaikkojen luomisen avaintekijä, sillä se muodostaa innovaation ja lisäarvon luomisen perustan. Yhteiskunnallisesti hyväksyttävän muutoksenhallinnan tulisi myös varmistaa uudelleenkoulutus ja tasa-arvoinen siirtyminen työntekijöille,
joiden työpaikat ovat vaarassa teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena. Teollisuuspolitiikan tulisi siis edistää proaktiivista ja sujuvaa siirtymistä työpaikasta toiseen
seuraavilla keinoilla:
a - Työllistymisen ja osaamisen ennakoinnilla ja etsimällä ratkaisuja osaamisen aukkoihin. Alakohtaisten osaamisneuvostojen ja koulutuksen luomista tulee rohkaista.
b - Varmistamalla jokaiselle työntekijälle oikeus koulutukseen.
c - Edistämällä elinikäistä oppimista.
d - Yhdistämällä lyhyet työjaksot lisäkoulutukseen.
e - Laajentamalla Euroopan globalisaatiorahaston osaamisalueita tavoitteena päivittää tuotannon siirrosta tai kansainvälisestä kilpailusta kärsivien alojen ja toimitusketjujen työntekijöiden osaamista.
f - Luomalla siirtymistä helpottavia yhteyksiä koulutusjärjestelmän ja teollisuuden välille: kaksoistutkintojärjestelmät
g - sekä laadukkaat oppisopimuspaikat nuorisolle.
›5. Kaavamaisen tehdastyön vähittäisen katoamisen tulee motivoida investoimaan yhteiskunnalliseen ja työpaikkoja koskevaan innovointiin, joka keskittyy osaamiseen, luovuuteen,
autonomiaan, innovatiiviseen työorganisaatioon ja reiluihin, laadukkaisiin työpaikkoihin.
›6. Koska finanssikriisi ja jäsenvaltioihin kohdistuvat EU:n suositukset asettavat työntekijöiden oikeudet jatkuvan hyökkäyksen kohteeksi, taistelua halvan työvoiman käyttöä ja
vaarallista työtä vastaan on voimistettava:
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a - Yhteiskunnallisten yhteistyökumppanien autonomiaa on kunnioitettava.
b - Samassa työpaikassa on maksettava sama palkka samasta työstä kaikille työntekijöille.
c - Reilu palkka ja sosiaaliturva oppisopimustyöntekijöille ja harjoittelijoille.
d - Työehtosopimuksia on kunnioitettava ja niiden kattavuutta lisättävä.
e - Kansallista työlainsäädäntöä ei saa purkaa enempää.
f - Joustavien työsopimusten, kuten määräaikaisten sopimusten ja vuokratyön,
määrä on rajoitettava minimitasolle.
g - Etätyölle on otettava käyttöön riittävät säätelykeinot.
›7. Integroidun yritys- ja arvoketjujärjestelmän luominen tuottaa eriasteisia riippuvuuksia
tytäryhtiöiden ja emoyhtiön sekä alihankkijoiden ja pääurakoitsijan välille. Alihankkijaketju saattaa olla hyvinkin laaja. Tällainen talouden rakenne voi aiheuttaa haavoittuvuutta niissä ketjun osissa, jotka ovat eniten riippuvaisia muista. Riippuvuussuhteisiin vaikuttaa se, minkä tasoista yhteistyötä arvoketjun yritysten välillä on. Tuloksena on usein
eriarvoisuutta työntekijöiden kohtelussa sen mukaan, mihin kohtaan arvoketjua työnantajayritys sijoittuu. Työehtosopimusten on puututtava näihin eriarvoisuuksiin ja rohkaistava laajaan yhteistyöhön saman sektorin toimijoiden kesken vakauden takaamiseksi.

4 Pankkisektorin perustaa
tervehdytetään rahoituksen
saatavuuden palauttamiseksi
Rahoitussektorin palauttaminen juurilleen,
muuntamaan säästöt tuottaviksi reaalitalouden investoinneiksi, vaatii vielä paljon
työtä. Rahoitussektori on vielä tällä hetkellä
hyvin hauras, ja finanssikriisi rajoittaa edelleen rahoituksen saatavuutta. Euroalueen
pankit ovat tiukentaneet luotonantoaan arvioitujen riskien ja heikkojen taseiden perusteella. Tämä on johtanut erityisesti pienten
ja keskisuurten yritysten osalta rajoitettuun
lainapääomaan ja korkeisiin korkoihin (EKP:n
historiallisen alhaisesta korkotasosta huolimatta).
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Pienet ja keskisuuret yritykset ovat kaikkein
riippuvaisimpia lainapääomasta. Lainarahan
saatavuuden lisääminen edellyttää Euroopan pankkisektorin luottamuksen ja luottokelpoisuuden palauttamista. Täysin toimivan
rahoitusjärjestelmän palauttaminen ensi tilassa on erittäin tärkeää.

Suositukset
›1. EU:n pankkisektoria vahvistetaan Basel III -sopimuksen ja Euroopan vakausmekanismin
avulla samalla, kun estetään tiukempien pääomavaatimusten negatiivinen vaikutus investointilainoihin.
›2. Pankkiunionin nopea luominen on tarpeen, jotta voidaan välttää rahoitusriskejä, katkaista pankkien ja valtioiden velkojen tuhoisa kaksoisvaikutus ja lopettaa valtioiden implisiittinen pelastustakuu.
›3. Luodaan paremmin toimivat pääomamarkkinat, joihin sisältyy riskipääoman saatavuus
kaikissa yrityksen kehittämisen vaiheissa (riskipääoman tuominen uusien yritysten
ulottuville), bisnesenkeliverkostojen muodostaminen, julkishallinnon takuu tuottaville
investoinneille, yrittäjyyden tukeminen mikroluotoilla sekä julkisten ja osuustoiminnallisten pankkien luominen.
›4. Julkisten tai osittain julkisten investointirahastojen vahvistaminen tai muodostaminen
huolehtimaan aloitteellisuudesta, johon heikkenevä yksityinen pankkisektori ei enää kykene. Hallitusten tulisi keskittyä erityisesti esimerkiksi uusien innovaatioiden tuomiseen
markkinoille, kestävään teknologiaan, vihreän talouden kehittämiseen, pitkällä aikavälillä hyötyä tuottaviin hankkeisiin ja infrastruktuurin nykyaikaistamiseen (mukaan lukien
teollisuusalueiden uudistamiseen ja koordinoituun kehittämiseen).
›5. Luodaan teollisuuden alalle julkisen ja yksityisen sektorin välisiä täysin läpinäkyviä
kumppanuussuhteita, joissa julkisella sektorilla on ohjaava rooli ja jotka tukevat teollisuutta sen sijaan että tähtäisivät vain sen yksityistämiseen.
›6. Otetaan käyttöön mahdollisimman laaja, jopa globaali transaktioverotus keinottelun ja
finanssikapitalismin kitkemisen työkaluna.
›7. Erotetaan kokonaan toisistaan kuluttajille suunnatut pankkipalvelut ja investointi- ja sijoituspankkitoiminta.
›8. Läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden puuttuminen finanssisektorilta on johtanut erittäin
vahingollisiin vaikutuksiin. On luotava säännöt, joilla palautetaan pankkisektorin perustoiminnot: säästöjen kerääminen ja suojaaminen, maksukyvyn varmistaminen ja luottojen myöntäminen investointeja varten. Finanssialan vastuuttomaan toimintaan on
puututtava valvontaa lisäämällä, kehittämällä yhtiöiden hallinnointia koskevia sääntöjä,
uusilla johdon palkitsemisjärjestelmillä sekä pankinomaisten yritysten nousun pysäyttämisellä (lyhyeksi myynnin ja erillisyhtiöiden keinottelukäytön palauttaminen).
›9. Tuetaan osuuskuntien ja muiden keskinäisen yhteistyön organisaatioiden luomista EUinstituutioiden ja teollisuuden välisellä tehokkaalla ja vaikuttavalla yhteistyöllä. Näiden
tulisi arvioida kaikenkokoisten eurooppalaisten yritysten välisiä arvoketjuja, edistää Euroopan teollisuuden konsolidaatiota ja vahvistamista ja rakentaa lujat perusteet kestävälle toiminnalle.
›10. Kitketään veroparatiisit.
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5 Tarkastellaan teollisuus- ja ympäristöpolitiikan välisiä synergioita ja luodaan
uusia vihreämpiä työpaikkoja
Teollisuuspolitiikan on kyettävä integroimaan toimintaan kestävän kehityksen tavoitteet. Ympäristöpolitiikka taas ei saa olla
pelkästään reaktiivista tai keskittyä yksinomaan taloudellisen kasvun ympäristövaikutuksiin. Kestävän toiminnan asettaminen
keskiöön kertoo, että ympäristön huomioon
ottamista ei enää pidetä esteenä valmistusteollisuuden kilpailukyvylle, vaan mahdollisena kasvun edistäjänä. Ympäristöhaasteet
on muunnettava työllisyyspolitiikaksi ja taloudellisiksi mahdollisuuksiksi, ympäristö-,
työllisyys- ja teollisuuspolitiikan välisiä synergioita on tutkittava, ja ympäristösäädösten ja teknologian kehityksen tulee ruokkia
toisiaan. Näin kestävän kehityksen periaatteet voidaan muuntaa teollisuuden toimintasuunnitelmiksi ja hankkeiksi, ja materiaalien tehokas kiertokulku varmistaa (Cradle to
Cradle -periaate).
Työllistämismahdollisuudet ovat valtavat.
Euroopan komissio on arvioinut, että uusiutuvien energianlähteiden sektorit voivat luoda vuoteen 2020 mennessä jopa
kolme miljoonaa työpaikkaa, ja energiatehokkuuden lisääminen voi tuoda kaksi miljoonaa työpaikkaa lisää. Resurssitehokkuuden lisäämisen alalla (kierrätys ja jätteiden
hallinta) voi syntyä 2,8 miljoonaa lisätyöpaikkaa.

Eurooppa on jo nyt kestävän teknologian
edelläkävijä, ja se voi hyötyä ympäristöystävällisen teknologian sekä kestävämpien tuotteiden ja palvelujen lisääntyvästä kysynnästä. Koko tuotantoketjun yhteiskunnallinen
kestävyys luo tuottavamman ja innovatiivisemman ympäristön, mikä on välttämätöntä
kilpailukykyisen teollisuuden luomisen kannalta. IndustriAll Europe, jonka sektorit ovat
avainasemassa kestävämmän yhteiskunnan
ja talouden järjestelmien kehittämisessä,
välineiden tuottamisessa teknologisten läpimurtojen viemisessä käytäntöön, uskookin
että investoiminen kestävään talouteen siirtymiseen voi auttaa saavuttamaan niin Euroopan komission lokakuussa 2011 julkaisemassa teollisuuspoliittisessa tiedonannossa
asetetun 20 prosentin tavoitteen (teollisuuden osuus kaikesta tuotetusta lisäarvosta)
kuin Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteetkin.

Suositukset
›1. Vuonna 2015 on ehdottomasti saatava aikaan kansainvälinen ilmastonmuutossopimus.
IndustriAll Europen näkemyksen mukaan se, että EU tuottaa vain 11 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ei saa olla tekosyy olla tekemättä mitään. Toivomme
maailmanlaajuisia toimia päästöjen pienentämiseksi ja kannustamme valtioita ja Euroopan komissiota toimimaan aktiivisesti sen hyväksi, että saadaan aikaan maailmanlaajuinen ja sitova ilmastosopimus.

12
Manifesti: teollisuus takaisin töihin

›2. Kehitetään kestävän teollisuuspolitiikan työkalupakki. Elinkaariajatteluun ja laadulliseen
taloudelliseen kasvuun keskittymistä ei enää välttämättä pidetä esteenä valmistusteollisuuden kilpailukyvylle, vaan mahdollisena kasvun edistäjänä. Kaikille toimintasektoreille on kehitettävä uusia teollisia strategioita, jolla ylläpidetään ja päivitetään Euroopan
teollista infrastruktuuria kestävällä tavalla. Proaktiivinen ja integroitu teollisuuspolitiikka
vaatii kehittyneitä välineitä matalahiilitalouden haasteiden kohtaamiseen. Tarvittavia
instrumentteja:
a - Laajat linjauskehykset ja toimintaohjelmat, kuten EU:n ilmasto- ja energiapaketti
tai resurssitehokkuuden tiekartta, sekä niihin liittyvät rakennemuutokset.
b - Eriasteiset säädökset: lait, kuluttajien ja valtioiden väliset sopimukset, toimintatavat (code of conduct).
c - Instrumentit, joilla ulkoiset kustannukset sisällytetään hintoihin: verotus ja päästöjen hinnoittelu.
d - Parhaiden kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien teknologioiden levittäminen:
standardit ja tavoitearvot, joilla määritetään ja selvitetään eri teollisuussektorien
toimia, ongelmia ja kehitystä. Sektorikohtaiset arvioinnit ovat tarpeen, ja niitä on
tuettava kaikki jäsenmaat kattavilla toimenpiteillä.
e - Poliittiset linjaukset ja instrumentit, joilla edistetään kestävää tuotantoa ja kulutusta: ympäristömerkit, energiamerkit, ympäristöteknologian innovointi ja edistäminen, materiaalitehokkuus, ympäristönhallintajärjestelmät sekä elinkaariajattelun
edistäminen.
›3. Vaikka EU on oikealla tiellä ja voi saavuttaa vuodelle 2020 asetetun kasvihuonepäästöjen rajoitustavoitteensa, energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen vaatii vielä paljon
työtä. Vuodelle 2030 ja siitä eteenpäin asetettuihin kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin pyrkimisen tulisi johtaa ympäristönormien asettamiseen kansainväliselle
kaupalle sekä oikeudenmukaisen muutospolun määrittämiseen siten, että voidaan välttää eri jäsenmaihin kohdistuvien epäsymmetristen vaikutusten negatiiviset seuraukset.
›4. EU:n ilmastonmuutospolitiikan tulee olla globaalia, jotta voidaan varmistaa, että teollisuus kaikkialla maailmassa parantaa jatkuvasti ympäristösuoritustaan ja vastuullisuuttaan niin, että kansainvälinen kilpailukyky pysyy yllä ja hiilivuodot vältetään.
›5. Vihreän ja yhteiskuntavastuullisen hankinnan säännöt tulee ulottaa julkisiin tarjouskilpailuihin.
›6. Elinkaariajattelua ja resurssitehokkuutta energiaintensiivisten tuotteiden suunnittelussa
edistävän ekosuunnitteludirektiivin soveltamisala on ulotettava myös muihin kuin energiaintensiivisiin tuotteisiin.
›7. EU:ssa on suuria mahdollisuuksia parantaa jätehuoltoa. Tällä hetkellä monissa jäsenmaissa yli 75 prosenttia jätteestä menee kaatopaikoille tai poltettavaksi. Jätteiden
paremmalla hyödyntämisellä voidaan vähentää riippuvuutta raaka-ainetuonnista ja
pienentää samalla jätteiden ympäristövaikutuksia. Jätteestä voidaan tehdä resurssi toteuttamalla vähentämisen, uudelleenkäytön ja materiaalien kierrättämisen periaatteita.
On kehitettävä uusia linjauksia ja toimintatapoja, joilla voidaan hävittää kaatopaikat, tukea laadukasta kierrätystä, lopettaa laittomat jätekuljetukset ja kehittää kierrätettyjen
raaka-aineiden markkinoita.
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›8. Resurssien kuluessa, niiden hintojen kohotessa ja toimitusvarmuuden heikentyessä
on välttämätöntä lisätä innovointia, jolla parannetaan resurssi- ja energiatehokkuutta.
Päästökaupan tuloja on käytettävä muuttumassa olevien teollisuudenalojen tukemiseen
sekä matalahiiliteknologian tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin rahoittamiseen.
›9. Tuetaan kestävän kehityksen yritysulottuvuutta. Yritykset ovat teollisuuden muutoksen
keskiössä. Kestävät liiketoimintamallit, jotka perustuvat energia- ja resurssitehokkuuteen, työntekijöiden osallistamiseen, innovaatioon ja pitkäaikaisiin visioihin parantavat
eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia toimia muuttuvassa ympäristössä. Ajan mittaan on jo kehitetty monia tapoja tukea näitä malleja. Niitä kannattaa vahvistaa edelleen
esimerkiksi ympäristönhallintajärjestelmillä, integroiduilla tuotepolitiikoilla (tuotantoprosessin vaiheiden analysoinnilla tavoitteena pienentää ympäristövaikutusta siellä,
missä se voidaan tehdä tehokkaimmin), valtioiden kanssa yhteistyössä asetettavilla
energiatehokkuustavoitteilla sekä kestävän toiminnan raporteilla. Yrityksiä tulee myös
rohkaista ottamaan yhteiskunnallista ja ympäristövastuuta koko toimitusketjussa.
›10. Ilmasto-, energia- ja ympäristösäädökset eivät saa johtaa joidenkin jäsenvaltioiden tai
alueiden talouden heikentymiseen. Kansantaloudet ovat erilaisia, ja yksittäisten jäsenvaltioiden erityisolosuhteet tulee ottaa huomioon EU:n politiikkaa suunniteltaessa.

6 Tuetaan tietotaloutta teollisuuspolitiikan
tärkeimpänä käyttövoimana
Tieto on nykyisin lisäarvon tärkein lähde.
Bloombergin innovaatioindeksin mukaan
kuusi maailman kymmenestä innovatiivisimmasta maasta on EU-maita: Tanska, Ranska.
Suomi, Itävalta, Saksa ja Ruotsi. Tämä korostaa sitä tosiasiaa, että EU:lla on jo hallussaan
merkittäviä vahvuuksia innovaatioiden alueella. Koska EU ei voi kilpailla halvan työvoiman, energian tai resurssien alalla, tietoon
investoiminen on ehdottoman välttämätöntä minkä tahansa teollisen toiminnan säilyt-

tämisen kannalta. Innovoinnista, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja koulutuksesta
on tullut teollisuuspolitiikan kulmakiviä. Siirtyminen tietopohjaiseen kestävän kasvun
malliin luo myös uusia kasvun mahdollisuuksia. Innovaatiopolitiikkaa on tämän vuoksi
vahvistettava ja keskiöön tuotava osaamisen
kehittäminen, organisaatioiden sopeutumisja oppimiskyky, uusi innovaatioinfrastruktuuri, dynaamiset standardit, innovatiivinen
hankintatoimi ja tiedon levittäminen.

Suositukset
›1. Pidetään kiinni Barcelonan tavoitteesta, jonka mukaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan tulee käyttää kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Tätä tavoitetta on lisäksi
täydennettävä laadullisilla tavoitteilla kuten taloudellisten resurssien tehokkaammalla
hyödyntämisellä, tuloksellisemmalla eurooppalaisella tutkimusjärjestelmällä, jossa vältetään päällekkäisyyksiä ja koordinoidaan toimintaa tehokkaammin, sekä pyrkimisellä
riittävän kriittisen massan luomiseen.
›2. Kehitetään uusi laajempi innovaation käsite, joka ulottuu varsinaista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa laajemmalle. Euroopassa tulee lisätä tietoisuutta seuraavantyyppisistä
innovaatiotavoista:
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a - Innovatiivisten klustereiden muodostaminen suuryritysten, pienten ja keskisuurten yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välille.
b - Mm. lisenssitulojen oikeudenmukainen jakaminen.
c - Tehokkaiden tiedonjakojärjestelmien kehittäminen.
d - Yritysten innovaatioiden hyödyntämiskyvyn vahvistaminen (yrityksen kyky
muuntaa ulkoinen tieto uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi tai prosesseiksi).
e - Innovaatioiden ei-teknisten puolten kehittäminen: uudet logistiikka- ja markkinointikonseptit, uudet liiketoimintamallit, työpaikkainnovaatiot, liiketoimintamalli-innovaatiot, tuotesuunnittelu ja tuotteiden laatu.
f - Epämuodollisen tiedon tärkeyden tunnistaminen (tietotaito, joka kertyy työntekijöille kollektiivisesti asteittaisista käytännön parannuksista työssä) sekä strategioiden kehittäminen kokeneiden työntekijöiden osaamisen välittämiseen
eteenpäin.
g - Parempi koordinaatio innovaatiojärjestelmän, teollisuuden, koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välillä.
›3. Kehitetään edelleen laajoja ja pitkäaikaisia julkisten ja yksityisten toimijoiden
kumppanuussuhteita, joiden kautta kehitetään uusia teknologioita, innovatiivisia verkostoja tai ketjuja sekä markkinoita (esimerkiksi Euroopan yhteiset
teknologia-aloitteet ja kumppanuussuhteet, kuten eurooppalainen vihreiden
ajoneuvojen aloite, energiatehokkaat
rakennukset, polttokenno- ja vetyaloite,
biopohjaisten teollisuudenalojen teknologia-aloite ja elektronisten komponenttien ja järjestelmien aloite).
›4. Alueiden tulee kehittää älykkäistä erikoistumisstrategioita tutkimuksen ja innovaation aloilla. Näiden strategioiden avulla
alueet voivat kehittää yhtenäisiä linjauksia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun,
vahvistaa tutkimusinfrastruktuuria ja tukea teollista ja taloudellista kehitystään.
›5. Keskeisen teknologian (KET, Key Enabling Technologies) kehittäminen ja teollinen soveltaminen on erittäin tärkeää yhteiskunnallisten haasteiden hallinnan, Euroopan
teollisuuden nykyaikaistamisen ja teknologisen kehityksen eturintamassa pysymisen
kannalta. Keskeiset teknologiat, kuten biotekniikka (teollinen, lääketieteellinen, maataloustekniikka), nanoelektroniikka (uuden sukupolven puolijohtimet), nanomateriaalit
(käytettäväksi kosketusnäytöissä, antureissa, polttokennoissa yms.), kehittyneet kevyet
materiaalit (hiilikuidut, komposiitit, joustava elektroniikka, energian varastointiin käytettävä grafeeni) sekä fotoniikka (valoteknologiat, kuten laser, LED ja optiset kuidut)
ovat tärkeitä tekijöitä siirryttäessä kohti kestävää, tietoon perustuvaa taloutta. Ne myös
varmistavat Euroopan teollisuuden tulevaisuuden. Kaikki tämä on mahdollista kuitenkin vain, jos keskeiset teknologiat saavat tuekseen oikeat organisaatiomuodot, työntekijät osallistuvat teknologioiden kehittämiseen, järjestetään riittävä ja oikea-aikainen
koulutus, ja kaikki tapahtuu asianmukaisen yhteiskunnallisen vuoropuhelun puitteissa.
IndustriAll Europe antaa tämän vuoksi täyden tukensa eurooppalaisen KET-strategian
ripeälle toimeenpanolle.
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›6. Dynaamisen standardisoinnin strateginen tärkeys uusien tuotteiden ja teknologioiden
kehityksessä on tunnustettava entistä paremmin.
›7. Teollisoikeuksien vastuullisen toteutumisen puitteita on selvennettävä, jotta innovaatiot
voidaan suojata heikentämättä samalla kansalaisten perusoikeuksia.
›8. Teknisten ja matemaattisten aineiden (luonnontieteet, tekninen ala ja matematiikka)
koulutuksen edistämiseen on sitouduttava entistä vahvemmin.

7 Vahvistetaan perinteisten
teollisuudenalojen roolia
Valmistusteollisuutta, erityisesti korkean lisäarvon työtä, on pidettävä yllä koko Euroopassa. Uudet teknologiat tuovat mukanaan
myös polttoaineinnovaatioiden mahdollisuuksia kaikilla nykyisillä teollisuudenaloilla.
Monet vakiintuneet teollisuudenalat ovat jo
todistaneet innovaatiokykynsä (esimerkiksi terästeollisuus, raudattomien metallien
tuotanto, kemian teollisuus, autoteollisuus
ja telakat), ja/tai niillä on suhteellisia etuja,

joita tulee hyödyntää kaikin tavoin. Politiikkaa ei siis tule kohdistaa vain uusiin korkean
teknologian toimintoihin. Samanaikaisesti
on toteutettava politiikkaa, joka tähtää vahvistamaan pysyvästi innovaatiopotentiaalia
ja sen yhteyksiä tärkeimpiin teollisuudenaloihin. Prosessin aikana siirrytään vähitellen kohti innovatiivista uuden teollisuuden
paradigmaa, joka perustuu Euroopan teollisuuden olemassa oleviin rakenteisiin.

Suositukset
Vakiintuneen valmistusteollisuuden innovaatiokykyä ja infrastruktuurin kehittämistä tulee
tukea toimenpiteillä, joiden tavoitteet ovat seuraavat:
›1. Luodaan edistyneitä valmistuskonsepteja kehittyneissä toimitusketjuissa ja kiinnitetään
huomiota osaamisen kehittämiseen ja nykyaikaiseen työn organisointiin, käytetään kehittynyttä valmistusteknologiaa ja tarjotaan standardisoitujen massatuotteiden sijaan
räätälöityjä ratkaisuja. Toiminta perustuu nykyaikaisiin teollisiin, teknisiin ja yhteiskunnallisiin infrastruktuureihin, jotka koostuvat älykkäistä verkoista, kestävästi toimivista
teollisuuslaitoksista ja vahvoista innovaatiojärjestelmistä, ja tavoitteena on löytää ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.
›2. Tulevaisuuden tehtaat tulee rakentaa Euroopan perinteisen ja jo toiminnassa olevan
teollisuuden perustalle ja osaamiselle; aurinkokennojen tuotanto tukeutuu piiteollisuuteen, merelle rakennettavat tuulivoimapuistot öljyn ja kaasun meriporauksiin ja laivateollisuuteen ja kehittyneet sellu- ja paperituotteet, kolmannen sukupolven biopolttoaineet ja nanomateriaalit kemian teollisuuteen. Ilman näitä ei voida saavuttaa kestävää
tuotantotoimintaa. Suuria päästövähennyksiä sekä tehokkuuden ja tuottavuuden lisäyksiä voidaan saavuttaa myös edistämällä teollisten klusterien syntymistä esimerkiksi
teollisuuden prosessien hyödyntämättä jäävän jäte-energian käyttöön tai tuottamaan
biopolttoaineita teollisesta jätteestä.
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›3. Edistetään ihmiskeskeisten valmistusorganisaatioiden kehittämistä. Ihmiskeskeiset organisaatiot kannustavat työntekijöitä kehittämään innovatiivista toimintaa, ovat avoimia
ja nopeasti sopeutuvia sekä tukevat ja lisäävät ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Niiden tulee myös tehdä yhteistyötä valmistusketjussa ja tietoinstituutioiden
kanssa.
›4. Integroidaan informaatioteknologiaa
valmistusprosesseihin ja liiketoimintaorganisaatioihin.
›5. Luodaan lisäarvoa niissä toimitusketjun
vaiheissa, jotka eivät sisällä tuotantotoimintaa: tuotesuunnittelu, tekninen
suunnittelu, logistiikka, markkinointi,
ohjelmistot ja jälkimyynti.
›6. Toteutetaan tuotanto päästöttömissä ja jätteettömissä tehtaissa, joiden energia- ja raaka-ainetehokkuus on hyvä ja joissa käytetään uusia (uusiutuvia) materiaaleja. Tuetaan
tutkimusta ja tuotekehitystä, joka pyrkii kehittämään raaka-aineille korvaavia materiaaleja ja parantamaan näin niiden käytön tehokkuutta ja kierrätystä.
›7. Kehitetään tuotteisiin ja teollisuuteen liittyviä palveluja. EU:n tulee allokoida suurempi
osa alueellisen kehityksen rahoituksestaan kuljetustoimintojen, televiestinnän ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen niissä maissa, joita kriisi on koetellut pahimmin.

8 Maksimoidaan informaatioteknologian
yhteiskunnalliset ja taloudelliset edut
Informaatio- ja viestintäteknologia (ict) tuottaa jo kuusi prosenttia bruttokansantuotteesta. Viidennes kaikista yksityisen sektorin tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista
käytetään tällä alalla. Ict-palvelusektorin
työllisyys kasvaa keskimäärin kolme prosenttia vuodessa, ja sen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on neljännes kaikesta yksityisen
sektorin tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Euroopan komissio on ennustanut, että
vuoteen 2015 mennessä IT-asiantuntijapula
on kasvanut 700 000:een. Alan tekninen
kehitys etenee nopeasti (viimeisimpinä megatrendeinä Internet, sosiaalinen media ja
pilviteknologia), ja alalla on suuri vaikutus
lähes kaikkiin muihin talouden sektoreihin.
Ict-sektori on myös tärkeä elämänlaadun ja
kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjä,
joka mahdollistaa esimerkiksi aineettoman
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tuotannon (materiaalivirta ja fyysinen liike
korvautuu tietovirroilla), ympäristön tilan
kehittämisen mahdollistavan valvonnan,
pienemmän energiankulutuksen, kuljetusjärjestelmien paremman organisoinnin, julkisten palvelujen helpomman saatavuuden
sähköisten rajapintojen avulla sekä terveydenhuollon uudet läpimurrot. Yhdysvaltoihin verrattuna EU:n erikoistuminen Ict-alaan
on kuitenkin vähäisempää, se on jäljessä
yksityisen Ict-sektorin tutkimus- ja tuotekehityspanostuksissa ja siltä puuttuvat Googlen, Applen ja Amazonin kaltaiset johtavat
innovoijat. EU suuntautuu myös vahvemmin
perinteiseen Ict-alaan ja televiestinnän tyyppisiin sektoreihin eikä uusiin aloihin, kuten
Web 2.0:aan, OLED-tekniikkaan, sähköiseen
paperiin, RFID-tunnisteisiin, puolijohdetekniikkaan, peleihin tai robotiikkaan.

Suositukset
›1. Viedään käytäntöön komission uusi digitaalinen agenda: yhtenäinen digitaalinen markkina, laajakaista, standardit jne.
›2. Hyödynnetään uusien Ict-alojen kasvuvoima.
›3. Rakennetaan Ict-ekosysteemejä yhdistämällä tutkimus, infrastruktuuri, osaaminen, riskipääoma, kehittyneet pienet ja keskisuuret yritykset ja johtavat yritykset.
›4. Kehitetään elektroniikan hyödyntämistä nykyisten yhteiskunnallisten haasteiden selvittämisessä: digitaalisen lukutaidon kehittäminen, sähköiset terveys- ja hallintopalvelut,
älykkäät kuljetuspalvelut, älyverkot jne.
›5. Rakennetaan uudelleen Euroopan elektroniikkasektoria kehittämällä koordinoitu eurooppalainen strategia vähentämään alan fragmentoitumista ja päällekkäisyyksiä ja palauttamalla elektroniikkakomponenttien suunnittelu- ja valmistusmahdollisuudet (esimerkiksi eurooppalainen elektroniikkastrategia, jonka tavoitteena on saada liikkeelle
100 miljardin euron investoinnit ja luoda 250 000 uutta suoraa työpaikkaa).
›6. Päivitetään osaamista, joka on elintärkeää Ict-toimintojen kehittämiselle, ja täydennetään nopeasti puutteellisia osaamisalueita.

9 Teollisuuspolitiikan on huolehdittava
myös kysyntäpuolesta
EU:ta ei yleisesti pidetä erityisen tehokkaana
tuomaan tutkimuksen tuloksia markkinoille,
ja teollisuuspolitiikka on jättänyt kysynnän
jo liian pitkään huomiotta. Vaikka tutkimus
ja innovointi ovat olennaisia toimintoja, ne
eivät yksin riitä varmistamaan valmistavan
teollisuuden menestystä. Euroopassa kehitettyjen mutta muualla valmistettavien
tuotteiden ja teknologioiden luettelo on
vaikuttava: elektroniikkatuotteita, kuten
puolijohteita, ohjauskortteja ja langattomia

kortteja, tietokoneita, kosketusnäyttöjä, robotiikkaa, interaktiivisia pelejä, ladattavia
paristoja, matkapuhelimia ja muita kämmenlaitteita, LED-tekniikkaa, DVD-tekniikkaa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäksi
tuote on osattava tuoda markkinoille oikein.
On huolehdittava markkinoita ohjaavista säädöksistä ja standardeista, turvattava
tuottajien asema ja kehityttävä yhdessä teknologian kanssa.

Suositukset
›1. Vahvistetaan julkisten hankintojen (nyt 18 % Euroopan bruttokansantuotteesta!) asemaa innovatiivisten ja kestävien tuotteiden ja palvelujen markkinoille tuojana sekä uusien laatutuotemarkkinoiden kehityksen edistäjänä.
›2. Luodaan ns. eturivimarkkinoita, joilla kehitetään markkinakohtaisia tiekarttoja ja kysyntäpuolen politiikkainstrumentteja tapauksissa, joissa markkinat eivät ole vielä riittävän
kypsät uusille innovatiivisille tuotteille ja palveluille. Eturivimarkkinoiden kehittämisellä
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valtiot pyrkivät luomaan otolliset olosuhteet innovaatioiden tuomiseen markkinoille.
Kehitystoimissa kiinnitetään huomiota säädöksiin, standardisointiin, kampanjoihin ja
muihin tukitoimenpiteisiin.
›3. Investoidaan tutkimuksen ja kaupallistamisen välisen kivikkoisen maaston ylittämiseen,
jotta innovaatiot voivat kehittyä sujuvasti markkinointikelpoisiksi. Tie markkinoille voi
katketa siinä vaiheessa, kun tutkimusrahoitus on käytetty loppuun eikä viimeisiin kalliisiin vaiheisiin (tuotannon aloittaminen, prototyypit, tuotteen viimeistely, tekniikan toimivuuden varmistaminen) ole enää rahaa.

10 Varmistetaan kestävä, edullinen ja varma
energiantuotanto
Energiapolitiikka ja teollisuuspolitiikka ovat
monisyisesti sidoksissa toisiinsa, ja niiden
tulisi myös täydentää toisiaan ja edistää näin
siirtymistä uuteen vaiheeseen kestävään ja
ekotehokkaaseen tuotantoon perustuvien
teollisuuden paradigmojen kehittämisessä.
Koska energiakustannukset ovat joillakin
sektoreilla huomattavasti työvoimakustannuksia korkeammat, EU:n energiapolitiikan
tulee auttaa Eurooppaa täyttämään ilmastovelvoitteensa ja kytkemään talouskasvu
irti energiankulutuksesta samalla, kun energiakustannukset pyritään pitämään kurissa.
Metallien, sementin, lasin, kemikaalien ja
muiden perusmateriaalien tuottajat eivät
voi siirtää korkeita energiakustannuksia loppukäyttäjille, koska hinnat on sovittu kansainvälisellä tasolla. Tuotanto onkin suhteellisesti kannattavampaa kolmansissa maissa,
joissa sähkön hinta on huomattavasti EU:ta
alemmalla tasolla. Euroopan energiaintensiivisten alojen tilannetta on edelleen
heikentänyt Yhdysvaltojen liuskekaasubuumi, jonka seurauksena sähkön hinta on
nyt EU:ssa kaksi kertaa korkeammalla kuin
Yhdysvalloissa ja kaasun hinta jopa kolminkertainen. Energiaintensiivisten tuotteiden
vienti Yhdysvalloista on tämän seurauksena
lisääntynyt, mikä tukee Yhdysvaltojen uudelleenteollistumista. Tämä monitahoinen
tilanne sisältää suuren riskin tuotantotoimintojen siirtämisestä ja hiilivuodosta, jotka
voivat johtaa yhä lisääntyvään riippuvuuteen tuonnista. Energiapolitiikan haasteet
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ovat siis moninkertaiset: on pyrittävä ylläpitämään Euroopan kilpailukykyä erityisesti
energiaintensiivisillä aloilla, varmistettava
Euroopan asema energiateknologian kärjessä sekä saavutettava ilmastotavoitteet.
On varsin selvää, että energiapolitiikasta on
tullut Euroopan teollisuuspolitiikan akilleenkantapää.
Puhtaammat energiantuotantomuodot luovat uusia kasvumarkkinoita ja johtavat uusiin laadukkaisiin työpaikkoihin monilla teollisuudenaloilla. (Tämä johtuu uusiutuvien
energianlähteiden ja energiatehokkuustoimenpiteiden suuremmasta työvoimaintensiivisyydestä.) Tätä kehityskulkua on tuettava
aktiivisella teollisuuspolitiikalla, jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää Euroopan johtavaa asemaa ilmastoteknologian alalla.
IndustriAll Europe on vakuuttunut siitä, että
energian tuottavuuden (yhtä tuotettua yksikköä kohti käytetty energian määrä) nostaminen parantaa teollisuuden kestävyyttä
ja kilpailukykyä, tuottaa eurooppalaiselle
teollisuudelle edelläkävijäetuja ja luo uusia
työpaikkoja energiapalvelujen alalla.
Kattavan energiapolitiikan tulee kuitenkin
myös perustua pitkäaikaisiin tavoitteisiin,
jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, sekä säädöskehykseen, joka
johtaa ilmastositoumusten täyttymiseen,
energian kohtuulliseen hinnoitteluun ja toimitusvarmuuteen.

Suositukset
›1. Kilpailukykyiset energian hinnat ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiselle. Koska monien jäsenmaiden energiamarkkinat ovat hyvin keskittyneet, on komission strategia energiamarkkinoiden vapauttamiseksi arvioitava uudelleen. Parempi läpinäkyvyys ja julkisen sektorin aktiivisempi rooli ovat tarpeen, jotta
energian sisämarkkinoista voi tulla todella toimivat. Yhtenäisiä energiamarkkinoita ei
pidä muodostaa, ennen kuin energiainfrastruktuurit ovat saavuttaneet riittävän yhtenäisen teknologiatason ja kapasiteetin.
›2. Sähkön saanti pitkällä aikavälillä tulee varmistaa koko EU:n kattavalla kapasiteettisuunnittelulla, uusien merkittävien energiantuotantohankkeiden käynnistämisellä, vanhentuneen energiainfrastruktuurin parannusinvestoinneilla, älyverkkojen käyttöönotolla
(uusiutuvan energian integrointi toimitusketjuun), paremmilla yhteyksillä ja energiansiirtoreittien monipuolistamisella, joka suojaa ja parantaa energiasaantia.
›3. Kehitetään yhteisiä visioita ja tavoitteita (esimerkiksi passiivitalot, vihreät autot, julkisen
liikenteen edistäminen sekä vihreä metallintuotanto), integroituja strategioita (esimerkiksi eturivimarkkinat ja vihreät julkiset hankinnat) ja säädöksiä (ekosuunnittelu, energiamerkinnät), jotka tukevat energiatehokkuusteknologian markkinoille tuomista ja yleisen hyväksynnän saavuttamista.
›4. Laajempaan ja kehittyneempään energiateknologiaan ja erityisesti uusiutuviin energianlähteisiin investoimisen tulee olla etusijalla EU:n strategiassa (esimerkiksi toteutettaessa EU:n strategista energiateknologiasuunnitelmaa eli SET-suunnitelmaa). On
edelleen välttämätöntä investoida myös ylimenokauden polttoaineisiin ja teknologiaan,
kuten tehokkaisiin polttomoottoreihin, joita käytetään pitkänä siirtymäkautena fossiilisista polttoainesta uusiutuviin energianlähteisiin.
›5. EU:n tulee pyrkiä luomaan laaja kansainvälinen päästökauppasopimus, joka edistää globaalin hiilimarkkinan kehittämistä ja tasoittaa näin EU:n ja muiden alueiden teollisuuden pelikenttää.
›6. On myös pyrittävä saamaan aikaan sopimukset, joilla pienennetään energiaintensiivisten sektorien hiilidioksidipäästöjä.
›7. Euroopan energiaintensiivisten teollisuudenalojen, kuten raudan ja raudattomien metallien tuotannon, kemian teollisuuden, paperi- ja selluteollisuuden sekä muiden vastaavien prosessiteollisuusalojen tulevaisuuden toimintamahdollisuudet tulee säilyttää
taistelemalla hiilivuotoa vastaan. Tuontituotteiden hiili-intensiivisyyteen perustuvien rajamaksumekanismien käyttöönottoa on selvitettävä. Päästökauppatuloja voidaan hyödyntää matalahiiliteknologian kehityksen rahoittamisessa. Toimenpiteitä tarvitaan myös
ennen rajamekanismien käyttöönottoa, jos halutaan varmistaa, että Euroopan energiaintensiivisellä teollisuudella on tulevaisuus.
›8. Otetaan käyttöön linjauksia, joiden avulla työpaikoista voidaan kehittää vihreämpiä, kestävää yrityspolitiikkaa koskevaa yhteiskunnallista keskustelua edistää sekä kouluttaa ns.
vihreitä edustajia tukemaan energiatehokkuutta yritystasolla.
›9. Energiaköyhyyteen on puututtava ottamalla käyttöön yleinen oikeus riittävään energiamäärään.
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11 Kiinnitetään huomiota koulutukseen
Huippuluokan koulutus- ja tutkimusorganisaatiot ovat luoneet Euroopan globaalin
menestyksen perustan. Koulutus on kuitenkin kärsinyt selvästi säästötoimenpiteistä.
Euroopan vahvuus on sen työvoimassa, joka
tuottaa laadukkaita johtavan teknologian
tuotteita. Eurooppalaiset yritykset voivat
pärjätä globaalissa kilpailussa vain pitämällä
yllä työntekijöidensä huippuluokan osaamista ja jatkamalla innovatiivisten ratkaisujen
kehittämistä.

Yritysten nykyisiin kilpailuvahvuuksiin kohdistuu yhä suurempi paine koulutustason
kohotessa jatkuvasti kehittyvissä talouksissa. Muut taloudet ottavat etumatkaa kiinni. Haasteeseen vastaaminen vaatii erittäin
osaavaa työvoimaa, joka toimii hyvissä työolosuhteissa ja jolla on käytettävissään teknisen kehityksen tahdissa pysymisen varmistavaa ammatillista lisäkoulutusta. Elinikäinen
oppiminen on tulevaisuuden menestyvän
yhteiskunnan perusta.

Suositukset
›1. Laadukkaan koulutusjärjestelmän lisäksi Euroopassa on kehitettävä uusi työelämän
ohessa tapahtuvan jatkuvan opiskelun malli. Kaikkien sektorien kaikilla työntekijäryhmillä on oltava oikeus päivittää osaamistaan jatkuvasti.
›2. Euroopan tulee pyrkiä saavuttamaan korkein taso kaikilla koulutuksen tasoilla.
›3. Finanssikriisin aikana tehdyt leikkaukset koulutuksesta on peruutettava ja Eurooppa on
palautettava paikalleen koulutuksen ja tutkimuksen johtavana maanosana.
›4. EU:n tiedepolitiikka on valjastettava uusien työpaikkojen luomisen edistämiseen.
›5. On luotava mittaustapoja ja järjestelmiä, joilla osaaminen voidaan tunnistaa ja ilmaista.
Järjestelmiä on sovellettava myös opiskeluun ja uuteen ammattiin siirtymiseen.
›6. Teollisuuden ja ammattiliittojen tulee käydä jatkuvaa keskustelua tulevista tarpeista ja
kehittää tulevaisuuden osaamista.
›7. Kansallisten koulutusjärjestelmien tulee soveltuvin osin rohkaista nuoria ja luoda heille kannustimia teollisuuden tarvitseman osaamisen hankkimiseen. Mahdollisia alueita
ovat esimerkiksi matemaattisten ja teknisten aineiden opiskelun edistäminen, ammatillinen koulutus, innovaatiotaidot, yrittäjyys.
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12 Varmistetaan, että maailmankauppa
tuottaa hyötyä työntekijöille
Reilut työpaikat ja reilu palkka kaikille työntekijöille ovat IndustriAll Europen tärkeimpiä
tavoitteita, joiden tulee olla myös etusijalla
myös kauppapolitiikassa. IndustriAll Europe ei pyri suojautumiseen kansainväliseltä
kaupalta, mutta vaatii, että globalisaatiota
ja kansainvälistä kauppaa hallitaan yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Globalisaation ei saa antaa syövyttää Euroopan
yhteiskunnallis-taloudellista mallia, aiheuttaa ahdinkoa työntekijöille tai kasvattaa globaalia eriarvoisuutta. IndustriAll Europe on
vakuuttunut, että Maailman kauppajärjestön (WTO) monenkeskinen sääntöpohjainen
järjestelmä on tehokkain ja pätevin menetelmä kauppasuhteiden hallintaan ja laajentamiseen. Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
toiminta on kuitenkin ehdottomasti integroitava WTO:n prosessiin, ja halvan työvoiman
käyttöä on pyrittävä estämään kasvattamalla

kestävän kehityksen roolia maailmankaupassa. Monenkeskiset säännöksiin perustuvat
ratkaisut sisältävät kahdenvälisiin kauppasopimuksiin verrattuna tärkeitä etuja, kuten
globaalisti kattavat ja läpinäkyvät markkinoillepääsysopimukset, sääntöjen muodostusprosessit, läpinäkyvyyden ja erimielisyyksien
käsittelyn. Dohan kauppaneuvottelukierroksen edistyessä hitaasti, ja koska monenkeskisen kauppajärjestelmän tulevaisuus on
pyrittävä turvaamaan, industriAll Europe
uskoo, että toiseksi paras ratkaisu on tehdä
monenkeskiset sopimukset kannattaviksi
(esimerkiksi kaupan edellytysten kehittäminen, tullit sekä vähemmän kehittyneiden
maiden vapauttaminen maailmanmarkkinakiintiöistä) ja luoda maailmanlaajuisia
kauppasääntöjä pienempiin, helpommin
hallittaviin seikkoihin liittyen (esimerkiksi
sektorikohtaiset sopimukset).

Suositukset
›1. Luodaan globaali säädöskehys, joka muodostaa maailmantaloudelle tarvittavan yhteiskunnallis-taloudellisen pohjan ja varmistaa, että kauppapolitiikka tukee yhteiskunnallista kehitystä ja pyrkii edistämään kauppaa osana niin kehittyneiden kuin kehittyvienkin
maiden kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa sen sijaan, että kauppa sinänsä olisi ainoa päämäärä.
›2. Luodaan kestävä ja tasapuolinen globaali kauppajärjestelmä, joka ottaa huomioon sekä
kehittyneiden että kehittyvien maiden tarpeet.
›3. On tärkeää, että Euroopan teollisuuspolitiikassa otetaan huomioon EU:n alueiden välillä
vallitsevat erot asukastiheydessä, välimatkoissa, luonnonvaroissa ja teollisuuden perinteissä, ja sallitaan jäsenvaltioiden toteuttaa räätälöityä teollisuuspolitiikkaa.
›4. Kaikkiin vapaakauppasopimuksiin, sekä kahdenvälisiin että monenkeskisiin, sisällytetään
sitovat yhteiskunnalliset ja ympäristönsuojelulliset ehdot ja standardit. Kaikkien kahdenvälisten sopimusten (esimerkiksi transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus,
TTIP) tulee kunnioittaa ILO:n keskeisiä työvoimastandardeja ja voimassa olevia työterveys- ja turvallisuusehtoja. Sopimuksiin ei pidä sisällyttää sijoittajansuojaehtoja, jotka
takaisivat monikansallisille yhtiöille oikeuden haastaa valtioita oikeuteen liiketoimien
rajoittamisen vuoksi (koska tällaiset ehdot asettaisivat yksityisen edun yhteisön edun
yläpuolelle).
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›5. Varmistetaan, että kaupan vapauttamisesta johtuvan uudelleenorganisoinnin kohteeksi
joutuvia työntekijöitä varten olemassa ennakoituja toimia ja riittäviä tukitoimenpiteitä.
›6. Edistetään inklusiivisia kehitysstrategioita, jotka perustuvat yhteiskunnallisen pääoman
kerryttämiseen, teknologiamuutokseen ja taloudellisen kasvun tasapuoliseen jakamiseen tavoitteena luoda positiivinen eettisen kasvun kehä, joka hyödyttää työntekijöitä ja
yrityksiä kaikkialla maailmalla.
›7. Luodaan reilu, globaali, tasavertainen kansainvälisen kaupan pelikenttä, joka noudattaa
WTO:n ja ILO:n sääntöjä ja takaa vastavuoroiset kauppasuhteet.
›8. Mahdollistetaan tasapuoliset oikeudet raaka-aineiden käyttöön reilulla kansainvälisellä kaupalla, joka ottaa huomioon kehittyneiden ja kehittyvien maiden erilaiset tarpeet,
parantaa materiaalitehokkuutta, lisää investointeja tutkimukseen ja korvaavien materiaalien kehitykseen sekä edistää kierrätystä (teknologiat). EU:n teollisuusyritykset ovat
raaka-aineiden osalta erittäin riippuvaisia kolmansista maista. Monet maat ovat hyvin
tärkeitä useille korkean teknologian aloille (harvinaiset maametallit). Toisia taas on vaikea korvata.
›9. IndustriAll Europe on huolissaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen transatlanttisen sopimuksen läpinäkyvyyden puutteesta, salassapidosta ja neuvottelujen sisällöstä, ja toivoo kansanedustuslaitosten ja yhteiskunnallisten kumppaneiden osallistuvan prosessiin. Koska
kaupan esteet ovat matalia, kyseisen sopimuksen taloudelliset vaikutukset eivät ehkä
ole niiden riskien arvoisia, joita se kohdistaa työvoiman oikeuksiin, ympäristönsuojeluun, kulttuurisiin oikeuksiin sekä työterveys- ja turvallisuussääntöihin.

13 Luodaan oikeanlaiset
institutionaaliset kehykset
Vaikka Euroopan komissio on selkeästi sitoutunut suojaamaan ja vahvistamaan Euroopan teollisuutta ja ratkomaan sen syviä työmarkkinoihin, teknologiaan, ympäristöön ja
talouteen liittyviä haasteita, on vielä paljon

Suositukset
›1. Euroopan uudelta talouden ohjauksen
järjestelmältä puuttuu demokraattinen
oikeutus, koska Euroopan parlamentilla
on siinä vain pieni rooli ja kansallisilla
kansanedustuslaitoksilla tuskin lainkaan
sananvaltaa. Päätöksenteko ei myöskään ole aina läpinäkyvää. Demokratian
puutteen poistaminen parantaa päätöksentekoa.
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parannettavaa siinä, miten teollisuuspolitiikkaa luodaan ja toteutetaan, kun pyritään palauttamaan teollisuuden asema lisäarvon ja
työpaikkojen lähteenä.

›2. Proaktiivinen ja kohdennettu tapa lähestyä sektoreita ja toimitusketjuja on edelleen
erittäin tärkeää, ja se tulee laajentaa kaikkiin tärkeisiin sektoreihin. Eri sektorien haasteisiin vastaaminen vaatii räätälöityjä ratkaisuja. IndustriAll Europe tukee täysin komission
viimeisintä teollisuuspoliittista tiedonantoa, jossa keskityttiin tukemaan useita tärkeitä
toimintalinjoja, kuten kehittynyttä valmistustekniikkaa, keskeistä teknologiaa (KET), biopohjaisia tuotteita, kestävän kehityksen periaatteiden mukaista rakentamista, vihreitä
ajoneuvoja ja älyverkkoja. Muihin tärkeisiin sektoreihin, kuten terästeollisuuteen, koneja sähkötekniikkaan, laivanrakennukseen, tekstiiliteollisuuteen ja lääketeollisuuteen
kohdistuvaa sektorikohtaista teollisuuspolitiikkaa on kuitenkin myös jatkettava ja kehitettävä edelleen. Tarkemmin kohdennetut aloitteet, kuten LeaderShip, Cars21, Electra
ja terästeollisuuden toimintasuunnitelma ovat osoittautuneet hedelmällisiksi.
›3. Kansallisten ja alueellisten sekä eurooppalaisen teollisuuspolitiikan välissä on edelleen
suuri kuilu. Päätöksenteon eri tasojen välille tarvitaan kipeästi parempaa koordinaatiota
ja enemmän yhteistyötä, jotta teollisuuspolitiikan vaikuttavuus paranee.
›4. Teollisuuspolitiikkaa on toteutettava yhdessä ammattiyhdistysten kanssa. Onkin olennaisen
tärkeää korvata työmarkkinoiden sääntelyn purkamisen malli, työehtosopimusten rapautuminen ja hyökkäykset työntekijöiden oikeuksia vastaan (palkka, sosiaalinen devalvaatio)
tuotantomallilla, joka perustuu tiedolle, innovaatiolle, lisäarvolle ja kestävälle teknologialle.
›5. Integroidaan työllisyys ja teollisuuspolitiikka, jotta teollisuuden muutoksen yhteiskunnallisia seurauksia voidaan hallita paremmin (oikeudenmukainen muutos).
›6. IndustriAll Europe vastustaa voimakkaasti sääntelyn purkamiseen suuntautuvaa lähestymistapaa, jota komissio noudattaa REFIT-tiedonannossaan, joka tähtää lainsäädännön
yksinkertaistamiseen mutta jota käytetään tällä hetkellä väärin lyömäaseena hyökkäyksissä yhteiskunnallisia kumppanuussopimuksia, henkilöstön osallistumisoikeuksia ja terveyden ja turvallisuuden suojaamista vastaan.
›7. Ammattiliittojen osallistuminen päätöksentekoon ja toteutusprosesseihin on
edelleen riittämätön, ja sitä on kehitettävä. IndustriAll Europe tukee ja edistää
edelleen työntekijöiden osallistumista
yritysten päätöksentekoon maksimoimalla tiedotukseen ja työntekijöiden kuulemiseen sekä osallistumisoikeuksiin liittyviä mahdollisuuksia. Eurooppalaisen
yritysneuvoston uudelleenluontidirektiivi
(EWC-direktiivi) ja Eurooppayhtiön säännöt tarjoavat tilaisuuden varmistaa, että
tavoite saavutetaan. Tämä tilaisuus on
hyödynnettävä tarkoin.
›8. Yritystason muutoksia on ennakoitava ja hallittava paremmin, jotta kestävä kehitys voidaan varmistaa ja negatiiviset työntekijöihin ja työllisyyteen kohdistuvat vaikutukset
välttää. IndustriAll Europe on sitä mieltä, että muutosta helpottaviin toimenpiteisiin on
ryhdyttävä myös Euroopan tasolla. Tässä yhteydessä industriAll Europe kannattaa eurooppalaisten puitteiden perustamista muutoksen ennakointiin ja hallintaan yhteiskunnallisen vastuullisuuden varmistamiseksi ja antamaan takuut, joiden varassa työntekijät
voivat sopeutua muutokseen. Ammattiliitoille on taattava osallistumismahdollisuus.
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