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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta
(2013/2125(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osaston,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 13.–14. joulukuuta 2012 antamat päätelmät ja 
prosessin, jonka on määrä johtaa 19.–20. joulukuuta 2013 pidettävään Eurooppa-
neuvoston puolustuskokoukseen,

– ottaa huomioon 24. heinäkuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Kohti 
kilpailukykyisempää ja tehokkaampaa puolustus- ja turvallisuusalaa” (COM(2013)0542),

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Strategia Euroopan 
puolustusteollisuuden vahvistamiseksi ja sen kilpailukyvyn parantamiseksi” 
(COM(2007)0764),

– ottaa huomioon Euroopan turvallisuusstrategian, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
12. joulukuuta 2003, ja sen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, jolle Eurooppa-
neuvosto antoi tukensa 11.–12. joulukuuta 2008,

– ottaa huomioon Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista perustaa koskevan 
strategian, jonka Euroopan puolustusviraston (EDA) johtokunta hyväksyi 14. toukokuuta 
2007,

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2011 tehdyn neuvoston päätöksen 2011/411/YUTP 
Euroopan puolustusviraston perussäännöstä, kotipaikasta ja sen toimintaa koskevista 
säännöistä sekä yhteisen toiminnan 2004/551/YUTP kumoamisesta1,

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus-
ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta2 ja 14. joulukuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman rahoituskriisin vaikutuksista puolustusalaan3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

Toimiva yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka edellyttää Euroopan puolustukselta 
vahvaa teollista ja teknologista perustaa

1. muistuttaa, että toimiva yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka edellyttää Euroopan 
puolustukselta vahvaa teollista ja teknologista perustaa, joka muodostaa keskeisen 
elementin Euroopan kyvyssä taata kansalaistensa turvallisuus, suojella arvojaan ja edistää 

                                               
1 EUVL L 183, 13.7.2011, s. 16.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0455.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0574.
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etujaan;

2. muistuttaa voimavarojen vahvistamisesta 11. joulukuuta 2008 annetussa neuvoston 
tiedonannossa hahmotellusta operatiivisesta tavoitetasosta sekä SEU-sopimuksen 
43 artiklan 1 kohdassa hahmotelluista siviili- ja sotilastehtävistä; muistuttaa 
jäsenvaltioiden sitoutuneen parantamaan sotilaallisia voimavarojaan; kehottaa neuvostoa 
käynnistämään tätä varten Euroopan voimavaroja ja puolustusmateriaalia koskevan 
eurooppalaisen politiikan (ECAP) kehittämisen SEU-sopimuksen 42 artiklan 3 artiklassa 
määrätyllä tavalla;

3. kiinnittää huomiota muuttuvaan strategiseen globaaliin ympäristöön, supistuviin 
puolustusbudjetteihin ja siihen tosiseikkaan, että eurooppalaiset puolustusalan yritykset 
mukautuvat tähän tilanteeseen painottamalla vientiä kolmansiin maihin, minkä hintana on 
arkaluontoisten teknologioiden, teollis- ja tekijänoikeuksien sekä tuotannon siirto EU:n 
ulkopuolelle; on huolissaan puolustusinvestointien leikkauksista, joiden seurauksena on 
olemassa vaara, että kolmannet osapuolet, joilla on erilaiset strategiset edut, kohdistavat 
valvontaa ja rajoituksia Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan 
toimintaan;

4. korostaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä EU:n teollisuus-, avaruus- ja 
tutkimuspolitiikat ulottuvat puolustuksen alalle; toteaa, että unionin muilla aloilla (kuten 
sisäinen turvallisuus ja rajojen turvallisuus, katastrofien hallinta ja kehitysyhteistyö) 
toteuttamat ohjelmat tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia kehittää yhdessä 
voimavaroja, joilla on merkitystä noiden politiikkojen sekä YTPP-operaatioiden 
toteuttamisen kannalta;

5. korostaa Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan vahvistamisen tarvetta, 
kun otetaan huomioon, että mikään jäsenvaltio ei enää pysty ylläpitämään kestävää 
puolustusteollisuutta puhtaasti kansalliselta pohjalta, koska teknologioiden 
monimutkaisuus ja kustannukset kasvavat jatkuvasti, kansainvälinen kilpailu lisääntyy ja 
puolustusbudjetit ja tuotantovolyymit supistuvat; pitää valitettavana sitä, että vaikka 
tietynlaajuista keskittymistä on tapahtunut Euroopan ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, 
maavoimien ja laivaston aloilla puolustusteollisuus on edelleen suurelta osin jakautunut 
valtioiden rajojen mukaisesti;

6. panee merkille komission 24. heinäkuuta 2013 antaman tiedonannon ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon raporttiluonnoksen; pitää valitettavana, että komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto eivät esittäneet yhteistä eurooppalaista julkilausumaa tämän vuoden 
joulukuussa pidettävää Eurooppa-neuvoston puolustusalan huippukokousta varten;

7. muistuttaa, että komissio ja EU:n puolustusministerit korostivat tätä alaa koskevien 
kiireellisten toimien tarvetta jo vuonna 2007 asiaa koskevalla komission tiedonannolla ja 
Euroopan puolustusviraston esittämällä Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista 
perustaa koskevalla strategialla; pitää valitettavana, että on jätetty käyttämättä tilaisuudet 
esittää säännöllisesti täytäntöönpanokertomuksia ja päivittää strategioita Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen; pitää valitettavana, että uudessa tiedonannossa ei 
esitetä yhteenvetoa aikaisemmista strategioista; kehottaa komissiota ja Euroopan 
puolustusvirastoa kehittämään tulevaisuudessa Euroopan puolustuksen teollista ja 
teknologista perustaa koskevan yhteisen strategian saatujen kokemusten pohjalta;
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8. pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston päätöstä ottaa Euroopan puolustuksen 
vahvistaminen joulukuun huippukokouksen esityslistalle; kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
tarjoamaan tarvittavia tuoreita kannustimia tukemaan puolustuksen aidosti eurooppalaista 
teollista ja teknologista perustaa, joka perustuu voimavaroihin ja edistää synergioita, 
mahdollistaa voimavarojen tehokkaan käytön, välttää päällekkäisyyksiä ja on integroitu ja 
kilpailukykyinen maailmanlaajuisilla markkinoilla;

Vaatimusten yhdenmukaistaminen ja kysynnän vakiinnuttaminen

9. pitää valitettavana, että aiemmat pyrkimykset kysynnän vakiinnuttamiseen eivät ole 
parantaneet kysynnän hajanaisuutta EU:ssa, jossa on 28 kansallista puolustusalan 
asiakasta ja vielä suurempi määrä asiakkaita siviili- ja sotilaskäyttöön tarkoitettujen 
tuotteiden alalla; pitää valitettavana, että Euroopan puolustusviraston laatiman 
voimavarojen kehittämissuunnitelman tulokset ovat rajallisia; kehottaa siksi Eurooppa-
neuvostoa käynnistämään Euroopan puolustuksen tarkasteluprosessin ja tekemään 
puolustuksen kansallisten suunnitteluprosessien EU-tason koordinoinnista todellisuutta; 
kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa käynnistämään tämän arvioinnin pohjalta laaja-alaisen prosessin, jonka 
tuloksena kehitetään turvallisuutta ja puolustusta koskeva valkoinen kirja, jotta voidaan 
muotoilla EU:n strategiset tavoitteet ja voimavarojen kehittämisprosessit;

10. kehottaa jäsenvaltioita synkronoimaan ja suunnittelemaan yhteisesti puolustusalan 
voimavarojensa elinkaaren hallinnan; katsoo, että voimavaroja ja puolustusmateriaalia 
koskeva yhteinen eurooppalainen politiikka on edellytys sille, että sotilaallisten 
vaatimusten yhdenmukaistaminen voidaan muuntaa yhdenmukaistetuiksi 
kalustohankinnoiksi jäsenvaltioiden kesken, jolloin luodaan edellytykset EU:n 
puolustusteollisuuden menestyksekkäälle ja kysyntävetoiselle ylikansalliselle 
rakennemuutokselle;

Standardointia ja sertifiointia koskevan yhteisen lähestymistavan tarve

11. toistaa, että puolustuskaluston standardointi on perustavalaatuisen tärkeää 
kilpailukykyisten eurooppalaisten puolustusalan sisämarkkinoiden luomiseksi ja jotta 
voidaan taata yhteentoimivuus ja mahdollistaa aseohjelmia koskeva yhteistyö 
voimavarojen yhdistämistä ja yhteisiä hankkeita varten ja jotta voidaan mahdollistaa 
jäsenvaltioiden joukkojen kestävä yhteentoimivuus;

12. muistuttaa, että on olemassa runsaasti keskenään kilpailevia teollisuuden standardeja 
siviili- ja sotilaskäyttöön tarkoitetuille tuotteille; kehottaa komissiota kehittämään lisää 
teollisuuden standardeja ja sisällyttämään niihin varhaisessa vaiheessa Euroopan 
puolustusviraston esittämät sotilaalliset näkökohdat; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että niiden tulevat toimet puolustusalan standardien asettamiseksi perustuvat siviilialaa 
koskeviin ehdotuksiin, joita komissio ja Euroopan standardointijärjestöt esittävät;

13. kehottaa jäsenvaltioita virtaviivaistamaan eurooppalaisia sertifiointimenettelyjä ottamalla 
käyttöön sertifikaattien vastavuoroisen tunnustamisen ja kehittämällä tulevaisuudessa 
yhteisiä eurooppalaisia siviili- ja sotilasalan sertifiointimenettelyjä;

Toimitusvarmuuden turvaaminen
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14. korostaa alan rakennemuutoksen yhteydessä, että on tärkeää  varmistaa, että 
toimitusvarmuus ei vaarannu; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään nopeasti 
kattavan ja kunnianhimoisen EU:n laajuisen toimitusvarmuusjärjestelyn, joka perustuu 
vastavuoroisten takuiden järjestelmään ja jonka oikeusperustana käytetään mahdollisesti 
pysyvää rakenteellista yhteistyötä;

15. kehottaa jäsenvaltioita ensi askeleena kohti tätä tavoitetta hyödyntämään täysin 
potentiaalin, jonka yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja 
koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta annetun direktiivin 2009/43/EY mukaiset yleiset 
siirtoluvat ja koontisiirtoluvat tarjoavat, ja nopeuttamaan työtään, jotta vuoden 2006 
puitejärjestely toimitusvarmuudesta kiireellisten operaatioiden tapauksessa voidaan ottaa 
käyttöön;

16. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa ja komissiota esittämään yhteisen 
riippumattomuusstrategian, joka koskee kriittisiä teknologioita ja erityisesti 
rajoittamattomia mahdollisuuksia saada käyttöön ja hyödyntää siviili- ja sotilaskäyttöön 
tarkoitettuja (kaksikäyttöisiä) nousevia ja keskeisiä mahdollistavia teknologioita, kuten 
uusin mikro-/nanoelektroniikka ja fotoniikka, joita on pidettävä YTPP-operaatioiden 
kannalta keskeisinä;

Uutta vauhtia aseyhteistyölle

17. kannustaa jäsenvaltioita ratkaisemaan kysynnän heikkenemisestä aiheutuvat teollisuuden 
ylikapasiteettiongelmat käynnistämällä uusia yhteisiä hankkeita ja erityisesti kehittämään 
siviili- ja sotilasteknologisten sovellusten muodossa keskeisiä mahdollistajia, kuten 
kauko-ohjattavia ilmailujärjestelmiä, jotka edistävät huipputeknologian kehittämistä ja 
auttavat säilyttämään avainosaamisen Euroopassa; kannustaa EU:ta osallistumaan 
yhteisiin hankkeisiin hankkimalla kaksikäyttövoimavaroja ja mahdollisesti prototyyppejä;

18. kehottaa neuvostoa Euroopan puolustusviraston ja Eurooppalaisen 
puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) nykyisten hallintojärjestelyjen valossa 
varmistamaan yhteisten hankkeiden menestyksekkään täytäntöönpanon ja 
suunnittelemaan vahvempia yhteyksiä näiden kahden organisaation välille;

19. kehottaa neuvostoa antamaan Euroopan puolustusvirastolle mahdollisuuden täysin täyttää 
kansainvälinen tehtävänsä; toistaa, että jäsenvaltioiden on tarjottava Euroopan 
puolustusvirastolle riittävä rahoitus, jotta se voi hoitaa kaikki operaationsa ja tehtävänsä; 
katsoo, että tämä onnistuu parhaiten rahoittamalla viraston henkilöstö ja juoksevat kulut 
unionin talousarviosta seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä alkaen;

YTPP-operaatioiden tukeminen eurooppalaisella tutkimuksella ja kehityksellä

20. pitää tervetulleena komission aikomusta käynnistää valmistelutoimi, joka liittyy EU:n 
rahoittamaan tutkimukseen, jolla tuetaan YTPP-operaatioita, ja kehottaa komissiota 
esittämään yksityiskohtaisen ehdotuksen pohjustamaan näitä ohjelmia varhain tulevan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

21. katsoo, että Euroopan puolustuksen teolliseen ja teknologiseen perustaan liittyvällä 
puolustuksen alan tutkimuksella ja kehityksellä on validi eettinen pohja; toteaa, että 
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Lissabonin sopimuksessa on omistettu kokonainen luku yhteiselle turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikalle, joka sisältää puolustusteknologisen tutkimuksen ja unionin yhteisen 
puolustuksen muotoilun;

22. kannustaa Euroopan puolustusvirastoa jatkamaan menestyksekkäitä yhteisiä 
investointiohjelmiaan ja tekemään komission kanssa yhteistyötä tutkimus- ja 
kehitysohjelmien käynnistämiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 185 artiklan pohjalta;

Puolustustarvikkeiden sisämarkkinoiden vahvistaminen

23. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että vuoden 2009 direktiivit 
puolustushankinnoista ja puolustustarvikkeiden siirroista pannaan täytäntöön oikein ja 
johdonmukaisesti erityisesti suhteessa SEUT-sopimuksen 346 artiklan nojalla EU:n 
säännöistä myönnettäviin poikkeuksiin; kehottaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiä 
luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset puolustustarvikkeiden markkinoille ja rajoittamaan 
markkinoita vääristävät käytännöt ehdottomaan minimimäärään asianmukaisesti 
perusteltuja poikkeuksia; toteaa erityisesti, että valtiontukien valvontaa on vahvistettava;

24. kehottaa jäsenvaltioita, Euroopan puolustusvirastoa ja komissiota pyrkimään yhdessä 
siihen, että vastaostovaatimuksista luovutaan asteittain samalla kun kannustetaan 
pienempien jäsenvaltioiden teollisuuden yhdentymistä Euroopan puolustuksen teolliseen 
ja teknologiseen perustaan muilla tavoilla kuin vastaostojen avulla;

Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta globaalissa valossa

25. panee merkille, että Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta on 
elinkelpoinen vain maailmanlaajuisten markkinoiden osana, ja kannustaa komissiota ja 
neuvostoa lähestymään kysymystä globaalilta kannalta; katsoo, että protektionistiset 
toimenpiteet olisivat ristiriidassa Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyvyn 
vahvistamistavoitteen kanssa;

26. pitää valitettavana, että Yhdysvaltain ja Euroopan välillä vallitsee epätasa-arvo 
vastavuoroisen markkinoille pääsyn osalta ja että tästä aiheutuu puolustustarvikkeiden 
kaupan epätasapaino; kehottaa pyrkimään aitoon vastavuoroisuuteen puolustushankintojen 
markkinoille pääsyn alalla Atlantin molemmin puolin;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden 
parlamenteille, Naton parlamentaariselle yleiskokoukselle ja Naton pääsihteerille.


