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Tarkistus 1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2017/0125 (COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n 
puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

173 artiklan,

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot 
symbolilla ▌.



PE621.708/ 2

FI

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2,

ottavat huomioon 3 päivänä syyskuuta 1992 tehdyn kemiallisten aseiden kieltosopimuksen 

(CWC),

ottavat huomioon 10 päivänä huhtikuuta 1972 tehdyn biologisten aseiden kieltosopimuksen 

(BTWC),

ottavat huomioon tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää 

kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, 

epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, 27 päivänä kesäkuuta 

2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/20053,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

1 EUVL C […], […], s. […].
2 EUVL C […], […], s. […].
3 EUVL L 200, 30.7.2005, s. 1.
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(1) Komissio sitoutui 30 päivänä marraskuuta 2016 hyväksytyssä Euroopan 

puolustusalan toimintasuunnitelmassa täydentämään, vivuttamaan ja yhtenäistämään 

jäsenvaltioiden pyrkimyksiä tehdä puolustusvoimavarojen kehittämistä koskevaa 

yhteistyötä turvallisuushaasteisiin vastaamiseksi sekä kilpailukykyisen, 

innovatiivisen ja tehokkaan puolustusteollisuuden edistämiseksi kaikkialla 

unionissa. Se ehdotti erityisesti EU:n puolustusrahastoa, jolla tuettaisiin 

investointeja yhteiseen tutkimukseen ja kehittämiseen puolustustarvikkeiden ja -

teknologioiden alalla ja vahvistettaisiin näin synergioita ja kustannustehokkuutta 

ja edistettäisiin jäsenvaltioiden yhteisiä puolustustarvikkeiden ostoja ja niiden 

yhteistä ylläpitoa. Rahasto täydentäisi kansallisia määrärahoja, joita jo käytetään 

tätä varten, ja sen pitäisi kannustaa jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötä ja 

investointeja puolustuksen alalla. Rahastosta tuettaisiin yhteistyötä 

puolustustuotteiden ja -teknologioiden kehittämisen koko syklin ajan.

(1 a) On ratkaisevan tärkeää, että keskeiset lakisääteiset edellytykset täyttyvät ja 

erityisesti puolustusalan hankintoja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/81/EY1 täysimääräinen täytäntöönpano, jotta voidaan luoda 

toimivat eurooppalaiset puolustustarvikemarkkinat ja jotta tällä ohjelmalla olisi 

todellista vaikutusta.

(2) Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, olisi 

perustettava unionin puolustusteollisuuden kilpailukyvyn, innovointikapasiteetin ja 

tehokkuuden edistämiseksi sekä unionin strategisen riippumattomuuden 

vahvistamiseksi. Ohjelmalla olisi pyrittävä parantamaan unionin 

puolustusteollisuuden kilpailukykyä, jonka avulla voidaan parantaa 

puolustusvoimavaroja, mukaan lukien kyberpuolustus, tukemalla jäsenvaltioiden ja 

eurooppalaisten yritysten, pk-yritykset ja markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset 

mukaan lukien, yhteistyötä puolustustuotteiden ja -teknologioiden 

kehittämisvaiheessa. Tutkimus- ja teknologiavaihetta seuraavaan 

kehittämisvaiheeseen liittyy huomattavia riskejä ja kustannuksia, jotka haittaavat 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien 
rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla (EUVL L 216, 
20.8.2009, s. 76).
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tutkimustulosten käyttämistä ja vaikuttavat kielteisesti unionin puolustusteollisuuden 

kilpailukykyyn. Ohjelman tarkoituksena on tukea kehittämisvaihetta, mikä 

helpottaisi puolustusalan tutkimustulosten käyttämistä sekä auttaisi kaventamaan 

tutkimuksen ja tuotannon välistä kuilua ja edistäisi kaikkia innovoinnin muotoja, ja 

puolustusalan tulosten lisäksi sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia myös 

siviilialalla. Ohjelmalla on määrä täydentää SEUT-sopimuksen 182 artiklan 

mukaisesti toteutettavia toimia, mutta se ei koske puolustustuotteiden ja 

-teknologioiden tuotantoa.

(3) Ohjelmalla on tarkoitus parantaa puolustusteollisuuden mittakaavaetujen 

hyödyntämistä, mikä tukisi yritysten välistä yhteistyötä puolustustuotteiden ja 

-teknologioiden kehittämisessä ja edistäisi näin puolustusjärjestelmien 

standardointia ja parantaisi samalla niiden yhteentoimivuutta. Ohjelmalla olisi 

tuettava vahvasti pk-yritysten rajat ylittävää osallistumista ja helpotettava 

yhteistyön kehittämistä uusien kumppanien välillä avointen ja oikeudenmukaisten 

sisämarkkinoiden kehittämiseksi.

(4) Ohjelman olisi oltava käytössä kahden vuoden ajan 1 päivän tammikuuta 2019 ja 

31 päivän joulukuuta 2020 välisen ajan, ja ohjelman toteuttamiseksi tarvittava määrä 

olisi määritettävä tälle ajanjaksolle.

(4 a) Jotta ohjelmaa voidaan rahoittaa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, olisi 

tähän käyttötarkoitukseen osoitettava 500 miljoonaa euroa käypinä hintoina. 

Koska ohjelma on uusi aloite eikä sitä ollut suunniteltu hyväksyttäessä 

monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2014–20201, joten jotta vältetään kielteiset 

vaikutukset olemassa olevien monivuotisten ohjelmien rahoitukseen, kyseinen 

määrä olisi otettava yksinomaan monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettujen 

vuotuisiin enimmäismääriin nähden kohdentamattomasta liikkumavarasta ja/tai 

ottamalla käyttöön asiaankuuluvia monivuotista rahoituskehystä koskevaan 

asetukseen sisältyviä erityisvälineitä. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi 

hyväksyttävä lopullinen määrä vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

1 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 884).
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(5) Ohjelma olisi toteutettava noudattaen täysimääräisesti Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/20121. Rahoitus voidaan myöntää 

erityisesti avustuksina. Tarvittaessa voidaan käyttää rahoitusvälineitä tai julkisia 

hankintoja ja ottaa huomioon yhdistämismekanismit.

(6) Komission olisi vastattava ohjelman toteutuksesta asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. ▌

(7) Alan erityispiirteiden vuoksi käytännössä yhtäkään yritysten välistä 

yhteistoimintahanketta ei käynnistetä, elleivät jäsenvaltiot ole ensin sopineet 

antavansa tukea tällaisille hankkeille. Määritettyään yhteiset puolustusvoimavarojen 

prioriteetit erityisesti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan voimavarojen 

kehittämissuunnitelman yhteydessä jäsenvaltiot yksilöivät ja yhtenäistävät 

puolustustarpeet ja määrittelevät hankkeen tekniset eritelmät ottaen tarvittaessa 

huomioon alueelliset yhteistoiminta-aloitteet. Niiden olisi myös nimettävä 

projektipäällikkö johtamaan yhteistoimintahankkeen kehittämistyötä. Komission 

olisi kuultava projektipäällikköä toiminnassa saavutetusta edistyksestä ennen kuin 

se suorittaa maksun tukikelpoisen toimen tuensaajalle, jotta projektipäällikkö voi 

varmistaa, että edunsaajat noudattavat määräaikoja.

▌(9) Unionin rahoitustuen ei tulisi vaikuttaa tuotteiden, tarvikkeiden tai teknologioiden 

vientiin eikä jäsenvaltioille suotuun harkintavaltaan puolustustuotteiden 

vientipolitiikan harjoittamisessa. Unionin rahoitustuen ei tulisi vaikuttaa 

jäsenvaltioiden harjoittamaan puolustustuotteiden vientipolitiikkaan, josta on 

säädetty neuvoston yhteisessä kannassa 944/2008/YUTP2.

(10) Koska ohjelman tavoitteena on tukea unionin puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 

tehokkuutta lieventämällä yhteistoimintahankkeiden kehittämisvaiheen riskiä, 

ohjelmasta olisi voitava rahoittaa puolustustuotteiden ja -teknologian kehittämiseen 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

2 Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, 
sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten 
sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).
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liittyviä toimia, joita ovat erityisesti yhteisten teknisten eritelmien määritteleminen, 

suunnittelu, prototyypin luominen, testaaminen, hyväksyminen, sertifiointi sekä 

toteutettavuustutkimukset ja muut tukitoimenpiteet. Tämä koskee myös olemassa 

olevien, unionissa kehitettyjen puolustustuotteiden ja -teknologioiden päivittämistä 

sekä niiden yhteentoimivuutta.

(11) Koska ohjelmalla pyritään erityisesti lisäämään eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 

yritysten välistä yhteistyötä, toimeen olisi voitava myöntää rahoitusta ohjelmasta 

ainoastaan silloin, kun toimi toteutetaan vähintään kolmen sellaisen yrityksen 

yhteistyönä, jotka ovat sijoittautuneet ainakin kolmeen eri jäsenvaltioon.

(12) Vaikeudet yhteisistä teknisistä eritelmistä tai standardeista sopimisessa ja 

yhteentoimivuuden edistämisessä ovat usein haitanneet rajatylittävää yhteistyötä 

puolustustuotteiden ja -teknologioiden kehittämisessä. Yhteisten teknisten eritelmien 

tai standardien puuttuminen tai vähäisyys on lisännyt monimutkaisuutta, 

päällekkäisyyksiä, viivästyksiä ja kustannuksia kehittämisvaiheessa. Ohjelmasta 

myönnettävän unionin tuen ensisijaisena ehtona olisi oltava yhteisistä teknisistä 

eritelmistä tai standardeista sopiminen. Ohjelmasta olisi voitava myöntää tukea 

myös toimiin, joilla pyritään vahvistamaan yhteinen määritelmä teknisille eritelmille 

tai standardeille.

(13) Koska ohjelman tavoitteena on parantaa unionin puolustusteollisuuden kilpailukykyä 

ja tehokkuutta ja edistää siten unionin strategista riippumattomuutta, tukea olisi 

voitava myöntää vain sellaisille yhteisöille, jotka ovat sijoittautuneita unioniin ja 

jotka ovat jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten tosiasiallisessa määräysvallassa. 

Muut unioniin sijoittuneet yhteisöt, jotka eivät ole jäsenvaltioiden tai niiden 

kansalaisten tosiasiallisessa määräysvallassa, voivat olla tukikelpoisia, jos 

ohjelmasta rahoitetuissa toimissa on tarvittavat mekanismit, joilla varmistetaan, 

että kolmannelta maalta tai kolmannen maan yhteisöltä on poistettu tosiasiallinen 

määräysvalta yrityksessä ja toimeen liittyvät arkaluontoiset tiedot eivät ole niiden 

saatavilla. Yrityksen olisi toimitettava komissiolle tarvittavat todisteet siitä, että 

tarvittavat mekanismit ovat olemassa. Jotta voidaan arvioida tosiasiallinen 

määräysvalta yrityksessä, on tarpeen määrittää miten ja missä strategiset 

liiketoimintaa koskevat päätökset tehdään. Tämä edellyttää yrityksen 
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hallintojärjestelmän analyysia, joka olisi tehtävä siten, että otetaan huomioon 

kokonaiskuva yrityksen toiminnasta. Lisäksi olisi syytä tutkia muita seikkoja, jotka 

voivat vaikuttaa päätöksentekoon strategisista taloudellisista kysymyksistä, kuten 

osakkeenomistajien oikeudet ja yrityksen ja mahdollisten kolmansien maiden 

osakkeenomistajien väliset taloudelliset sidokset ja kaupallinen yhteistyö. Jotta 

voidaan varmistaa unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten puolustus- ja 

turvallisuusetujen suojeleminen, sellaisten infrastruktuurien, laitteiden, varojen ja 

resurssien, joita tuensaajat ja alihankkijat käyttävät ohjelmasta rahoitetuissa toimissa, 

on sijaittava jäsenvaltioiden alueella. Aineellisten, aineettomien ja 

henkilöresurssien olisi oltava vapaasti käytettävissä ilman rajoituksia kolmansiin 

maihin nähden.

(14) Kun tukikelpoiset toimet kehitetään unionin toimielinjärjestelmän pysyvän 

rakenteellisen yhteistyön yhteydessä, tehostettu yhteistyö eri jäsenvaltioiden 

yritysten välillä voidaan varmistaa jatkuvasti, mikä puolestaan vaikuttaisi suoraan 

ohjelman tavoitteisiin. Tällaisiin hankkeisiin ja erityisesti hankkeisiin, joissa pk-

yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten, erityisesti rajat ylittävien 

pk-yritysten, osuus on huomattava, olisi näin ollen voitava myöntää suurempi 

rahoitusosuus.

(14 a) Toimitusketjujen avautumista tukevat tukikelpoiset toimet, joiden kehittämiseen 

pk-yritykset osallistuvat huomattavassa määrin, edistävät suoraan ohjelman 

tavoitteiden saavuttamista.

(15) Jos yritysten konsortio haluaa osallistua ohjelman mukaiseen tukikelpoiseen toimeen 

ja unionin rahoitustukea on tarkoitus myöntää avustuksena tai rahoitusvälineen tai 

julkisen hankinnan muodossa, konsortion olisi nimettävä yksi jäsenistään 

koordinaattoriksi, joka on pääasiallinen yhteyspiste konsortion ja komission välillä.

(16) Unionin puolustusteollisuuden innovointia ja teknistä kehitystä edistämällä olisi 

voitava ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa ja tietotaitoa unionin 

puolustusteollisuudessa ja edistää sen teknologisen ja teollisen 

riippumattomuuden vahvistamista. Sitä olisi myös edistettävä tavalla, joka on 

johdonmukainen unionin turvallisuusetujen kanssa. Näin ollen yhtenä 

myöntämisperusteena olisi oltava se, miten toimi vaikuttaa näihin etuihin ja 
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jäsenvaltioiden yhteisesti sopimiin puolustusvoimavarojen prioriteetteihin. Yhteiset 

puolustusvoimavarojen prioriteetit yksilöidään unionissa erityisesti voimavarojen 

kehittämissuunnitelman avulla. Eurooppa-neuvosto korosti 19 ja 20 päivänä 

joulukuuta 2013 pitämässään kokouksessa, että on tärkeää tuottaa keskeiset 

voimavarat ja korjata kriittisiä puutteita konkreettisilla hankkeilla, jotka koskevat 

muun muassa esimerkiksi miehittämättömiä ilma-aluksia, ilmatankkausta, 

satelliittiviestintää ja kyberavaruutta. Lisäksi komissio korosti 30 päivänä 

marraskuuta 2016 antamassaan tiedonannossa Euroopan puolustusalan 

toimintasuunnitelmasta tarvetta maksimoida siviili- ja sotilasalan synergiat muun 

muassa avaruuspolitiikan, kyberturvallisuuden, kyberpuolustuksen ja 

meriturvallisuuden aloilla. Muut unionin prosessit, kuten puolustuksen koordinoitu 

vuotuinen tarkastelu (CARD) ja pysyvä rakenteellinen yhteistyö, tukevat 

asiaankuuluvien prioriteettien täytäntöönpanoa tehostetun yhteistyön kautta. 

Tarvittaessa voidaan ottaa huomioon myös ▌ alueelliset tai kansainväliset 

yhteistyöaloitteet, kuten Natossa laaditut aloitteet, sillä edellytyksellä että ne ovat 

unionin turvallisuus- ja puolustusetujen mukaisia eikä niissä estetä mitään 

jäsenvaltiota osallistumasta.

(16 a) Jäsenvaltiot työskentelevät yksin ja yhdessä miehittämättömien ilma-alusten, 

ajoneuvojen ja alusten kehittämisen, tuotannon ja operatiivisen käytön parissa. 

Operatiivinen käyttö käsittää iskujen tekemisen sotilaallisiin kohteisiin. Tällaisten 

niin sotilaallisten kuin siviilijärjestelmienkin kehittämiseen liittyvää tutkimusta ja 

kehittämistä on tuettu unionin varoin, ja suunnitelmissa on, että tämä jatkuu myös 

tulevaisuudessa, mahdollisesti tämänkin ohjelman yhteydessä. Mikään tässä 

asetuksessa ei estä sen yhteydessä kehitettyjen teknologioiden tai tuotteiden 

legitiimiä käyttöä.

(17) Jotta rahoitettavien toimien toteutuskelpoisuus voitaisiin varmistaa, yhtenä tällaisten 

toimien myöntämisperusteena olisi oltava se, että jäsenvaltiot sitoutuvat 

tosiasiallisesti osallistumaan toimen rahoitukseen ja että tämä todetaan kirjallisesti.

(18) Jotta varmistettaisiin, että rahoitettavat toimet edistävät Euroopan 

puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja tehokkuutta, niiden olisi oltava 

markkinasuuntautuneita ja kysynnän ohjaamia, myös kaksikäyttötekniikan osalta, 
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jotta yhtenäistetään eurooppalaista puolustusalan kysyntää. Näin ollen se, että 

jäsenvaltiot ovat jo sitoutuneet tuottamaan ja hankkimaan yhdessä valmiin tuotteen 

tai teknologian mahdollisesti koordinoidulla tavalla, olisi otettava huomioon 

myöntämisperusteissa.

(19) Ohjelmasta myönnettävän unionin rahoitustuen osuuden olisi oltava enintään 

20 prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, kun toimi liittyy 

prototyypin luomiseen, joka on usein kaikkein kallein toimi kehittämisvaiheessa. 

Muiden toimien tukikelpoiset kustannukset olisi kuitenkin katettava 

kokonaisuudessaan kehittämisvaiheessa.

(20) Koska unionin tuella pyritään parantamaan alan kilpailukykyä ja se koskee 

ainoastaan kehittämisvaihetta, unionilla ei tulisi olla omistusoikeutta eikä 

immateriaalioikeuksia rahoitettavista toimista saataviin tuotteisiin tai teknologioihin. 

Tuensaajat määrittävät sovellettavan immateriaalioikeusjärjestelmän sopimuksella. 

Lisäksi kolmannet maat tai kolmansien maiden yhteisöt eivät saisi rajoittaa 

ohjelman nojalla rahoitettujen toimien tuloksia.

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ohjelman tavoitteita ja erityisesti 

kilpailukyvyn parantamista koskevaa tavoitetta vastaavan kaksivuotisen 

työohjelman hyväksymistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 

että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti1. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Koska unioni tunnustaa pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevassa politiikassaan pk-yritykset unionin 

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
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talouskasvun, innovoinnin, työllistämisen ja sosiaalisen integraation avaintekijäksi ja 

koska tuettavat toimet edellyttävät yleensä valtioiden välistä yhteistyötä, on tärkeää, 

että työohjelmassa otetaan huomioon ja mahdollistetaan pk-yritysten avoin, 

syrjimätön ja läpinäkyvä osallistuminen yli rajojen ja että vähintään 15 prosenttia 

kokonaistalousarviosta kohdennetaan tällaiseen toimeen, minkä ansiosta pk-yritykset 

voidaan sisällyttää toimien arvoketjuihin. Tämän kokonaistalousarvion osan olisi 

hyödytettävä myös markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä. Yksi hankeluokka olisi 

varattava erityisesti pk-yrityksille.

(21 a) Kaikkiin ohjelman mukaisiin toimiin osallistuu yhteisöjä vähintään kolmesta 

jäsenvaltiosta. Yleisten siirtolupien järjestelmän käyttö ohjelmassa vähentäisi 

merkittävästi osallistujien välisistä siirroista aiheutuvaa yleistä hallinnollista 

rasitetta. Jäsenvaltioiden olisi tästä syystä julkistettava tähän ohjelmaan liittyvät 

yleiset siirtoluvat. Unionin toimielimet, elimet ja virastot sekä projektipäälliköt olisi 

sisällytettävä näihin lupiin, jos se on ohjelman tuloksellisuuden kannalta tarpeen.

(21 b) Ohjelman onnistumisen takaamiseksi komission olisi pyrittävä käymään 

vuoropuhelua laajamittaisesti Euroopan elinkeinoelämän kanssa, mukaan lukien 

pk-yritykset ja muut kuin puolustusalan perinteiset tavarantoimittajat.

(22) Jotta Euroopan puolustusviraston puolustusalan asiantuntemusta voitaisiin käyttää 

hyödyksi, sille annetaan tarkkailijan asema jäsenvaltioiden komiteassa. Myös 

Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi osallistuttava jäsenvaltioiden komiteaan.

(22 a) Euroopan parlamentille olisi myönnettävä tarkkailijan asema jäsenvaltioiden 

komiteassa.

(23) Komission ▌olisi järjestettävä ▌asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 säädettyjä 

kilpailuun perustuvia ehdotuspyyntöjä ohjelmasta rahoitettavien toimien 

valitsemiseksi. Komissio valitsee ohjelmasta rahoitettavat toimet riippumattomien 

asiantuntijoiden avulla suoritettavan ehdotusten arvioinnin jälkeen, ja nämä 

asiantuntijat olisi valittava avoimen prosessin perusteella. Komission olisi 

asiantuntijoiden osalta varmistettava, että sen eturistiriitojen välttämistä koskevia 

sääntöjä sovelletaan tinkimättä. Lisäksi sen olisi pyrittävä varmistamaan, että 

asiantuntijat valitaan mahdollisimman laajasta joukosta jäsenvaltioita. Jotta 
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varmistettaisiin, että edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle ja rahoituksen 

myöntämiselle valittuihin toimiin olisivat yhdenmukaiset, komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovalta hyväksyä työohjelma ja panna se täytäntöön. Tätä valtaa olisi 

käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 

mukaisesti.

(24) Edellä mainittujen täytäntöönpanosäädösten hyväksymisessä olisi käytettävä 

tarkastelumenettelyä ottaen huomioon säädösten merkittävät vaikutukset 

perussäädöksen täytäntöönpanolle.

(25) Komission olisi ohjelman lopussa laadittava täytäntöönpanokertomus, jossa 

tarkastellaan rahoitustoimintoja rahoituksen täytäntöönpanon tulosten ja 

mahdollisuuksien mukaan vaikutusten kannalta. Kyseisessä kertomuksessa olisi 

myös analysoitava pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten rajat 

ylittävää osallistumista ohjelman mukaisiin hankkeisiin sekä pk-yritysten ja 

markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten osallistumista globaaliin arvoketjuun, 

Sen olisi sisällettävä tietoa tuensaajien alkuperästä ja ohjelman rahoituksen 

jakautumisesta yritysten ja jäsenvaltioiden kesken, jos se on teknisesti mahdollista. 

Lisäksi komission olisi ehdotettava EU:n puolustusrahaston tutkimusosion 

yhteydessä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää unionin riippuvuutta kolmansien 

maiden yhteisöjen ja erityisesti tämän asetuksen täytäntöönpanon aikana 

yksilöitävien yhteisöjen tuotteista ja teknologioista.

(25 a) Euroopan unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeiseksi 

ajaksi käytävissä neuvotteluissa olisi luotava vakaa kehys tämän tyyppisille 

toimille, muun muassa siten, että otetaan käyttöön oma budjettikohta ja 

mukautettuja täytäntöönpanotoimia.

(25 b) Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava ohjelman tekeminen tunnetuksi 

mahdollisimman laajalti, jotta lisätään sen vaikuttavuutta ja parannetaan siten 

jäsenvaltioiden puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja puolustusvoimavaroja.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
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1 artikla

Perustetaan unionin toimia koskeva Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma, 

jäljempänä ’ohjelma’, 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi 

ajaksi.

2 artikla

Tavoitteet

Ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

a) edistetään ▌puolustusteollisuuden kilpailukykyä, tehokkuutta ja 

innovointikapasiteettia kaikkialla unionissa ja samalla unionin strategista 

riippumattomuutta tukemalla unionissa toteutettuja toimia niiden 

kehittämisvaiheessa;

b) jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja myös rajat ylittävää yritysten, mukaan lukien 

pienet ja keskisuuret sekä markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset, välistä 

yhteistyötä tuetaan ja vivutetaan kehitettäessä teknologioita tai tuotteita 

jäsenvaltioiden unionissa yhteisesti sopimien puolustusvoimavarojen prioriteettien 

mukaisesti, erityisesti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan voimavarojen 

kehittämissuunnitelman yhteydessä, niin että voidaan välttää päällekkäisyyttä ja 

vahvistaa puolustusalan arvoketjuja ja näin edistää uuden rajat ylittävän 

yhteistyön syntymistä yritysten välille;

c) puolustusalan tutkimustulosten käyttöä parannetaan sekä tutkimuksen ja kehittämisen 

välistä kuilua kavennetaan ja tuetaan näin unionin puolustusteollisuuden 

kilpailukykyä sisämarkkinoilla ja maailmanmarkkinoilla, tarvittaessa myös 

yhtenäistämisen avulla;

c a) edistetään puolustusjärjestelmien standardointia ja niiden yhteentoimivuutta, 

jolloin jäsenvaltiot voivat hyötyä merkittävistä mittakaavaeduista.

Tässä asetuksessa b alakohdassa tarkoitetuilla markkina-arvoltaan keskisuurilla yrityksillä 

tarkoitetaan yrityksiä, jotka eivät ole pk-yrityksiä ja joiden palveluksessa on enintään 3 000 
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työntekijää. Henkilöstömäärä lasketaan komission suosituksen 2003/361/EY1 liitteessä 

olevan I osaston 3–6 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Talousarvio

Ohjelman toteuttamiselle kaudella 2019–2020 vahvistettu määrä on 500 miljoonaa euroa 

käypinä hintoina, joka on otettava yksinomaan monivuotisessa rahoituskehyksessä 

vuosiksi 2014–2020 vahvistettuihin vuotuisiin enimmäismääriin nähden 

kohdentamattomasta liikkumavarasta ja/tai ottamalla käyttöön asiaankuuluvia 

monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen sisältyviä erityisvälineitä.

4 artikla

Yleiset rahoitussäännökset

1. Unionin rahoitustukea voidaan myöntää asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 

mukaisina rahoitustyyppeinä, joita ovat erityisesti avustukset ja soveltuvissa 

tapauksissa rahoitusvälineet ja julkiset hankinnat, myös yhdistämismekanismien 

kautta.

▌

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoitustyypit ja toteutustavat on valittava sen 

perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia 

varsinkin tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja eturistiriitojen riski 

huomioon ottaen.

3. Komissio vastaa unionin rahoitustuen täytäntöönpanosta asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ▌.

4. Jäsenvaltioiden on nimitettävä projektipäällikkö. Komissio kuulee 

projektipäällikköä toimen yhteydessä saavutetusta edistyksestä ennen maksun 

suorittamista tukikelpoisille edunsaajille ▌.

5 artikla

1 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
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Rahoitusvälineiden tyypit

1. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 VIII osaston mukaisia rahoitusvälineitä 

voidaan käyttää helpottamaan rahoituksen saatavuutta sellaisille yhteisöille, jotka 

toteuttavat 6 artiklan mukaisia toimia.

2. Seuraavia rahoitusvälineiden tyyppejä voidaan käyttää:

a) pääomasijoitukset tai oman pääoman luontaiset sijoitukset;

b) lainat tai vakuudet;

c) riskinjakovälineet.

6 artikla

Tukikelpoiset toimet

1. Ohjelmasta tuetaan toimia, joita tuensaajat toteuttavat sellaisten toimien 

kehittämisvaiheessa, jotka koskevat joko uusien unionissa kehitettyjen tuotteiden ja 

teknologioiden kehittämistä tai olemassa olevien tuotteiden ja teknologioiden 

päivittämistä seuraaviin liittyen:

a) puolustukseen liittyvän tuotteen, aineellisen tai aineettoman komponentin 

taikka teknologian suunnittelu sekä sellaiset tekniset eritelmät, joihin tällainen 

suunnittelu on perustunut;

b) prototyypin luominen puolustukseen liittyvästä tuotteesta, aineellisesta tai 

aineettomasta komponentista taikka teknologiasta. Prototyyppi on tuotteen tai 

teknologian malli, jolla voidaan osoittaa valmiin elementin suoritustaso 

operatiivisessa ympäristössä;

c) puolustukseen liittyvän tuotteen, aineellisen tai aineettoman komponentin 

taikka teknologian testaaminen;

d) puolustukseen liittyvän tuotteen, aineellisen tai aineettoman komponentin 

taikka teknologian hyväksyminen; hyväksymisellä tarkoitetaan koko prosessia, 

jossa osoitetaan, että tuotteen/komponentin/teknologian suunnittelu täyttää 
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eritellyt vaatimukset. Kyseisessä prosessissa saadaan objektiiviset todisteet 

siitä, että tietyt suunnittelua koskevat vaatimukset on osoitetusti täytetty;

e) puolustustuotteen tai -teknologian sertifiointi. Sertifioinnilla tarkoitetaan 

prosessia, jossa kansallinen viranomainen varmentaa, että 

tuote/komponentti/teknologia noudattaa sovellettavia säännöksiä;

f) toteutettavuustutkimuksien kaltaiset tutkimukset ja muut 

liitännäistoimenpiteet.

2. Toimet on toteutettava vähintään kolmen sellaisen yrityksen yhteistyönä, jotka ovat 

sijoittautuneet vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon. Sama yhteisö ei saa 

tosiasiallisesti käyttää suoraa eikä välillistä määräysvaltaa näissä vähintään 

kolmessa yrityksessä, jotka ovat tuensaajia, eivätkä yritykset saa olla toistensa 

määräysvallassa.

3. Edellä 2 kohdassa ’tosiasiallisella määräysvallalla’ tarkoitetaan suhdetta, joka 

perustuu oikeuksiin, sopimuksiin tai muihin keinoihin, joilla erikseen tai yhdessä ja 

ottaen huomioon tosiasialliset ja oikeudelliset seikat annetaan mahdollisuus suoraan 

tai välillisesti käyttää määräävää vaikutusvaltaa yrityksessä, erityisesti

a) antamalla oikeus käyttää kaikkia yrityksen varoja tai osaa niistä;

b) oikeuksin tai sopimuksin, joiden nojalla saadaan määräävä vaikutusvalta 

yrityksen toimielinten kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin taikka 

muutoin yrityksen liiketoimien hoitamiseen.

4. Edellä 1 kohdan b–f alakohdassa määriteltyjen toimien on perustuttava yhteisiin 

teknisiin eritelmiin järjestelmien standardoinnin ja yhteentoimivuuden 

tukemiseksi.

4 a. Tukikelpoisia eivät ole tuotteisiin liittyvät toimet, jotka koskevat joukkotuhoaseita 

ja niihin liittyviä taistelukärkiteknologioita, eivätkä tuotteisiin liittyvät toimet, jotka 

koskevat kiellettyjä aseita ja ampumatarvikkeita, kansainvälisen humanitaarisen 

oikeuden vastaisia aseita, kuten rypäleammuksia koskevassa yleissopimuksessa 

tarkoitetut rypäleammukset, jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja 
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siirtämisen kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen mukaiset 

jalkaväkimiinat ja eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen 

pöytäkirjassa III tarkoitetut polttoaseet, sekä täysin autonomisia aseita, jotka 

mahdollistavat iskut ilman, että ihminen valvoo iskun kohdistamista ja tekee 

päätöksen iskun tekemisestä.

7 artikla

Tukikelpoiset yhteisöt

1. Tuensaajien ja niiden alihankkijoiden on oltava unioniin sijoittautuneita julkisia tai 

yksityisiä yrityksiä, jotka eivät ole kolmannen maan tai kolmannen maan yhteisön 

tosiasiallisessa määräysvallassa 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti joko suoraan tai 

yhden tai useamman muun yrityksen välityksellä. Lisäksi kaikkien infrastruktuurien, 

välineiden, varojen ja resurssien, joita osallistujat, mukaan lukien alihankkijat ja 

muut kolmannet osapuolet, käyttävät ohjelmasta rahoitetuissa toimissa, on sijaittava 

unionin alueella koko toimen keston ajan. Kolmannet maat tai kolmansien maiden 

yhteisöt eivät saa valvoa tai rajoittaa näiden infrastruktuurien, välineiden, varojen 

ja resurssien käyttöä.

1 a. Jos 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu yrityksen tosiasiallinen määräysvalta vaihtuu 

toimen täytäntöönpanon aikana, yrityksen on ilmoitettava asiasta komissiolle, joka 

arvioi, täyttyvätkö tukikelpoisuuden perusteet edelleen.

1 b. Poiketen 1 kohdasta yritys, joka on sijoittautunut unioniin ja joka on kolmannen 

maan tai kolmannen maan yhteisön tosiasiallisessa määräysvallassa 6 artiklan 3 

kohdan mukaisesti joko suoraan tai yhden tai useamman muun yrityksen 

välityksellä, voi olla tukikelpoinen, jos ohjelmasta rahoitetussa toimessa on 

tarvittavat mekanismit, joilla varmistetaan, että eritoten seuraavat edellytykset 

täyttyvät:

a) kolmannelta maalta tai kolmannen maan yhteisöltä on poistettu 

tosiasiallinen määräysvalta yrityksessä;

b) toimeen liittyvät arkaluontoiset tiedot eivät ole niiden saatavilla; ja
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c) omistusoikeus toimesta saatavaan henkiseen omaisuuteen ja toimen 

tuloksiin säilyy tuensaajalla toimen aikana ja sen päättymisen jälkeen ja 

kolmannet maat tai kolmansien maiden yhteisöt eivät valvo tai rajoita niitä.

Yrityksen on toimitettava komissiolle tarvittavat todisteet siitä, että mekanismit ovat 

olemassa.

2. Jos 1 kohdassa määritelty tuensaaja toteuttaa 6 artiklassa määritellyn toimen pysyvän 

rakenteellisen yhteistyön yhteydessä, sille voidaan myöntää kyseiseen toimeen 11 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua lisärahoitusta.

2 b. Jos unionissa ei ole jo saatavilla kilpailukykyisiä korvikkeita ja jos tämä käyttö ei 

ole ristiriidassa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusetujen 

kanssa, tuensaajat ja näiden alihankkijat voivat käyttää varoja, infrastruktuuria, 

välineitä ja resursseja, jotka sijaitsevat tai joita pidetään jäsenvaltioiden alueen 

ulkopuolella tai jotka ovat kolmansien maiden määräysvallassa.

Tukikelpoista toimea toteuttaessaan tuensaajat ja näiden alihankkijat voivat myös 

tehdä yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat sijoittautuneet 

jäsenvaltioiden alueen ulkopuolelle tai jotka ovat kolmansien maiden tai 

kolmansien maiden yhteisöjen yksinomaisessa määräysvallassa, jos tämä ei ole 

ristiriidassa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusetujen kanssa. 

Tällaiseen toimintaan liittyviin kustannuksiin ei voida myöntää rahoitusta 

ohjelmasta.

8 artikla

Hakijoiden antama vakuutus

Jokaisen hakijan on vakuutettava kirjallisesti olevansa täysin tietoinen sovellettavista 

kansallisista ja unionin lainsäädännöstä ja säännöksistä, jotka koskevat puolustusalan toimia, 

ja noudattavansa niitä, mukaan lukien neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP sekä 

kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön 

valvontajärjestelmä sekä asiaankuuluva viennin valvontaa koskeva kansallinen 

lainsäädäntö.

9 artikla
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Konsortio

1. Jos unionin rahoitustuki myönnetään avustuksena, konsortion jäsenten, jotka 

haluavat osallistua toimeen, on nimettävä keskuudestaan koordinaattori, joka on 

yksilöitävä avustussopimuksessa. Koordinaattori toimii konsortion jäsenten välisenä 

pääasiallisena yhteyshenkilönä suhteissa komissioon tai asiasta vastaavaan 

rahoituselimeen, ellei avustussopimuksessa toisin määrätä tai jos avustussopimuksen 

mukaiset velvoitteet on jätetty täyttämättä. Unionin rahoitustukea voidaan myöntää 

myös rahoitusvälineen tai julkisten hankintojen muodossa.

2. Toimeen osallistuvien konsortion jäsenten on tehtävä sisäinen sopimus, jossa 

vahvistetaan niiden (avustussopimuksen mukaiset) oikeudet ja velvoitteet toimen 

toteuttamisen osalta, mihin kuuluvat myös uusiin tuotteisiin liittyvät 

immateriaalioikeudet, lukuun ottamatta työohjelmassa tai ehdotuspyynnössä 

mainittuja asianmukaisesti perusteltuja tapauksia.

10 artikla

Myöntämisperusteet

Rahoitettaviksi ehdotetut toimet on arvioitava suhteessa 2 artiklassa määriteltyihin 

tavoitteisiin ja seuraavin kumulatiivisin perustein:

a) huippuosaaminen, teollisuuden suorituskyky ja osoitus merkittävistä eduista 

olemassa oleviin tuotteisiin tai teknologioihin verrattuna; ja

b) puolustusteollisuuden innovoinnin ja teknologian kehittämisen edistyminen ja sitä 

kautta tapahtuva unionin puolustusteknologian alan ja strategisen riippumattomuuden 

lisääntyminen; ja

b a) puolustusalalla toimivien yritysten kilpailukyvyn ja kasvun parantaminen kaikkialla 

unionissa; ja

c) unionin turvallisuus- ja puolustusetujen turvaaminen puolustusteknologioita 

parantamalla ja sitä kautta tapahtuva jäsenvaltioiden unionissa yhteisesti sopimien 

puolustusvoimavarojen prioriteettien täytäntöönpanon edistyminen erityisesti yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan voimavarojen kehittämissuunnitelman 

yhteydessä; ja
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c a) uuden rajat ylittävän yritysten välisen yhteistyön edistäminen; ja

d) elinkelpoisuus, jonka tuensaajat todentavat etenkin osoittamalla, että tukikelpoisen 

toimen loput kustannukset katetaan muilla rahoitustavoilla, kuten jäsenvaltioiden 

rahoitusosuuksilla; ja

d a) toimen kokonaisbudjetin osuus, joka osoitetaan Euroopan unioniin 

sijoittautuneiden pk-yritysten osallistumiseen joko konsortion jäseninä, 

alihankkijoina tai muina toimitusketjun yrityksinä; ja

e) kun kyseessä ovat 6 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa kuvatut toimet, Euroopan 

puolustusteollisuuden kilpailukyvyn edistyminen, jonka tuensaajat todentavat 

osoittamalla, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tuottamaan ja hankkimaan yhdessä 

valmiin tuotteen tai teknologian koordinoidulla tavalla tarvittaessa yhteisin 

hankinnoin.

11 artikla

Rahoitusosuudet

1. Ohjelmasta myönnettävän unionin rahoitustuen määrä saa olla enintään 20 prosenttia 

toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista silloin, kun toimi liittyy prototyypin 

luomiseen, asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 126 artiklan mukaisesti. 

Kaikissa muissa tapauksissa tuki voi kattaa toimen tukikelpoiset kustannukset 

kokonaisuudessaan.

2. Edellä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tuensaajan toteuttamaan toimeen 

myönnettävää rahoitusosuutta voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä.

2 a. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimen rahoitusosuutta voidaan korottaa 

vielä 10 prosenttiyksiköllä, jos vähintään 15 prosenttia toimen tukikelpoisista 

kokonaiskustannuksista on kohdennettu unioniin sijoittautuneille pk-yrityksille. 

Tätä korotettua rahoitusosuutta voidaan korottaa edelleen prosenttiosuudella, joka 

on kaksinkertainen verrattuna toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 

sellaisille pk-yrityksille kohdennettuun rahoitusosuuteen, jotka ovat sijoittautuneet 

muihin kuin niihin jäsenvaltioihin, joihin toimeen osallistuvat muut yritykset kuin 

pk-yritykset ovat sijoittautuneet.
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2 b. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimen rahoitusosuutta voidaan korottaa 

vielä 10 prosenttiyksiköllä, jos vähintään 30 prosenttia toimen tukikelpoisista 

kokonaiskustannuksista on kohdennettu unioniin sijoittautuneille markkina-

arvoltaan keskisuurille yrityksille.

2 c. Tukikelpoiset välilliset kustannukset määritetään soveltamalla 25 prosentin 

kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä kokonaiskustannuksista, joihin ei 

lueta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä kustannuksia.

2 d. Ohjelmasta myönnettävä unionin rahoitustuki, mukaan lukien korotetut 

rahoitusosuudet, saa kattaa enintään 100 prosenttia toimen tukikelpoisista 

kustannuksista.

12 artikla

Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet

1. Unioni ei omista toimesta saatavia tuotteita ja teknologioita eikä sillä ole mitään 

oikeutta vaatia toimesta johtuvia immateriaalioikeuksia, lupaoikeudet mukaan 

luettuina.

1a. Kolmannet maat tai kolmansien maiden yhteisöt eivät saa valvoa tai rajoittaa 

ohjelmasta rahoitusta saaneiden toimien tuloksia.

1b. Jos unionin tukea myönnetään tutkimuksen julkisena hankintana, kaikilla 

jäsenvaltioilla on oltava oikeus saada nimenomaisesta pyynnöstään maksuton ja 

rajoittamaton lupa hyödyntää tutkimusta.

12 a artikla

Yleiset siirtoluvat

1. Tässä direktiivissä sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/43/EY1 5 artiklaa.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden 
siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1).
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2. Rajoittamatta tämän asetuksen 12 artiklan soveltamista tämän artiklan 1 kohtaa 

sovelletaan unionin toimielimiin, elimiin ja virastoihin sekä samoin tämän 

asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin projektipäällikköihin.

13 artikla

Työohjelma

1. Siirretään komissiolle valta antaa kaksivuotisen työohjelman perustamiseksi koko 

ohjelman keston ajaksi delegoituja säädöksiä 16 a artiklan mukaisesti. Kyseisen 

työohjelman on vastattava 2 artiklassa asetettuja tavoitteita.

2. Työohjelmassa vahvistetaan yksityiskohtaisesti ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden 

luokat. Näiden luokkien on oltava 2 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen 

puolustusvoimavarojen prioriteettien mukaisia. Työohjelmaan on sisällyttävä myös 

erityisesti pk-yrityksille varattu hankeluokka.

3. Työohjelmassa on varmistettava, että vähintään 15 prosenttia kokonaisbudjetista 

suunnataan toimiin, joilla mahdollistetaan pk-yritysten ja markkina-arvoltaan 

keskisuurten yritysten integroiminen arvoketjuihin.

14 artikla

Myöntämismenettely

1. Ohjelmaa toteutettaessa unionin rahoitustuki myönnetään asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/20121 mukaisesti 

julkaistujen kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella.

2. Komissio arvioi ehdotuspyynnön perusteella jätetyt ehdotukset riippumattomien 

unionin kansallisten asiantuntijoiden avustuksella, jotka on valittu mahdollisimman 

laajasta joukosta jäsenvaltioita avoimen prosessin perusteella ja ottaen huomioon 

eturistiriidoista johtuvat yhteensopimattomuudet, 10 artiklassa säädettyjä 

myöntämisperusteita noudattaen.

1 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, 
unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 
(EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).
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3. Kunkin ehdotuspyynnön jälkeen komissio myöntää rahoitusta valittuihin toimiin 

täytäntöönpanosäädöksellä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

15 artikla

Vuosierät

Komissio voi jakaa talousarviositoumukset vuosieriin.

16 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 

tarkoitettu komitea. Euroopan puolustusvirasto ja Euroopan parlamentti on 

kutsuttava osallistumaan tarkkailijoina.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

16 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa 

säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen 

voimaantulopäivä] kahden vuoden ajaksi 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 

päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
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huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 

yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 13 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet 

komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston 

aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

17 artikla

Seuranta ja raportointi

1. Komissio seuraa säännöllisesti ohjelman toteuttamista ja laatii vuosittain asetuksen 

966/2012 38 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisen edistymistä koskevan 

kertomuksen. Komissio toteuttaa tätä varten tarvittavat seurantajärjestelyt.

2. Unionin tulevien politiikkatoimien tehokkuuden ja vaikuttavuuden tukemiseksi 

komissio laatii jälkiarviointia koskevan kertomuksen ja lähettää sen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. Kyseinen kertomus laaditaan jäsenvaltioille ja 

tärkeimpien sidosryhmille järjestettyjen kuulemisten tulosten perusteella, ja siinä 

arvioidaan etenkin edistystä 2 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Siinä analysoidaan myös pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten 

rajat ylittävää osallistumista ohjelman mukaisesti toteutettuihin hankkeisiin sekä pk-

yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten integroitumista globaaliin 

arvoketjuun. Kertomus sisältää tietoa tuensaajien alkuperämaista ja rahoituksen 

jakautumisesta yritysten ja jäsenvaltioiden kesken, jos se on teknisesti mahdollista.

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa ehdotetaan ratkaisuja, joilla 

voidaan vähentää unionin riippuvuutta kolmansien maiden yhteisöjen ja erityisesti 

tämän asetuksen täytäntöönpanon aikana yksilöitävien yhteisöjen tuotteista ja 

teknologioista.
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2 b. Komissio antaa tarvittaessa hyvissä ajoin ennen tämän ohjelman päättymistä uutta 

puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen, 

joka sisältää asianmukaisen rahoituksen uuden monivuotisen rahoituskehyksen 

mukaisesti.

18 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1. Komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että tämän asetuksen 

nojalla rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudelliset edut suojataan 

petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, 

tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä tai 

tarvittaessa palauttamalla aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä tarvittaessa 

käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia 

seuraamuksia.

2. Komissiolla ja tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta 

tämän asetuksen nojalla rahoitusta saaneiden tuensaajien, toimeksisaajien ja 

alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia tai, jos 

kyseessä ovat kansainväliset järjestöt, todennuksia niiden kanssa tehtyjen sopimusten 

mukaisesti.

3. Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF voi Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/20131 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) 

N:o 2185/962 säädettyjä menettelyjä noudattaen tehdä tutkimuksia, mukaan lukien 

paikalla suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, selvittääkseen, onko 

avustussopimukseen tai -päätökseen taikka unionin rahoitusta koskevaan 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 
päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston 
asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

2 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, 
komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan 
yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten 
estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
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sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai 

muuta laitonta toimintaa.

19 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä ... päivänä ...kuuta ....

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja


