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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. ottaa huomioon, että hyvin toimivat sisämarkkinat voivat edistää myönteisesti yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) tavoitteiden saavuttamista, ja pitää 

valitettavana, että sen osalta on tähän mennessä edistytty vain vähän huolimatta 

puolustuspakettia koskevien direktiivien hyväksymisestä vuonna 2009; 

2. toteaa, että nykyisen geopoliittisen ympäristön ja Euroopan tilanteen takia unionin on 

syytä kantaa yhä enemmän vastuuta sekä ulkoisen että sisäisen turvallisuuden aloilla, 

etenkin kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi Euroopassa yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitikan avulla sekä ulkorajojen suojaamiseksi; toteaa, että näin on 

elvytettävä yhteistä puolustus- ja turvallisuusulottuvuutta ja kunnianhiomiseksi 

tavoitteeksi on asetettava eteneminen kohti Euroopan puolustusliittoa sekä nykyistä paljon 

pidemmälle integroituja puolustusaloitteita; pitää myönteisinä Eurooppa-neuvoston 

kesäkuussa 2015 antamia päätelmiä, joissa pyydetään kehittämään entisestään siviili- ja 

sotilasvoimavaroja ja vahvistamaan Euroopan puolustusteollisuutta; 

3. muistuttaa, että olemassa olevat sisämarkkinoiden välineet tarjoavat ratkaisuja tehokkaalle 

jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle ja mittakaavaetujen hyödyntämiselle ja siten 

tarjoavat mahdollisuuksia lisätä strategista johdonmukaisuutta ja vahvistaa Euroopan 

puolustuksen teollista ja teknologista perustaa (EDTIB), jotta voidaan välttää 

päällekkäisyyksiä, hallita menoja tehokkaammin budjettirajoitteiden aikana sekä ottaa 

myös huomioon uhkaavat riskit siitä, että EU:n puolustusala menettää tärkeää 

asiantuntemusta ja innovointikykyä, teknologisen itsenäisyytensä sekä 

riippumattomuutensa ja kilpailulliset etunsa; korostaa tässä yhteydessä, että 

puolustusmateriaalin hankinta ja nykyaikaistaminen sekä siihen liittyvä mahdollisuus 

kaksikäyttöteknologian käyttöön edellyttävät jäsenvaltioilta pitkälle kehittynyttä 

suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä; 

4. toteaa, että puolustusalalla työskentelevien työntekijöiden ikääntymisen vuoksi alaa 

odottaa tulevaisuudessa osaamisvaje; pitää siksi myönteisenä komission aikomusta tukea 

teollisia ja kaupallisia toimia, joilla pyritään kannustamaan nuoria ammattilaisia ja 

harjoittelijoita tulemaan alalle, sekä pyrkimyksiä hyödyntää laaja-alaisempia unionin 

hankkeita, kuten uutta osaamisohjelmaa, COSME-ohjelmaa tai suunnitelmaa 

alakohtaisesta osaamisyhteistyöstä, tähän vajeeseen puuttumiseksi; 

5. on huolestunut puolustusalan tutkimukselle osoitetun rahoituksen jatkuvasta 

vähenemisestä jäsenvaltioissa; palauttaa mieliin, että on keskeisen tärkeää säilyttää 

Euroopan puolustuksen toimintakykyinen teollinen ja teknologinen perusta sekä hyvin 

toimivat sisämarkkinat; korostaa, että puolustusalan todellisten sisämarkkinoiden olisi 

mahdollistettava puolustusalan yritysten vapaa toiminta ja taattava yhtäläiset 

toimintaedellytykset koko EU:ssa; katsoo, että tämä johtaa vahvaan, innovoivaan ja 

maailmanlaajuisesti kilpailukykyiseen Euroopan puolustuksen teolliseen ja teknologiseen 

perustaan, joka on keskeinen tekijä Euroopan strategisen autonomian sekä uskottavan 

YTPP:n kannalta; toteaa myös, että perustamalla seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä EU:n puolustusalan tutkimusrahasto voidaan edistää unionin 
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sotilaallista ja teollista yhteistyötä innovatiivisen tutkimuksen ja teknologian tukemisen 

tarjoaman lisäarvon myötä; varoittaa kuitenkin päällekkäisyyksistä jäsenvaltioiden ja 

kansainvälisten elinten toimien kanssa; 

6. kiinnittää huomiota puolustusmarkkinoiden pysyvään pirstoutuneisuuteen sekä siihen, että 

suurin osa sopimuksista myönnetään edelleen kansallisella tasolla; kehottaa Euroopan 

puolustusvirastoa ja neuvostoa etsimään ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää 

kansallisten puolustusteollisuuksien välisiä eroja; kehottaa komissiota tehostamaan 

toimiaan yhtäläisten toimintaedellytysten luomiseksi Euroopan puolustusmarkkinoilla ja 

jäsenvaltioiden harjoittaman protektionismin torjumiseksi puolustushankintojen 

yhteydessä; katsoo tässä yhteydessä, että direktiivissä 2009/81/EY tarkoitettujen 

poikkeusten käyttö on perusteltava asianmukaisesti; 

7. vaatii avoimuuden lisäämistä ja muistuttaa erityisesti, että on tarpeen parantaa pk-yritysten 

pääsyä puolustusalan toimitusketjuihin, sillä pk-yrityksillä on olennainen merkitys 

Euroopan puolustuksen menestyksekkään teollisen perustan aikaansaamisessa; ehdottaa 

siksi, että yhdessä direktiivin 2009/81/EY yleisen ja kattavan täytäntöönpanon kanssa olisi 

edellytettävä toimitusketjujen, sopimusten ja tarjouskilpailuilmoitusten avoimuuden 

lisäämistä; pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot varmistavat laadullisten ja selkeiden tietojen 

saannin, minkä avulla yritykset voivat havaita puolustusalan tarjoamat mahdollisuudet ja 

tehdä tietoon perustuvia päätöksiä; 

8. korostaa, että on saatava aikaan mittakaavaetuja ja puolustushankintojen yhteiset 

eurooppalaiset markkinat; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan puolustus- ja 

turvallisuusalan hankinnoista annetun direktiivin 2009/81/EY ja puolustukseen liittyvien 

tuotteiden siirrosta annetun direktiivin 2009/43/EY täytäntöönpanon valvontaa ja kaikkien 

niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä; pitää tärkeänä pk-yritysten pääsyä 

markkinoille rajat ylittävästi ja toteaa samalla, että jäsenvaltiot eivät juurikaan ole 

hyödyntäneet käytettävissä olevia välineitä, kuten Euroopan puolustusviraston kaltaisten 

yhteishankintayksiköiden kautta tehtäviä yhteisiä hankintoja; katsoo, että tämä toisi pk-

yritysten ulottuville uusia unionin välineitä ja varoja ja tukisi siten niiden mahdollisuuksia 

päästä toimitus- ja alihankintaketjuihin ja osallistua tutkimustoimintaan; panee erityisesti 

merkille, että komissio on saattamassa päätökseen direktiivien 2009/81/EY ja 2009/43/EY 

arvioimisen, ja odottaa komission suosituksia, joilla parannetaan direktiivien 

täytäntöönpanoa kansallisella tasolla, lisätään teollisuuden ja pk-yritysten kiinnostusta 

direktiivien soveltamista kohtaan ja kehitetään toimia puolustusmarkkinoiden todellisten 

tarpeiden täyttämiseksi; kannustaa samoin komissiota antamaan jäsenvaltioiden pyynnöstä 

entistä enemmän ohjausta ja tukea näiden direktiivin täytäntöönpanossa ja tulkinnassa; 

9. palauttaa mieliin, että rajat ylittävän markkinoillepääsyn edistäminen ja toimitusketjujen 

avaaminen on keskeisen tärkeää tehokkaasti toimivien Euroopan 

puolustusmateriaalimarkkinoiden luomisen kannalta; korostaa, ettei kilpailua pidä 

rajoittaa keskeisiin toimeksisaajiin, vaan myös alihankkijoiden ja etenkin pk-yritysten 

olisi voitava hyötyä kansallisten puolustusmarkkinoiden avaamisesta; 

10. panee merkille, että uudet yritykset ja myös pk-yritykset, kohtaavat usein vaikeuksia 

markkinoille pääsyssä, mikä johtuu erityisesti siitä, että tutkimus- ja 

innovointikustannukset ovat erittäin suuria ja niiden kantaminen raskasta; korostaa, että 

puolustusalan tutkimukseen ja innovointiin tarvitaan rahoitusta, jotta varmistetaan, että 
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markkinat toimivat asianmukaisesti kaikkien niille osallistuvien kannalta; kannustaa 

komissiota vahvistamaan puolustusalan tutkimusta lisäämällä rahoitusta 

puolustusteollisuuden ja -teknologian parantamiseksi; 

11. panee merkille, että LoI-puitesopimuksen (Letter of Intent Framework Agreement) ja 

siihen perustuvien parhaiden käytäntöjen avulla on voitu menestyksekkäästi tukea 

puolustusteollisuuteen liittyviä tavoitteita, ja kehottaa komissiota ottamaan kyseiset 

periaatteet ja tavoitteet huomioon erityisesti toimitusvarmuutta ja teknisten tietojen 

käsittelyä koskevissa kysymyksissä; 

12. muistuttaa, että uusi YTPP tarjoaa mahdollisuuden joustavuuteen ja jäsenvaltioiden 

välisen yhteistyön vahvistamiseen kaikille jäsenvaltioille avoimen ”pysyvän rakenteellisen 

yhteistyön” puitteissa, mikä voi tapahtua eri muodoissa, kuten sellaisen yhteisen 

tutkimuksen, kehittämisen ja hankintojen kautta, joilla edistetään puolustusmateriaalin 

yhteishankintoja; kehottaa luomaan puitteet terrorismia ja kyberturvallisuutta koskevalle 

tietojenvaihdolle samalla päällekkäisyyksiä välttäen; 

13. korostaa, että Euroopan teknologisen kehityksen edistäminen on tärkeää puolustussektorin 

ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisäämisen kannalta; katsoo, että samalla on 

edistettävä sisämarkkinoiden yhdentymistä entisestään kehittämällä yhteisiä 

yhteistyöohjelmia, joiden avulla yhteinen tutkimuskeskus voisi koota yhteen 

kaksikäyttötekniikan alalla EU:ssa toteutettuja toimia esimerkiksi robotiikan alalla, kun 

otetaan huomioon miehittämättömiä ilma-aluksia ja satelliittiseurantaa koskevien 

valmiuksien huomattava puutteellisuus; kannustaa komissiota antamaan selviä ja tarkkoja 

suuntaviivoja siitä, kuinka pk-yritykset voisivat hyödyntää Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoja entistä helpommin ja paremmin kaksikäyttötekniikan alalla; 

14. muistuttaa, että standardointia ja sertifiointia koskevaan parempaan yhteistyöhön liittyviä 

aloitteita tarvitaan myös, jotta voidaan kehittää edelleen jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 

ja edistää Euroopan puolustusmateriaalimarkkinoita; katsoo, että puolustusalalle olisi 

mahdollisuuksien mukaan perustettava sertifiointi ja yhteiset eurooppalaiset standardit, 

jotta parannettaisiin kilpailukykyä, helpotettaisiin markkinoiden kaikkien toimijoiden 

pääsyä puolustushankintoihin ja varmistettaisiin samanlaiset korkeat standardit; panee 

tässä yhteydessä merkille Euroopan puolustusviraston ja komission toimet 

puolustusnormien ja -vaatimusten vastavuoroiseksi tunnustamiseksi alalla; pitää tärkeänä, 

että tässä toimitaan yhteistyössä NATOn kaltaisten kansainvälisten liittolaisten ja 

kumppanien kanssa; 

15. kehottaa komissiota olemaan kunnianhimoinen laatiessaan tulevaa Euroopan 

puolustusalan toimintasuunnitelmaa, jossa on korostettava strategisena välineenä EU:n 

ainutlaatuista lisäarvoa puolustusalalla; pitää tämän tavoitteen yhteydessä olennaisen 

tärkeänä, että Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma sisältää osa-alueita, joilla 

voidaan edistää puolustusvoimavaroja koskevien ohjelmien kehittämiseen tähtäävää 

teollista yhteistyötä; toteaa, että erityisesti kriittisen puolustusteknologian rahoittaminen 

tulevasta EU:n rahoittamasta puolustusalan tutkimusohjelmasta seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa, millä tuetaan vahvaa eurooppalaista teollisuuspohjaa, auttaa 

säilyttämään unionissa sellaiset kriittiset teknologiat, jotka ovat välttämättömiä unionin 

itsenäisen päätöksenteon ja toiminnan kannalta; toteaa, että näin voidaan myös varmistaa 

rajat ylittävä yhteistyö toimitusketjun kaikilla tasoilla alkupäästä pk-yrityksiin ja saattaa 
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yhteen useita jäsenvaltioita, teollisuus ja tiedemaailma; 

16. korostaa, että on tärkeää tehostaa synergiaa sekä turvallisuus- ja puolustusalan välillä että 

muiden unionin politiikkojen kanssa, ja luoda yhdennettyjä valmiuksia, jotta voidaan 

kehittää yhteisiä lähestymistapoja muun muassa hybridiuhkiin, terrorismiin, ulkorajojen 

turvallisuuteen, kolmansista maista tapahtuvaan ihmissalakuljetukseen, yhteiseen 

tiedusteluun, kyberturvallisuuteen ja tullivalvontaan; kehottaa jäsenvaltioita ja unionin 

toimielimiä tutkimaan nykyisten terrorismintorjuntavälineiden puutteita ja korjaamaan ne; 

pitää arvokkaana näitä aiheita koskevaa ajatustenvaihtoa NATOn kanssa, sillä se 

hyödyttää sekä Euroopan turvallisuutta että transatlanttista turvallisuutta; 

17. toteaa kyberturvallisuuden suhteen, että suojautuminen kyberhyökkäyksiä vastaan on 

välttämätöntä mutta se ei saisi heikentää avointa, vapaata ja turvallista 

kybertoimintaympäristöä; korostaa teknologisten valmiuksien lisäämisen merkitystä 

eurooppalaisen kybertoimintaympäristön vahvistamiselle erityisesti kriittisten 

infrastruktuurien kannalta; katsoo, että verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskeva 

direktiivi (EU) 2016/1148 on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta; 

18. toteaa, että erilaiset kansalliset teollisuudenalat ja operatiiviset valmiudet estävät 

puolustusalan yhdentymisen ja lisäävät markkinoiden pirstoutuneisuutta, ja katsoo, että 

Euroopan puolustusliitto voi esimerkiksi terrorismin torjunnan yhteisten strategioiden 

kautta ja terrorismiin liittyvien tietojen vaihdon avulla lopulta johtaa yhä useampiin 

yhteisiin kriisinhallintavalmiuksia koskeviin hankkeisiin sekä siviilialalla että 

sotilaallisella alalla ja lisätä eurooppalaista yhteistyötä ja markkinoiden avautumista; 

19. kannustaa komissiota ja erityisesti korkeaa edustajaa ja sisämarkkinoista vastaavaa 

komission jäsentä esittämään puolustusta koskevan johdonmukaisen ja koordinoidun 

lähestymistavan, johon sisältyy tätä strategiaa edistäviä toimintapoliittisia tavoitteita; 

20. huomauttaa, että korkea edustaja julkaisi äskettäin kokonaisvaltaisen strategian, joka 

muodostaa yhtenäiset puitteet ulkopoliittisen toiminnan painopisteille sekä eurooppalaisen 

puolustuspolitiikan tulevan kehityksen määrittelylle. 
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