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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

Euroopan parlamentti

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (EU-sopimus) V osaston ja 
erityisesti sen 21, 42, 45 ja 46 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT-sopimus) 173, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, ja 352 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 10 (uusi),

– ottaa huomioon arkaluonteisista julkisista hankinnoista puolustus- ja turvallisuusalalla 
annetun direktiivin 2009/81/EY,

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2002 antamansa päätöslauselman Euroopan 
puolustusteollisuudesta ja 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman rahoituskriisin 
vaikutuksista puolustusalaan,

– ottaa huomioon 24. heinäkuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Kohti 
kilpailukykyisempää ja tehokkaampaa puolustus- ja turvallisuusalaa” (COM(2013)0542), 
neuvoston eri kannat ja erityisesti sen julkilausuman turvallisuus- ja 
puolustusvalmiuksien vahvistamisesta sekä Eurooppa-neuvoston eri päätelmät ja 
erityisesti 13. ja 14. joulukuuta 2012 annetut yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 
koskevat päätelmät,

– ottaa huomioon puheenjohtaja Herman Van Rompuyn tekemän ehdotuksen siitä, että 
pidetään erityinen Eurooppa-neuvoston kokous, joka käsittelee turvallisuus- ja 
puolustusalan kysymyksiä tämän vuoden 19. ja 20. joulukuuta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 ja 50 artiklan,

Johdanto

1. katsoo, että tässä muuttuvassa maailmassa ja ennennäkemättömässä kriisitilanteessa 
eurooppalaisten, joiden tulevaisuus on toisistaan riippuvainen, on suojauduttava ja 
tunnistettava yhdessä strateginen vastuunsa kansainvälisinä toimijoina sekä vahvistettava 
eurooppalaista yhteistyötä kehittämällä maailman parhaita sotilaallisia ja turvallisuuteen 
liittyviä valmiuksia, jotka perustuvat huipputeknologiaan, mukaan luettuna vielä osittain 
tuntematon tulevaisuuden teknologia;

2. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuyn 
aloitteeseen kutsua valtion- ja hallitusten päämiehet määrittelemään EU:n turvallisuus- ja 
puolustusalan yleiset suuntaviivat ja poliittiset painopistealat;
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Teollisuuspolitiikka

3. katsoo, että on tullut aika tehdä loppu puolustusalan markkinoiden pirstaloitumisesta sekä 
kysynnän, tarjonnan ja sääntelyn että normien osalta;

4. katsoo, että on tunnustettava puolustusalan markkinoiden erityispiirteet, joita ovat lähes 
yksinomaan valtiollinen kysyntä, rajoitettu tarjonta ja markkinoiden vahva 
luottamuksellisuus;

5. katsoo, että samoin puolustusteollisuudella on erityispiirteitä, sillä kehitystyö on 
huomattavan pitkäkestoista ja siihen liittyy velvollisuus järjestelmien käyttövalmiuden 
ylläpitoon useiden vuosikymmenten ajan, ohjelmilla on huomattavan korkeat ja kasvavat 
kustannukset ja jäsenvaltioiden hallitukset valvovat tiukasti tuotteiden markkinointia;

6. kannattaa teollisten turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien kahtiajakoa, erityisesti 
avaruus-, merenkulku- ja siviili-ilmailualalla;

7. kehottaa Eurooppa-neuvostoa tukemaan puolustuksen teollista ja teknologista perustaa, 
joka käsittää tiettyjä tarvikkeita, joiden osalta on säilytettävä strateginen riippumattomuus 
ja operatiivinen itsenäisyys erityisistä tarvikkeista, sekä puolustussektorilla toimivien 
teollisuuden toimijoiden tunnustamista myöntämällä niille erityisasema esimerkiksi 
eurooppalaisen puolustuksen taloudellisena toimijana;

8. katsoo, että eurooppalaisten taloudellisten toimijoiden, jotka hyötyisivät eurooppalaisista 
ohjelmista, tulisi kunnioittaa työllisyyteen, päätöksentekoelimiin ja Euroopan alueella 
tapahtuvaan tuotantoon liittyviä kriteereitä, jotka mahdollistavat niiden suojelun sekä 
tieteen ja teknologian hallinnan;

Tutkimus ja innovointi

9. muistuttaa, että tutkimus ja innovointi ovat puolustus- ja turvallisuusalalla tärkeitä,
ja korostaa Horisontti 2020 -tutkimusohjelman merkitystä;

10. tukee komissiota ja Euroopan puolustusvirastoa (EDA) niiden pyrkimyksissä varmistaa 
yhteistyötä tehden, että Horisontti 2020 -ohjelmaan liittyvät tutkimustulokset voisivat 
hyödyttää myös puolustusalan innovaatioihin liittyviä tutkimuksia ja optimoida siviili-
ja sotilaspuolen välisiä synergioita; kehottaa myös tutkimaan mahdollisuuksia käyttää 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteisrahoitusta perustamalla SEUT-sopimuksen
187 artiklan mukaisia yhteisyrityksiä;

11. korostaa, että on tarpeellista tutkia yhteistyön ja voimavarojen yhdistämisen 
mahdollisuuksia huipputeknologian tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan alalla, suojella 
tarkasti puolustusalan tutkimustuloksia ja tarkastella EDA:n mahdollista asemaa tällä 
alalla;

Avaruus

12. on vakuuttunut siitä, että avaruusala on olennainen puolustus- ja turvallisuusalalla;
tähdentää, että teollisuuden pitäminen innovointikykyisenä ja teknologisesti ajan tasalla 
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on tärkeää;

13. suhtautuu myönteisesti Euroopan satelliittijärjestelmien, kuten Galileo ja Kopernikus, 
perustamiseen; korostaa, että tällaisen järjestelmän kehittäminen piristää vahvasti 
avaruusteollisuutta ja mahdollistaa vankan teollisen perustan sekä eurooppalaisen 
puolustusteknologian kehittämisen;

Tieto- ja viestintätekniikka sekä tietoturva

14. pyytää jäsenvaltiota, teollisuudenaloja ja komissiota valvomaan, että tietotekniikan alan 
komponentit ja ohjelmistot tuotetaan Euroopan unionissa, jotta vähennetään 
verkkohyökkäyksiin liittyviä riskejä; 

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään keskenään yhteistyötä sen varmistamiseksi, 
että verkkoturvallisuus on yksi turvallisuus- ja puolustusalan keskeisistä näkökohdista;

Yhteistyö yhteentoimivuuden alalla

16. arvioi, että eurooppalaisten puolustustarvikkeita on yhteisissä toimissa käytettävä 
optimaalisesti;

17. toteaa, että yhteentoimivuus on tärkeää; korostaa, että standardisointi lisää 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja tarvikkeiden tehokkuutta;

Teknologia

18. on sitä mieltä, että Euroopan unionin puolustusteollisuuden on oltava maailman 
innovointikykyisintä sekä sotilaallisesta että siviilialan näkökulmasta;

Päätelmä

19. ehdottaa, että Eurooppa-neuvosto antaa lainsäädäntöön puuttumatta Euroopan unionille 
tarvittavan sysäyksen ja määrittelee suuntaviivat ja politiikan yleiset painopistealat 
vahvistaakseen Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista perustaa (EDTIB), jota 
tarvitaan, jotta voidaan antaa samassa veneessä oleville Euroopan kansoille ja kansalaisille 
takeet rauhasta ja samalla yhdessä nostaa Eurooppa maailman korkeimmalle sijalle 
elinympäristönä ja kansalaisille tärkeiden arvojen puolustajana. 


