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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että Eurooppa-neuvosto päätti ottaa Euroopan 
puolustustarvikemarkkinat kesäkuussa 2015 järjestettävän kokouksen esityslistalle; 
kehottaa Eurooppa-neuvostoa laatimaan erityisesti sisämarkkinoihin painottuvia 
turvallisuuspolitiikan suuntaviivoja;

2. korostaa, että sisämarkkina- ja turvallisuuspolitiikkaa ei pitäisi nähdä vastakkaisina; 
korostaa, että unionin julkisia hankintoja koskevan oikeudellisen kehyksen asianmukainen 
täytäntöönpano voisi parantaa puolustusmenojen tehokkuutta ja vahvistaa Euroopan 
puolustuksen teollista ja teknologista perustaa;

Sisämarkkinasääntöjen koko potentiaalin hyödyntäminen

3. korostaa, että sisämarkkinasääntöjen koko potentiaalia olisi hyödynnettävä, jotta 
ehkäistään yhteisen puolustus- ja turvallisuusalan jatkuvaa pirstoutumista; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan asianmukaisesti täytäntöön puolustus- ja turvallisuusalan 
hankintasopimuksista annetun direktiivin 2009/81/EY ja puolustukseen liittyvien 
tuotteiden siirrosta annetun direktiivin 2009/46/EY ja valvomaan niiden noudattamista; 
kehottaa komissiota antamaan tarvittavaa apua tässä yhteydessä; 

4. kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan tasapuolisten toimintaedellytysten 
saavuttamiseksi Euroopan puolustusmarkkinoilla siten, että perustellut poissulkemiset 
rajoitetaan minimiin;

5. korostaa, että vastaostojen poistaminen kokonaan on välttämätöntä sisämarkkinoiden 
sujuvan toiminnan varmistamiseksi Euroopan puolustusalalla;

6. katsoo, että puitesopimukset ja alihankinta ovat keino avata valmiita toimitusketjuja pk-
yritysten eduksi; kehottaa jäsenvaltioita, Euroopan puolustusvirastoa ja komissiota 
toimimaan yhteistyössä auttaakseen pk-yrityksiä parantamaan ja helpottamaan niiden 
pääsyä puolustushankintojen markkinoille;

7. toteaa, että alalla käytetään vain vähän puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja 
koskevan direktiivin tärkeimpiä välineitä eli erityisesti yleisiä siirtolupia ja puolustusalan 
yritysten luotettavuustodistuksia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kyseisiä välineitä todella sovelletaan käytännössä;

8. pitää myönteisenä komission vuoden 2014 etenemissuunnitelmaa "Kohti 
kilpailukykyisempää ja tehokkaampaa puolustus- ja turvallisuusalaa"; korostaa, että on 
tärkeää ottaa suunnitelma ajoissa käyttöön ja toteuttaa tarvittavat lisätoimet;

9. katsoo, että jäsenvaltioiden on välittömästi parannettava puolustusalan 
hankintakäytäntöjen avoimuutta suhteessa komissioon ja EU:n virastoihin; kehottaa 
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komissiota varmistamaan asianmukaisen seurannan, jotta molemmista direktiiveistä 
voidaan antaa kattava selvitys Euroopan parlamentille ja neuvostolle suunnitelmien 
mukaan vuonna 2016; 

10. toteaa, että komissio ei ole vielä julkaissut vihreää kirjaa hyödykkeiden hallinnasta, vaikka 
se piti alun perin julkaista loppuvuodesta 2014 vuoden 2014 etenemissuunnitelman 
mukaisesti;

Puolustusalan hankintoja koskevan paketin tarkistaminen

11. kehottaa komissiota liittämään Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 2016 
annettaviin direktiivien 2009/81/EY ja 2009/43/EY täytäntöönpanokertomuksiin 
lainsäädäntöehdotuksia;

12. korostaa, että jäsenvaltioille on asetettava lisää erityisiä raportointivelvoitteita ja taattava 
asianmukainen luottamuksellisuuden suojaaminen;

13. katsoo, että direktiiveissä 2014/24/EU ja 2014/25/EU vahvistettu ja vuonna 2014 
hyväksytty EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen uudistus tarjoaa mahdollisuuden 
kevennettyihin menettelyihin, kuten sähköisten hankintamenettelyiden käyttöön ja 
kysynnän yhdistämiseen, joita voidaan muokata puolustus- ja turvallisuusalan 
erityispiirteiden mukaisiksi;

14. kiinnittää huomiota uuteen innovointikumppanuusmenettelyyn ja vaatii, että se otetaan 
käyttöön puolustushankinnoissa.


