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Tarkistus 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että koko EU:ssa meneillään 
oleva julkisen talouden vakauttaminen voi 
johtaa merkittäviin ohjelmien
vähennyksiin, supistuksiin tai viivästyksiin 
lähes kaikissa jäsenvaltioissa, mikä voisi 
vaikuttaa haitallisesti Euroopan 
puolustusteollisuuteen;

1. toteaa, että rahoituskriisin aiheuttama 
investointien väheneminen, ankara 
kansainvälinen kilpailu, valuuttakurssien 
heilahtelu, euro/dollari-pariteetti sekä 
jäsenvaltioiden toteuttamat 
säästöpolitiikat ovat jo johtaneet 
merkittäviin työpaikkojen menetyksiin,
vähennyksiin, supistuksiin tai viivästyksiin 
joissakin jäsenvaltioissa, mikä voisi 
vaikuttaa haitallisesti Euroopan 
puolustusteollisuuteen keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä;

Or. fr

Tarkistus 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että koko EU:ssa meneillään 
oleva julkisen talouden vakauttaminen voi 
johtaa merkittäviin ohjelmien 
vähennyksiin, supistuksiin tai viivästyksiin 
lähes kaikissa jäsenvaltioissa, mikä voisi 
vaikuttaa haitallisesti Euroopan 
puolustusteollisuuteen;

1. toteaa, että koko EU:ssa meneillään 
oleva julkisen talouden vakauttaminen voi 
johtaa merkittäviin ohjelmien 
vähennyksiin, supistuksiin tai viivästyksiin 
lähes kaikissa jäsenvaltioissa, mikä voisi 
vaikuttaa haitallisesti Euroopan 
puolustusteollisuuteen; panee merkille, 
että tämä on tilaisuus vahvistaa 
puolustusalan tutkimusohjelmia ja lisätä 
niiden tuloksellisuutta;

Or. en
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Tarkistus 3
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että koko EU:ssa meneillään 
oleva julkisen talouden vakauttaminen voi 
johtaa merkittäviin ohjelmien 
vähennyksiin, supistuksiin tai viivästyksiin 
lähes kaikissa jäsenvaltioissa, mikä voisi 
vaikuttaa haitallisesti Euroopan 
puolustusteollisuuteen;

1. toteaa, että koko EU:ssa meneillään 
oleva julkisen talouden vakauttaminen, 
joka sisältää ennennäkemättömiä 
leikkauksia useimpien valtioiden 
puolustusmäärärahoihin, voi johtaa 
merkittäviin ohjelmien vähennyksiin, 
supistuksiin tai viivästyksiin lähes kaikissa 
jäsenvaltioissa, mikä voisi vaikuttaa 
haitallisesti Euroopan 
puolustusteollisuuteen ja EU:n asemaan 
tämän alan tieteellisessä kehityksessä;

Or. fr

Tarkistus 4
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että koko EU:ssa meneillään 
oleva julkisen talouden vakauttaminen voi 
johtaa merkittäviin ohjelmien 
vähennyksiin, supistuksiin tai viivästyksiin 
lähes kaikissa jäsenvaltioissa, mikä voisi 
vaikuttaa haitallisesti Euroopan 
puolustusteollisuuteen;

1. toteaa, että koko EU:ssa meneillään 
oleva julkisen talouden vakauttaminen voi 
johtaa merkittäviin ohjelmien 
vähennyksiin, supistuksiin tai viivästyksiin 
lähes kaikissa jäsenvaltioissa, mikä voisi 
vaikuttaa haitallisesti koko Euroopan 
puolustusteollisuuteen;

Or. en

Tarkistus 5
Henri Weber
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että 1980-luvun jälkeen 
Euroopan tasolla ei ole käynnistetty 
yhtään merkittävää ohjelmaa;

Or. fr

Tarkistus 6
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että jäsenvaltiot voivat 
tehdä tiiviimpää yhteistyötä 
puolustusalalla ainoastaan, jos yhteistyö 
perustuu solidaarisuuden periaatteeseen; 
toteaa, että jäsenvaltiot tekevät edelleen 
yksipuolisia päätöksiä, jotka 
vahingoittavat jonkin toisen jäsenvaltion 
turvallisuutta, mikä vähentää 
mahdollisuuksia toimia yhteisesti 
puolustusmenojen alalla;

Or. en

Tarkistus 7
Henri Weber

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen ja ohjelmien
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mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja
kestävyyttä on vahvistettava 
haittavaikutusten minimoimiseksi;

liian suuri vaihtelevuus, mikä pahentaa 
kriisin todennäköisiä vaikutuksia; korostaa 
siksi, että EU:n on pantava täytäntöön 
eurooppalainen puolustuspolitiikka, joka 
perustuu yhteistyöhön, 
vastavuoroisuuteen ja 
toimitusvarmuuteen kokonaistasapainon 
saavuttamiseksi ja luo teollisuudelle ja 
teknologialle vankan perustan, joka 
vahvistaa sekä tämän alan kestävyyttä että 
kilpailukykyä;

Or. fr

Tarkistus 8
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
haittavaikutusten minimoimiseksi;

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa joskus vääristää kilpailua ja 
pahentaa entisestään tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
yksityistämisellä, eurooppalaisella 
tutkimusyhteistyöllä ja tukien 
poistamisella haittavaikutusten 
minimoimiseksi;

Or. de

Tarkistus 9
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
haittavaikutusten minimoimiseksi;

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
haittavaikutusten minimoimiseksi;
kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita tarkistamaan 
perinpohjaisesti EU:n 
puolustusstrategioita ja puolustusta 
koskevia välineitä ja parantamaan niiden 
koordinointia sekä tehostamaan 
yhteistyötä asianomaisten sidosryhmien 
kanssa ja varmistamaan, että kaikilla 
EU:n puolustusmarkkinoiden toimijoilla 
on yhtäläiset oikeudet;

Or. lt

Tarkistus 10
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
haittavaikutusten minimoimiseksi;

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
koordinoimalla kansallisia 
puolustuspolitiikkoja rahoituskriisin 
aiheuttamien haittavaikutusten 
minimoimiseksi;
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Or. en

Tarkistus 11
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
haittavaikutusten minimoimiseksi;

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden lähentymistä, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä on 
vahvistettava haittavaikutusten 
minimoimiseksi;

Or. ro

Tarkistus 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
haittavaikutusten minimoimiseksi;

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava tekemällä 
yhteistyötä haittavaikutusten 
minimoimiseksi;

Or. en
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Tarkistus 13
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
haittavaikutusten minimoimiseksi;

2. painottaa, että Euroopan 
puolustusteollisuudelle on luonteenomaista 
jäsenvaltioiden politiikkojen vaihtelevuus, 
mikä saattaa vielä pahentaa tähän 
teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia; korostaa siksi, että EU:n 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä, 
eriytymistä, mahdollisuuksia ja 
kestävyyttä on vahvistettava 
haittavaikutusten minimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 14
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
2 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) toteaa, että jäsenvaltioiden 
puolustusmenojen välillä on eroja, ja 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
kustannustehokkuutta koko EU:ssa sekä 
parantamaan EU:n 
puolustussuunnittelua koskevaa 
yhteistyötä ja yhdenmukaistamaan 
sotilaallisia vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 15
Silvia-Adriana Ţicău
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikkaa on taipumusta käyttää 
poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen 
valta-aseman saavuttamiseen myös 
hyökkäysvalmiuksien kautta, kuten 
verkkosodankäynnissä ja 
verkkoterrorismissa; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään keskenään 
yhteistyötä turvallisuusalan keskeisen 
näkökohdan eli verkkoturvallisuuden 
saavuttamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 16
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että erityisesti 
nykytilanteessa tutkimuksen ja 
kehittämisen puiteohjelman 
turvallisuusosio on tärkeä, ja pyytää, että 
turvallisuutta koskeva tutkimus 
säilytetään itsenäisenä osiona 
seuraavassa puiteohjelmassa;

Or. fr

Tarkistus 17
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että tutkimus ja innovointi 
ovat tärkeitä turvallisuus- ja 
puolustusalalla, ja pitää myönteisinä 
seitsemänteen puiteohjelmaan sisältyviä 
tämän suuntaisia pyrkimyksiä, muun 
muassa CORDIS-tietopalvelussa 
julkaistuja turvallisuustutkimusta 
koskevia vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 18
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. toteaa kuitenkin, että tällä hetkellä 
hieman yli prosentti EU:n 
puolustusmenojen kokonaismäärästä on 
suunnattu tutkimukseen ja kehittämiseen 
ja vain 10 prosenttia näistä tutkimukseen 
ja kehittämiseen tarkoitetuista 
määrärahoista on käytetty 
eurooppalaiseen yhteistyöhön, joten EU:n 
toimien tehokkuutta tällä alalla on 
parannettava erittäin kiireellisesti;

Or. en

Tarkistus 19
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. panee merkille, että Euroopan 
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puolustusministerit hyväksyivät 
marraskuussa 2007 yhteiset 
arviointiperusteet, joiden tavoitteena on 
lisätä puolustuksen tutkimusta ja 
kehittämistä koskevat määrärahat 
2 prosenttiin puolustusmenojen 
kokonaismäärästä sekä eurooppalaiseen 
yhteistyöhön perustuvan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan määrärahat 
20 prosenttiin;

Or. en

Tarkistus 20
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. panee merkille, että innovaatioiden ja 
teknologian siirto siviili- ja puolustusalan 
välillä on välttämätöntä, ja vaatii 
Euroopan puolustusteollisuusteollisuuden 
politiikalle uutta strategista näkymää, 
joka perustuu yhteistyöhön, innovointiin, 
henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja 
parempiin yhteyksiin siviilialan kanssa;

Or. en

Tarkistus 21
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. panee merkille, että viime vuosina 
painopiste on siirtynyt perinteisistä 
sotilasoperaatioista rauhanturvaamiseen, 
terrorismin torjuntaan, humanitaariseen 
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apuun ja siviiliviranomaisten tukemiseen 
ja että samalla tarvitaan yhä enemmän 
pelastuspalvelusovelluksia (esimerkiksi 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien varalle), ja 
vaatii siksi EU:n puolustusalan 
suurempaa mukauttamista ja eriyttämistä; 
panee merkille, että EU:n 
puolustusteollisuus ei vieläkään valmista 
sammutuslentokoneita, vaikka useissa 
jäsenvaltioissa olisi niille merkittävää 
kysyntää;

Or. en

Tarkistus 22
Henri Weber

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön tukemisessa;

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
niin kysynnän ja tarjonnan kuin sääntöjen 
ja normien huomattavaan pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
korostaa, että yhteisestä politiikasta
puolustusteollisuuden alalla on tullut 
välttämätön, koska Eurooppa on vaarassa 
pudota teknologiavalmiuksien 
kehityksestä ja ala vaikuttaa merkittävästi 
jäsenvaltioiden talouteen ja – välittömästi 
ja välillisesti – työllisyyteen; pitää 
huolestuttavana, että strategisia 
kumppanuuksia kolmansien maiden 
kanssa vahvistetaan Euroopan sisäisten 
kumppanuuksien kustannuksella; katsoo 
siksi, että eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi oltava
monitahoista yhteistyötä EU:n hyväksi ja 
että siinä olisi määriteltävä tärkeimmät 
teollisuuden tavoitteet, kartoitettava 
suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat yhteistyössä Euroopan 



PE473.899v01-00 14/28 AM\880078FI.doc

FI

puolustusviraston (EDA) kanssa;

Or. fr

Tarkistus 23
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää, jotta EU:n 
maailmanlaajuista asemaa voidaan 
vahvistaa, mutta samalla olisi 
tunnustettava jäsenvaltioiden 
suvereenius; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava tukijan 
roolia, joka on Euroopan 
teollisuuspolitiikan määrittelyn kannalta 
tärkeällä toimijalla Euroopan 
puolustusvirastolla (EDA) ja 
Pohjois-Atlantin puolustusliitolla (Nato);

Or. fr

Tarkistus 24
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet,
määriteltävä tärkeimmät teollisuuden 
tavoitteet, kartoitettava suhteelliset edut ja 
strategiset teollisuudenalat sekä 
painotettava Euroopan puolustusviraston 
(EDA) ja Naton elinten roolia 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 25
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
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eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa; toteaa, että 
rajatylittävien ja transatlanttisten 
teollisuusyhtymien kilpailu voi helpottaa 
uuden tekniikan saatavuutta, kannustaa 
kehittämään innovatiivisia tuotteita ja 
innostaa etsimään tehokkuushyötyjä, 
jotka mahdollistavat kustannusten 
alentamisen ja tuotantoaikojen 
lyhenemisen;

Or. lt

Tarkistus 26
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta, vaikka niiden 
olisi säilytettävä keskeisten puolustusta 
koskevien teknisten valmiuksien täysi 
hallinta; katsoo siksi, että eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
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Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

Or. de

Tarkistus 27
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen ja 
päällekkäisyyteen puolustustarvikkeiden 
markkinoilla; katsoo, että eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi; katsoo, että siinä olisi 
määriteltävä tärkeimmät teollisuuden 
tavoitteet ja kartoitettava suhteelliset edut 
ja strategiset teollisuudenalat; painottaa 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 28
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa; myöntää lisäksi, 
että jäsenvaltioiden puolustuspolitiikkojen 
koordinointiin tarvitaan 
puolustusteollisuuden yleistavoitetta 
2030;

Or. en

Tarkistus 29
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla saattaisi tuoda 
taloudellisia ja sosiaalisia etuja; katsoo 
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saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

siksi, että eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja strategiset 
teollisuudenalat sekä painotettava 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja 
Naton elinten roolia jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön tukemisessa;

Or. ro

Tarkistus 30
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää mutta että se 
saattaisi samalla heikentää yksittäisten 
valtioiden suvereeniutta; katsoo siksi, että 
eurooppalaisen 
puolustusteollisuuspolitiikan olisi 
edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n 
hyväksi ja että siinä olisi määriteltävä 
tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, 
kartoitettava suhteelliset edut ja 
strategiset teollisuudenalat sekä 
painotettava Euroopan puolustusviraston 
(EDA) ja Naton elinten roolia 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
tukemisessa;

3. toteaa, että yhteisen politiikan puute 
puolustusteollisuuden alalla on johtanut 
kysynnän, sääntöjen, normien ja tarjonnan 
lisääntyvään pirstoutumiseen 
puolustustarvikkeiden markkinoilla; 
myöntää, että yhteinen politiikka 
puolustusteollisuuden alalla olisi 
taloudellisesti järkevää; panee merkille, 
että rahoituskriisin takia kansallisesti 
toimiva EU:n puolustusteollisuus ei ole 
kannattava ja että EU:n 
puolustusteollisuuden vahvistaminen 
edelleen vähentää puolustukseen 
tarvittavia määrärahoja;

Or. en
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Tarkistus 31
Henri Weber

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että yhteinen eurooppalainen 
puolustuspolitiikka auttaisi 
järkiperäistämään kustannuksia, 
välttämään päällekkäisyyttä, ylittämään 
alakohtaisia rajoja ja välttämään 
tutkimusmäärärahojen hajautumista; 
toteaa, että se auttaisi myös 
yhdenmukaistamaan tehokkaasti teknisiä 
välineitä ja asiantuntemusta, ja 
kannustaa suosimaan tutkimusta, jotta 
puolustusalan eurooppalaisen 
teollisuuden ja teknologian valmiuksia 
voidaan vahvistaa; kehottaa suosimaan 
siviili- ja sotilasalan tutkimuksen 
nivomista toisiinsa, kuten on tehty 
menestyksekkäästi viestintä- ja 
avaruusaloilla, koska puolustusta 
koskevalla tutkimuksella on merkittäviä 
vaikutuksia siviilialalla;

Or. fr

Tarkistus 32
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää parantaa 
Euroopan puolustusteollisuuden pitkän 
aikavälin kilpailukykyä ja varmistaa 
parempi pääsy kolmansien maiden 
markkinoille ja erityisesti kehittyville 
markkinoille;
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Or. lt

Tarkistus 33
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että kilpailukyvyltään 
heikkojen tarjontapuolen yritysten, jotka 
eivät kykene toteuttamaan 
vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, 
olisi eriytettävä tuotantoaan; toteaa, että 
puolustusteollisuuden alalle on kehittynyt 
uusia teollisia markkinoita, kuten suurten 
luonnonkatastrofien torjuminen;

Or. en

Tarkistus 34
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen alalla on 
tehtävä yhteistyötä, ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita investoimaan 
voimakkaammin kehittyneiden 
teknologioiden tutkimukseen ja 
kehittämiseen;

Or. ro

Tarkistus 35
Rolandas Paksas
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
Euroopan teknologista ja teollista 
perustaa ja edistämään 
puolustusteollisuuden rajatylittävää 
vahvistamista, myös transatlanttisia 
yhteyksiä, millä voidaan torjua 
eurooppalaisen puolustusteollisuuden 
kutistumista ja merkityksen vähenemistä 
edelleen, vähentää uusien järjestelmien 
kehittämisen ja tuottamisen aiheuttamaa 
taloudellista rasitetta ja luoda 
puolustusalan työpaikkoja;

Or. lt

Tarkistus 36
Henri Weber

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että teknologisiin valmiuksiin 
ja puolustusteollisuuteen mutta myös 
strategiseen itsenäisyyteen kohdistuu 
suuri uhka, jos puolustusalan välineiden 
rakenneuudistusta ei toteuteta 
vapaaehtoisesti; korostaa, että erityisen 
heikossa asemassa ovat puolustusalalla 
toimivat pk-yritykset ja pieni ja keskisuuri 
teollisuus, jotka synnyttävät teknologista 
innovointia ja luovat merkittävästi 
työpaikkoja;

Or. fr

Tarkistus 37
Henri Weber
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Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. ehdottaa lisäksi, että perustetaan 
eurooppalainen markkinavalvonnan ja 
-seurannan yksikkö, joka tarjoaa 
tarvittavat välineet kansainväliseen 
kilpailuun vastaamiseen ja Euroopan 
aseman säilyttämiseen 
maailmanlaajuisessa kilpailussa;

Or. fr

Tarkistus 38
Henri Weber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja 
koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena 
on edistää kilpailua ja helpottaa 
puolustustarvikkeiden myyntiä; kannustaa 
yhdistämistä ja jakamista koskevien
aloitteiden pohjalta vakauttamaan edelleen 
kysyntää yhteisten tutkimus- ja 
kehityshankkeiden avulla tai yhdistämällä 
jaetun kapasiteetin kysyntää, ottaen 
samalla huomioon puolustusteollisuuden 
intressit; toteaa, että kilpailukyvyltään
heikkojen tarjontapuolen yritysten, jotka 
eivät kykene toteuttamaan 
vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, olisi 
eriytettävä tuotantoaan, vaikkakin 
tietynasteinen tarjonnan vakaus on 
välttämätöntä.

4. pitää myönteisinä teknologian 
hankintoja ja siirtoja koskevia direktiivejä, 
joiden tarkoituksena on kannustaa 
avaamaan eurooppalaisia 
puolustusmarkkinoita ja parantamaan 
puolustustarvikkeiden ostomenettelyjen 
avoimuutta ja reilua kilpailua; kannustaa 
lisäksi yhteisten aloitteiden pohjalta 
vakauttamaan edelleen kysyntää Euroopan 
laajuisten tutkimus- ja kehityshankkeiden 
avulla tai optimoimalla ja yhdistämällä 
jaetun kapasiteetin kysyntää; toteaa, että 
kilpailukyvyltään hyvin heikkojen 
tarjontapuolen yritysten, jotka eivät kykene 
toteuttamaan vientiä koskevaa
kasvustrategiaa, olisi eriytettävä 
tuotantoaan.

Or. fr
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Tarkistus 39
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja 
koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena 
on edistää kilpailua ja helpottaa 
puolustustarvikkeiden myyntiä; kannustaa 
yhdistämistä ja jakamista koskevien 
aloitteiden pohjalta vakauttamaan edelleen 
kysyntää yhteisten tutkimus- ja 
kehityshankkeiden avulla tai yhdistämällä 
jaetun kapasiteetin kysyntää, ottaen 
samalla huomioon puolustusteollisuuden 
intressit; toteaa, että kilpailukyvyltään 
heikkojen tarjontapuolen yritysten, jotka 
eivät kykene toteuttamaan 
vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, olisi 
eriytettävä tuotantoaan, vaikkakin 
tietynasteinen tarjonnan vakaus on 
välttämätöntä.

4. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja 
koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena 
on edistää kilpailua ja helpottaa 
puolustustarvikkeiden myyntiä; kehottaa 
komissiota tukemaan puolustuksen 
teollista ja teknologista perustaa ottamalla 
käyttöön unionin 
suosituimmuuskohtelumenettelyn tiettyjen 
puolustustarvikkeiden erityispiirteiden 
vuoksi, sillä ne ovat tärkeitä strategisen 
autonomian ja operationaalisen 
riippumattomuuden säilyttämiseksi;
kannustaa yhdistämistä ja jakamista 
koskevien aloitteiden pohjalta 
vakauttamaan edelleen kysyntää yhteisten 
tutkimus- ja kehityshankkeiden avulla tai 
yhdistämällä jaetun kapasiteetin kysyntää, 
ottaen samalla huomioon 
puolustusteollisuuden intressit; toteaa, että 
kilpailukyvyltään heikkojen tarjontapuolen 
yritysten, jotka eivät kykene toteuttamaan 
vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, olisi 
eriytettävä tuotantoaan, vaikkakin 
tietynasteinen tarjonnan vakaus on 
välttämätöntä.

Or. fr

Tarkistus 40
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja 
koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena 

4. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja 
koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena 
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on edistää kilpailua ja helpottaa 
puolustustarvikkeiden myyntiä; kannustaa 
yhdistämistä ja jakamista koskevien 
aloitteiden pohjalta vakauttamaan edelleen 
kysyntää yhteisten tutkimus- ja 
kehityshankkeiden avulla tai yhdistämällä 
jaetun kapasiteetin kysyntää, ottaen 
samalla huomioon puolustusteollisuuden 
intressit; toteaa, että kilpailukyvyltään 
heikkojen tarjontapuolen yritysten, jotka 
eivät kykene toteuttamaan 
vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, olisi 
eriytettävä tuotantoaan, vaikkakin 
tietynasteinen tarjonnan vakaus on 
välttämätöntä.

on edistää kilpailua ja helpottaa 
puolustustarvikkeiden myyntiä; kannustaa 
yhdistämistä ja jakamista koskevien 
aloitteiden pohjalta vakauttamaan edelleen 
kysyntää yhteisten tutkimus- ja 
kehityshankkeiden avulla tai yhdistämällä 
jaetun kapasiteetin kysyntää, ottaen 
samalla huomioon puolustusteollisuuden 
intressit ja tunnustaen, ettei ole aina 
taloudellisesti tehokasta tai mahdollista, 
että kunkin jäsenvaltion 
puolustusteollisuus toimii täysin omillaan; 
toteaa, että kilpailukyvyltään heikkojen 
tarjontapuolen yritysten, jotka eivät kykene 
toteuttamaan vientisuuntautunutta 
kasvustrategiaa, olisi eriytettävä 
tuotantoaan, vaikkakin tietynasteinen 
tarjonnan vakaus on välttämätöntä.

Or. en

Tarkistus 41
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja 
koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena 
on edistää kilpailua ja helpottaa 
puolustustarvikkeiden myyntiä; kannustaa 
yhdistämistä ja jakamista koskevien 
aloitteiden pohjalta vakauttamaan edelleen 
kysyntää yhteisten tutkimus- ja 
kehityshankkeiden avulla tai yhdistämällä 
jaetun kapasiteetin kysyntää, ottaen 
samalla huomioon puolustusteollisuuden 
intressit; toteaa, että kilpailukyvyltään 
heikkojen tarjontapuolen yritysten, jotka 
eivät kykene toteuttamaan 
vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, olisi 
eriytettävä tuotantoaan, vaikkakin 
tietynasteinen tarjonnan vakaus on 

4. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja 
koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena 
on edistää kilpailua ja helpottaa 
puolustustarvikkeiden myyntiä; kannustaa 
yhdistämistä ja jakamista koskevien 
aloitteiden pohjalta vakauttamaan edelleen 
kysyntää sellaisten yhteisten tutkimus- ja 
kehityshankkeiden avulla, joilla 
koordinoidaan eurooppalaista ja 
kansainvälistä tutkimustoimintaa siviili-, 
turvallisuus- ja puolustustutkimuksen 
alalla, tai yhdistämällä jaetun kapasiteetin 
kysyntää, ottaen samalla huomioon 
puolustusteollisuuden intressit; toteaa, että 
kilpailukyvyltään heikkojen tarjontapuolen 
yritysten, jotka eivät kykene toteuttamaan 
vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, olisi 
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välttämätöntä. eriytettävä tuotantoaan, vaikkakin 
tietynasteinen tarjonnan vakaus on 
välttämätöntä.

Or. en

Tarkistus 42
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja 
koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena 
on edistää kilpailua ja helpottaa 
puolustustarvikkeiden myyntiä; kannustaa 
yhdistämistä ja jakamista koskevien 
aloitteiden pohjalta vakauttamaan edelleen 
kysyntää yhteisten tutkimus- ja 
kehityshankkeiden avulla tai yhdistämällä 
jaetun kapasiteetin kysyntää, ottaen 
samalla huomioon puolustusteollisuuden 
intressit; toteaa, että kilpailukyvyltään 
heikkojen tarjontapuolen yritysten, jotka 
eivät kykene toteuttamaan 
vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, olisi 
eriytettävä tuotantoaan, vaikkakin 
tietynasteinen tarjonnan vakaus on 
välttämätöntä.

4. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja 
koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena 
on edistää kilpailua ja helpottaa 
puolustustarvikkeiden myyntiä; kannustaa 
yhdistämistä ja jakamista koskevien 
aloitteiden pohjalta vakauttamaan edelleen 
kysyntää yhteisten tutkimus- ja 
kehityshankkeiden avulla tai yhdistämällä 
jaetun kapasiteetin kysyntää, ottaen 
samalla huomioon puolustusteollisuuden 
intressit; toteaa, että kilpailukyvyltään 
heikkojen tarjontapuolen yritysten, jotka 
eivät kykene toteuttamaan 
vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, olisi 
eriytettävä tuotantoaan, vaikkakin 
tietynasteinen tarjonnan vakaus on 
välttämätöntä; toteaa, että markkinoiden 
pirstoutuminen on vahingollista suurille 
aseyrityksille ja valtioille, joiden 
puolustusmäärärahat ovat suuret, mutta 
myös valtioille, joissa on pienimuotoista 
puolustusteollisuutta .

Or. lt

Tarkistus 43
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. torjuu nykyisestä seitsemännestä 
puiteohjelmasta ja tulevista EU:n 
tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista 
annettavan rahoituksen sovellusalan 
laajentamisen sotilaallisten tarvikkeiden, 
teknologian ja palvelujen kehittämiseen; 
on vahvasti sitä mieltä, että 
siviiliturvallisuuden ja 
puolustustutkimuksen olisi oltava selvästi 
erillään ja että turvallisuutta koskeva 
tutkimus olisi kohdistettava sekä 
nykyisessä että tulevissa EU:n 
puiteohjelmissa yksinomaan siviilialan 
sovelluksiin;

Or. en

Tarkistus 44
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tutkimaan, mitä mahdollisuuksia 
puolustussopimukset muiden 
ulkopuolisten kumppanien kanssa voisivat 
tarjota;

Or. en

Tarkistus 45
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. muistuttaa, että kuten seitsemännen 
puiteohjelman oikeusperustassa todetaan, 
seitsemännellä puiteohjelmalla tuetun 
tutkimuksen olisi noudatettava eettisiä 
perusperiaatteita Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sisältämät periaatteet 
mukaan luettuina; kehottaa komissiota 
parantamaan tapaa, jolla se valvoo 
eettisten periaatteiden toteutumista, kun 
se arvioi seitsemännen puiteohjelman 
turvallisuusalan tutkimusohjelmiin 
osallistumisen kelpoisuusperiaatteita; 
kehottaa komissiota lisäksi edellyttämään 
kaikissa seitsemännestä puiteohjelmasta 
ja tulevista tutkimusohjelmista 
rahoitettavissa hankkeissa eettisten ja 
yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia;

Or. en


