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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan puolustusmarkkinoiden kehityksen vaikutuksesta Euroopan turvallisuuteen 
ja puolustuskykyyn
(2015/2037(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon 19. ja 20. joulukuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät 
yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta,

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät yhteisestä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta,

– ottaa huomioon 24. heinäkuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Kohti 
kilpailukykyisempää ja tehokkaampaa puolustus- ja turvallisuusalaa” 
(COM(2013)0542) ja sen täytäntöönpanoon liittyvän 24. kesäkuuta 2014 laaditun 
etenemissuunnitelman,

– ottaa huomioon yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja 
koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta 6. toukokuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY1,

– ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/81/EY hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden rakennusurakoita 
sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 
2004/18/EY muuttamisesta2,

– ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 
koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 hyväksytyn 
neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP,

– ottaa huomioon neuvoston 18. marraskuuta 2014 hyväksymän toimintapoliittisen 
kehyksen järjestelmällistä ja pitkäaikaista puolustusyhteistyötä varten,

– ottaa huomioon osallistuvien jäsenvaltioiden välisen toimitusvarmuutta koskevan 
päivitetyn puitejärjestelyn, jonka Euroopan puolustusviraston (EDA) johtokunta 
hyväksyi marraskuussa 2013 ja siihen liittyvät priorisointia koskevat käytännesäännöt, 
jotka EDA:n johtokunta hyväksyi toukokuussa 2014,

                                               
1 EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1.
2 EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.
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– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan 
puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta1 ja 14. joulukuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman rahoituskriisin vaikutuksista EU:n jäsenvaltioiden puolustusalaan2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 ja 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2015),

A. toteaa, että unionin uusi puolustusmarkkinalainsäädäntö otettiin käyttöön vuoden 2009 
puolustuspaketin yhteydessä ja kaikki 28 jäsenvaltiota ovat siirtäneet uudet säännöt 
osaksi kansallista lainsäädäntöään; toteaa, että tämän uuden lainsäädännön ydin on 
sellaisen avoimuuteen, syrjimättömyyteen ja kilpailuun perustuvan sääntelykehyksen 
käyttöönotto, jossa otetaan huomioon puolustusalan erityispiirteet;

B. toteaa, että jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että on luotava Euroopan 
puolustusmateriaalin ja -palvelujen markkinat; toteaa, että Eurooppa-neuvosto on jopa 
kehottanut perustamaan EU:n laajuisen toimitusvarmuusjärjestelmän; toteaa, että 
riittävät valmiudet ja tarviketoimitukset sekä EU:n strateginen riippumattomuus ovat 
ratkaisevan tärkeitä unionin ja sen naapurimaiden turvallisuuden kannalta;

C. toteaa, että Euroopan puolustusmarkkinoiden hajanaisuus merkitsee sitä, että unionin 
puolustusalan ulkoinen riippuvuus kasvaa vaarallisen nopeasti ajankohtana, jona 
Euroopan turvallisuuteen kohdistuu useita ja välittömiä uhkia, jotka ovat 
ennennäkemättömiä kylmän sodan päättymisen jälkeen;

Puolustusmarkkinoiden kehityskulku vaarantaa Euroopan riippumattomuuden

1. on edelleen huolestunut laajoista ja pitkälti koordinoimattomista puolustusbudjetin 
leikkauksista useimmissa jäsenvaltioissa; on sitä mieltä, että tällainen koordinoinnin 
puute aiheuttaa vaaraa unionille siksi, että luovutaan strategisista voimavaroista ja 
valmiuksista ja menetetään mahdollisuudet, joita puolustuspolitiikan koordinoinnilla 
sekä puolustusvoimavarojen yhdistämisellä ja yhteiskäytöllä voitaisiin saada aikaan 
EU:n strategisen riippumattomuuden toteutumisen, sen toimitusvarmuuden sekä sen 
kansalaisten ja etujen puolustamisen suhteen;

2. on vakavasti huolissaan aseellisten konfliktien, hybridisodankäynnin, epävakauden ja 
laajalle levinneiden ihmisoikeusloukkausten lisääntymisestä EU:n välittömässä 
läheisyydessä ja terrorismin uhasta EU:ssa; katsoo, että nykyiset turvallisuusuhat ovat 
yleisiä koko EU:ssa ja niihin olisi puututtava yhtenäisesti ja koordinoidusti yhdistämällä 
ja jakamalla siviili- ja sotilasvoimavaroja; katsoo tässä yhteydessä, että resursseja on 
pakko säästää ja että on olennaisen tärkeää käyttää veronmaksajien rahoja entistä 
paremmin ja saavuttaa edistystä Euroopan puolustusmateriaalin markkinoiden 
perustamisessa ja kehittää Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista perustaa 
(EDTIB);

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0514.
2 EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 9.
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3. on sen vuoksi huolestunut siitä, että jäsenvaltiot ovat panneet hitaasti ja epäyhtenäisesti 
täytäntöön vuoden 2009 puolustuspakettiin kuuluvat direktiivit, ja korostaa tärkeää 
valvontaroolia, joka komission olisi hoidettava; myöntää, että uuden lainsäädännön 
käyttöönotto on hidas prosessi, mutta varoittaa, että virheellisen ja hajanaisen 
täytäntöönpanon vaarana on huonojen käytännön standardien syntyminen ja näin 
toimittaessa direktiiveissä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen vaarantaminen sekä 
Euroopan puolustusmateriaalimarkkinoiden perustamisen kyseenalaistaminen ja 
Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan heikentäminen;

4. varoittaa Euroopan puolustusmarkkinoiden huolestuttavasta kehityskulusta, joka lisää 
Euroopan puolustusalan ulkoista riippuvuutta ajankohtana, jolloin turvallisuusympäristö 
on entistä haastavampi; varoittaa erityisesti yhdistelmästä, jonka muodostavat 
jäsenvaltioiden puolustusbudjettien supistuminen, uusista sisämarkkinasäännöistä 
huolimatta jatkuva markkinoiden hajanaisuus, puolustusteollisuuden kasvava riippuvuus 
EU:n ulkopuolelle suuntautuvasta viennistä sekä Euroopan puolustusalaan tehtävien 
ulkomaisten investointien kasvu, joka johtaa siihen, että luovutaan strategisten 
kansallisten ja eurooppalaisten puolustusteollisuuden alojen, voimavarojen ja 
tekniikoiden valvonnasta;

5. panee merkille, että vaikka Eurooppa-neuvosto ei pystynyt joulukuussa 2013 
puuttumaan asianmukaisesti tähän tilanteeseen, se kuitenkin laati muutamia 
toimintalinjoja ja sitoutui arvioimaan kehitystä kesäkuussa 2015; korostaa, että 
kunnianhimon puutteesta ja EU:n sisäisen sekä itä- ja eteläpuolella sijaitsevien alueiden 
turvallisuustilanteen heikkenemisestä huolimatta ei ole saatu aikaan todellista edistystä 
nykyisten turvallisuushaasteiden ja -uhkien torjumisessa;

6. kehottaa Eurooppa-neuvostoa tekemään tarvittavat johtopäätökset ja toteuttamaan 
käytännön toimenpiteitä Euroopan puolustusmarkkinoiden pirstoutumisen 
pysäyttämiseksi, jotta voidaan taata Euroopan turvallisuuden varmistamiseen tarvittava 
puolustuskyky ja saavuttaa YTPP:n tavoitteet;

Budjettileikkauksista johtuva eurooppalaisen kysynnän väheneminen: tarve lisätä 
yhteistyötä

7. katsoo, että Euroopan puolustusbudjettien vuosia kestänyttä alirahoittamista on 
kompensoitava jäsenvaltioiden keskuudessa tehtävällä yhteistyöllä, mukaan luettuina 
puolustusbudjettia koskevien politiikkatoimien yhdistäminen sekä puolustusmateriaalin 
ja kaksikäyttölaitteiden hankintaan liittyvien strategisten valintojen koordinointi; toistaa 
kehotuksensa lujittaa kysyntää kaikkialla EU:ssa, koska tämä on ainoa keino saavuttaa 
kriittinen massa kilpailukykyisen ja riippumattoman Euroopan puolustuksen teollisen ja 
teknologisen perustan ylläpitämiseksi; korostaa, että vahvan ja itsenäisen Euroopan 
puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan säilyttäminen on keskeinen tekijä, jonka 
avulla Eurooppa voi suojella kansalaisiaan, etujaan ja arvojaan perussopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti ja täyttää tehtävänsä maailmanlaajuisena turvallisuuden 
takaajana, kuten komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on korostanut;

8. palauttaa mieliin kansallisten puolustussuunnitteluprosessien välisen entistä suuremman 
lähentymistarpeen ja suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti pitkäaikaista 
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puolustusyhteistyötä koskevan toimintapoliittisen kehyksen hyväksymiseen; pitää 
kuitenkin valitettavana sen ei-sitovaa luonnetta ja sitä, että sen puitteissa ei ole otettu 
käyttöön selkeää ja jäsenneltyä prosessia;

9. vaatii asettamaan etusijalle yhteistyön sekä yhdistämistä ja jakamista koskevat aloitteet 
sekä sen, että aloitteita – erityisesti veroaloitteita – tehdään tätä tarkoitusta varten; 
suhtautuu myönteisesti Euroopan puolustusviraston (EDA) yhteishankintamekanismin 
parissa tekemään työhön ja toivoo, että siihen sisällytetään toimenpiteitä, joilla 
edistetään puolustusmateriaalin hankintaa ja tukea koskevaa yhteistyötä;

10. palauttaa mieliin, että Horisontti 2000, COSME sekä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot, puolustusteollisuus ja erityisesti pk-yritykset voivat hakea EU:n 
rahoitusta kaksikäyttöhankkeisiin ja muihin hankkeisiin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita avustamaan erityisesti pk-yrityksiä tarttumaan asianmukaisesti 
tilaisuuteen unionin rahoituksen saamiseksi puolustukseen liittyville hankkeille;

Kasvava ulkoinen riippuvuus: yhteisen lähestymistavan tarve

11. varoittaa, että eurooppalaiset puolustusalan yritykset kompensoivat Euroopassa 
pienentynyttä liikevaihtoaan entistä enemmän EU:n ulkopuolelle suuntautuvalla 
viennillä, jonka haittana on tuhoisaan kilpailuun ryhtyminen, arkaluontoisten 
teknologioiden sekä teollis- ja tekijänoikeuksien siirtyminen tuleville kilpailijoille ja 
tuotannon siirto EU:n ulkopuolelle, mikä vaarantaa näin Euroopan toimitusvarmuuden 
ja lisää asevientiä koskevan yhteisen kannan rikkomisen vaaraa sekä edistää aseellista 
väkivaltaa ja konflikteja muilla alueilla; pitää vakavan strategisena virheenä EU:n 
altistamista riskille, että Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta on 
riippuvainen asiakkaista kolmansissa maissa, joiden strategiset intressit ovat erilaisia;

12. katsoo, että EU:n vientivalvontapolitiikkaa olisi uudistettava merkittävästi ja pyrittävä 
kehittämään entistä yhtenäisempi EU:n järjestelmä ja yhdenvertaiset 
toimintamahdollisuudet sekä varmistettava, että kattavat ulko- ja turvallisuuspoliittiset 
tavoitteet ovat etusijalla lyhyen aikavälin rahoituksellisiin, taloudellisiin ja kaupallisiin 
intresseihin nähden; panee merkille, että neuvosto ei ole onnistunut varmistamaan 
sotatarvikkeiden viennin valvontaa koskevan kannan yhdenmukaista soveltamista; on 
huolissaan siitä, että jopa tilanteissa, joissa ostajamaa rikkoo räikeästi useampaa 
kahdeksasta kriteeristä, mukaan luettuina ne, jotka koskevat alueellisen rauhan, 
turvallisuuden ja vakauden säilyttämistä sekä ostajamaan käyttäytymistä kansainvälistä 
yhteisöä kohtaan ja sen kunnioitusta kansainvälistä oikeutta kohtaan, yhteinen kanta on 
jätetty lähes täysin poliittisen päätöksenteon ja julkisen keskustelun ulkopuolelle;

13. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan yhteisen kannan periaatteita ja raportoimaan 
perusteellisesti ja säännöllisesti niiden puolustusmateriaalin viennistä kolmansiin 
maihin; kehottaa neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa etsimään syitä siihen, että jäsenvaltiot 
noudattavat epätäydellisesti raportointivelvollisuuttaan, ja toteuttamaan uuden 
mekanismin, jolla kyseinen puute voidaan poistaa; palauttaa mieliin, että yhteisen 
kannan noudattaminen on olennaisen tärkeää EU:n periaatteiden ja arvojen toteutumisen 
kannalta erityisesti kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen 
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humanitaarisen lainsäädännön alalla sekä globaaliin turvallisuuteen liittyvän unionin 
vastuun kannalta;

14. panee merkille komission tiedonannon kaksikäyttötuotteiden vientivalvontapolitiikan 
tarkistamisesta ja korostaa tässä yhteydessä tarvetta varmistaa valvontamenettelyt, jotka 
eivät estä tavaroiden ja teknologian vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla mutta estävät 
EU:n sääntöjen poikkeavat tulkinnat;

15. panee merkille, että samalla kun kaksikäyttöteknologioiden merkityksen lisääntyminen 
tarjoaa hyötyjä puolustusalan ja kaupallisen tuotannon välisinä synergiaetuina, siitä 
tulee myös riippuvainen siviilipuolen toimitusketjuista, joiden tuotanto tapahtuu usein 
Euroopan ulkopuolella; varoittaa myös teollisuuden toimitusketjujen 
kansainvälistymisen lisääntymisestä ja vaikutuksista, joita puolustusalan omistuspohjan 
muutoksilla voi olla toimitusvarmuuteen EU:ssa ja myös Euroopan ja kansallisen 
turvallisuuden riskien lisääntymiseen;

16. suhtautuu myönteisesti EDA:n ja EU:n laajuista toimitusvarmuusjärjestelmää 
käsittelevän komitean Eurooppa-neuvoston toimeksiannon mukaisesti tekemään työhön 
ja odottaa innostuneena erityistoimenpiteitä sisältävää etenemissuunnitelmaa, joka on 
määrä esitellä hyväksyttäväksi kesäkuussa 2015;

17. katsoo, että EU:n laajuisen toimitusvarmuusjärjestelmän olisi koostuttava tehokkaasta 
EU:n laajuisesta valvontajärjestelmästä, jotta voidaan kartoittaa olemassa olevia ja 
mahdollisia heikkouksia strategisten voimavarojen ja kolmansista maista peräisin 
olevien toimitusten ulkomaisessa valvonnassa; kehottaa komissiota kartoittamaan 
jäsenvaltioiden olemassa olevia rakenteita ja strategisia valmiuksia, jotta voidaan 
arvioida sen roolia EU:n sekä sen naapurialueiden ja muiden alueiden turvallisuuden 
varmistamisessa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTTP) sekä niiden meri-, avaruus- ja 
kyberulottuvuuden puitteissa;

18. katsoo, että EU:n laajuisen toimitusvarmuusjärjestelmän keskinäiset vakuutukset 
jäsenvaltioiden välillä ovat tärkeä tekijä yhtenäisten Euroopan puolustusmarkkinoiden 
rakentamisen kannalta; suhtautuu myönteisesti EU:n laajuista 
toimitusvarmuusjärjestelmää koskevaan EDA:n päivitettyyn puitejärjestelyyn välineenä, 
joka vahvistaa keskinäistä luottamusta, mutta panee merkille, että sillä ei luoda mitään 
oikeudellisia velvoitteita; katsoo, että EU:n laajuisen toimitusvarmuusjärjestelmän on 
perustuttava lainsäädäntöön ja erityisesti EU:n sisäisiä puolustukseen liittyvien 
tuotteitten siirtoja koskevan direktiivin täysimääräiseen täytäntöönpanoon, jotta voidaan 
poistaa esteitä puolustustuotteiden liikkuvuudelta EU:n sisällä;

19. 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.


