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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. kehottaa neuvostoa hyväksymään 
parlamentin kannan Euroopan 
puolustusrahastoa koskevan tulevan 
asetuksen 5 artiklaan; korostaa, että 
Euroopan puolustusrahasto on saatava 
päätökseen viipymättä; muistuttaa, ettei 
tätä välinettä ole vielä hyväksytty 
lopullisesti, sillä siitä saatiin huhtikuussa 
2019 aikaan vain osittainen poliittinen 
sopimus; korostaa, että on tärkeää pitää 
kiinni Euroopan parlamentin kannasta, joka 
koskee rahaston varoja, sen avaamista 
kolmansille maille sekä asianmukaisen 
tekijänoikeuspolitiikan käyttöönottoa 
turvallisuuden ja puolustuksen alalla 
tutkimustulosten suojaamiseksi; kehottaa 
komissiota asettamaan kolmansien maiden 
osallistumisen ehdoksi asemarkkinoiden 
vastavuoroisen avaamisen; muistuttaa 
tässä yhteydessä puolustusalan 
tutkimuksen erittäin arkaluonteisesta ja 
strategisesta luonteesta sekä teollisuuden 
kilpailukyvyn että unionin strategisen 
riippumattomuuden kannalta; kehottaa 
ottamaan asianmukaisesti huomioon 
EDIDP:n, pilottihankkeen ja puolustusalan 
tutkimukseen liittyvän valmistelutoimen 
täytäntöönpanosta jo saadun kokemuksen 
erityisesti asiassa, joka koskee poikkeusten 
soveltamista tukikelpoisiin yhteisöihin; 
pyytää ottamaan jäsenvaltiot 
täysimääräisesti mukaan 
päätöksentekoprosessiin, sillä ne ovat 
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puolustusteollisuuden lopullisia asiakkaita, 
jotta varmistetaan, että ohjelmat vastaavat 
YTPP:n ja jäsenvaltioiden strategisia 
tarpeita; katsoo, että Euroopan 
puolustusrahaston onnistuminen riippuu 
sen kyvystä ottaa huomioon osallistuvien 
valtioiden puolustuksen erityistarpeet, 
edistää puolustusmateriaalia, joka voidaan 
ottaa käyttöön, ja taata riittävät 
talousarviovarat välttäen samalla teollisen 
osaamisen päällekkäisyydet ja varmistaen 
kansallisten puolustusinvestointien 
täydentävyys ja se, ettei yhteistyöstä tule 
liian monimutkaista ja että se perustuu 
EU:n yhteiseen aseiden ja 
puolustustarvikkeiden standardointiin ja 
yhteentoimivuuteen; katsoo, että Euroopan 
puolustusteollisuuden kehittäminen 
sääntelemällä EU:n ulkopuolisten 
kolmansien osapuolten määräysvallassa 
olevien yhteisöjen pääsyä rahastosta 
rahoitettaviin hankkeisiin on täysin 
sopusoinnussa strategista 
riippumattomuutta koskevan 
eurooppalaisen tavoitteen kanssa eikä 
vaaranna EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuus- ja puolustusetuja;
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