
AD\1274604FI.docx PE739.574v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Ulkoasiainvaliokunta

2022/2079(INI)

9.3.2023

LAUSUNTO
ulkoasiainvaliokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisistä teknologioista: vallitseva 
tilanne ja tulevat haasteet
(2022/2079(INI))

Valmistelija (*): Dragoş Tudorache

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla



PE739.574v02-00 2/9 AD\1274604FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1274604FI.docx 3/9 PE739.574v02-00

FI

EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää valitettavana, että Euroopan unionin puolustusala on erittäin pirstaloitunut, mikä 
aiheuttaa kalliiksi tulevia päällekkäisyyksiä ja heikentää kilpailukykyä ja 
yhteentoimivuutta; toteaa, että tämä on johtanut tarpeettomiin 25–100 miljardin euron 
vuotuisiin taloudellisiin tappioihin ja unionin, jäsenvaltioiden ja Euroopan puolustuksen 
teollisen ja teknologisen perustan (ETDIB) strategisiin haavoittuvuuksiin;

2. vaatii lisäämään strategista koheesiota unionin tason turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikassa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että komissio on ehdottanut 
asetusta Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista yhteistoiminnallisten 
hankintojen avulla koskevasta välineestä (EDIRPA), ja kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita viemään tämän aloitteen pidemmälle varmistamalla, että tulevissa 
puolustushankinnoissa keskitytään huipputason asejärjestelmiin, ja pyrkimällä kohti 
todellista sotilasunionia, jota tuetaan vahvemmalla ja kilpailukykyisemmällä ETDIB:llä, 
joka perustuu puolustustarvikkeiden vahvasti määriteltyihin yhteismarkkinoihin;

3. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötään, joka koskee kriittisten teknologioiden 
kehittämistä ja innovoinnin edistämistä turvallisuus- ja puolustusasioissa; kehottaa niitä 
EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat myös Naton jäseniä, pyrkimään saavuttamaan tavoitteen, 
jonka mukaan puolustusmenojen olisi oltava 2 prosenttia bruttokansantuotteesta;

4. korostaa kiireellistä tarvetta perustaa aidosti eurooppalaiset puolustustarvikemarkkinat 
muun muassa vahvistamalla teollisuuden kapasiteettia ja vähentämällä 
päällekkäisyyksiä ja pirstaloitumista sekä mukauttamalla samalla teollista perustaa ja 
erityisesti sen toimitusketjuja ja työvoimaa Euroopan uuteen turvallisuusympäristöön, 
joka edellyttää tuotantokapasiteetin nopeaa lisäämistä; kehottaa parantamaan roolia, 
joka Euroopan puolustusvirastolla (EDA) on jäsenvaltioiden sellaisten toimien 
koordinoinnissa, jotka koskevat sotilaallista yhteentoimivuutta ja sotilaallisen toiminnan 
välineitä koskevien teknisten normien laatimista, mikä auttaisi standardoimaan 
sotilasteknologiaa ja takaamaan yhteentoimivuuden;

5. kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti yhteisiä hankinta- ja tutkimus- 
ja kehityshankkeita välineinä, joiden avulla voidaan hyödyntää EU:n puolustusalan 
synergioita ja saada aikaan tarvittavaa kilpailukykyä ja teknologinen etulyöntiasema 
puolustustarvikkeiden ja -laitteiden tuotannossa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
varmistamaan, että puolustus- ja turvallisuusalan hankinnoista 13. heinäkuuta 2009 
annetun direktiivin 2009/81/EY täytäntöönpanoa valvotaan täysimääräisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa;

6. muistuttaa, että vuonna 2013 Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota laatimaan 
etenemissuunnitelman kattavaa EU:n laajuista huoltovarmuusjärjestelmää varten, mutta 
sitä ei valitettavasti ole koskaan esitetty; kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
tällaisen etenemissuunnitelman;
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7. kehottaa asiaankuuluvia elimiä vahvistamaan kaikkia asiaankuuluvia unionin tason 
kehyksiä, välineitä, lainsäädäntöä ja normeja huipputason sotilasteknologioiden, 
-kaluston ja -voimavarojen kehittämiseksi, jotta voidaan varmistaa koordinoitu 
lähestymistapa ja säilyttää samalla kilpailukykyiset EU:n puolustusalan markkinat; 
korostaa tässä yhteydessä, että on investoitava yhdessä kehitteillä olevien ja 
murroksellisten teknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen;

8. kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita tarkastelemaan kaikkia 
puolustusohjelmia ja puolustuspolitiikan välineitä puolustuksen koordinoidun 
vuosittaisen tarkastelun lähestymistapaa noudattaen ja keskittyen erityisesti kriittisiin 
teknologioihin, tarkistamaan, ovatko ne edelleen tarkoituksenmukaisia, sekä tekemään 
yhteenvedon havainnoista ja jakamaan ne kaikille muille jäsenvaltioille, jos se on 
mahdollista ja asiaankuuluvaa; kehottaa tarkastelemaan perusteellisesti asiaankuuluvia 
puolustusaloitteita, kuten voimavarojen kehittämissuunnitelmaa, jotta ne voidaan saattaa 
ajan tasalle, kun otetaan huomioon EU:n strategiseen kompassiin sisältyvät varaukset ja 
EDA:n laatima puuteanalyysi; katsoo, että EDA:lla on hyvät edellytykset varmistaa 
innovointitoimien johdonmukaisuus EU:n puolustusalan toimijoiden keskuudessa; 
kehottaa tässä yhteydessä laajentamaan EDA:n roolia tuen tarjoamisessa, ehdotusten 
koordinoinnissa, myös havaintojen strategisessa arvioinnissa, ja ratkaisujen 
esittämisessä yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden ja hankintahankkeiden 
tukemiseksi;

9. kehottaa EU:ta sopimaan yhteisestä määritelmästä ”kriittisille teknologioille” ja 
tärkeimpien kriittisten alojen luettelosta sekä päättämään aloista, joilla EU:n toimet ovat 
ensisijaisia; kehottaa EDA:ta sisällyttämään kriittisten teknologioiden käsitteen 
puolustuksen koordinoituun vuosittaiseen tarkasteluunsa;

10. kehottaa soveltamaan sotilasalan tutkimukseen käytännöllisempää ja tehokkaampaa 
lähestymistapaa, jotta voidaan tarjota kannustimia innovointiin sotilasteknologian alalla 
muun muassa vähentämällä tai poistamalla puolustusmarkkinoille pääsyn esteitä mutta 
pitämällä samalla yllä standardoinnin ja yhteentoimivuuden tarvittavia tasoja ja 
parantamaan niitä; kehottaa lisäksi antamaan eurooppalaisille yrityksille enemmän tukea 
kehitteillä olevien teknologioiden alalla, jotta voidaan varmistaa niiden kilpailukyvyn 
säilyminen kansainvälisillä markkinoilla vähentämällä hallinnollista taakkaa ja 
kannustamalla investointeja tasolla, joka vastaa muiden merkittävien talouksien 
laatimaa ja toteuttamaa teollisuuspolitiikkaa;

11. korostaa tarvetta varmistaa startup-yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) osallistuminen puolustusalan aloitteisiin ja lisätä sitä muun muassa 
vähentämällä tarjousmenettelyjen monimutkaisuutta ja helpottamalla 
pääomainvestointien lisäämistä ja kasvua yrityshautomoiden avulla; toteaa tässä 
yhteydessä, että on tärkeää vähentää teknisiä, taloudellisia, hallinnollisia ja sääntelyyn 
liittyviä esteitä, ja kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla lisätään tietoisuutta EU:n 
ohjelmista ja rahoitusmahdollisuuksista ja tarjotaan lisätukea pk-yrityksille;

12. toteaa, että riittävän ammattitaitoinen työvoima on olennaisen tärkeä kriittisten 
teknologioiden kehittämiseksi Euroopassa; korostaa, että on sovellettava osallistavaa ja 
esteetöntä lähestymistapaa koko saatavilla olevan työvoiman tavoittamiseen, jotta 
voidaan varmistaa taitojen ja inhimillisen pääoman jatkuva ja kestävä tarjonta; korostaa 
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lisäksi tarvetta edistää innovointitaitoja, EU:n rahoituksella tuettujen koulutusohjelmien, 
tutkimuksen ja kehittämisen (T&K) sekä perustutkimuksen kehittämistä kriittisillä 
aloilla, jotka liittyvät kehitteillä oleviin teknologioihin muun muassa tekoälyn, 
materiaalitieteen, energiantuotannon, puolijohteiden, nanoteknologian, kvanttilaskennan 
ja uuden sukupolven ilmailun aloilla;

13. kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita perustamaan ja rahoittamaan 
puolustusalan innovointikeskittymiä, laatimaan T&K-toimintaan kohdennettuja 
puolustusmenoja varten tarkoitetut taloudelliset suuntaviivat ja tukemaan uusiin 
hankkeisiin ja yhteistyöhön perustuvia kehitteillä olevia keskittymiä;

14. korostaa, että monet turvallisuus- ja puolustusalan kriittiset teknologiat ovat yhä 
useammin peräisin siviilialalta ja niissä käytetään kaksikäyttökomponentteja; korostaa 
tässä yhteydessä, että siviili- ja puolustusalan tutkimuksen ja eurooppalaisten eri T&K-
ohjelmien välisiä synergioita on vahvistettava, jotta voidaan tukea kriittisten 
teknologioiden kehittämistä Euroopassa, vähentää strategisia riippuvuuksia, helpottaa 
parhaiden käytäntöjen jakamista, tehostaa kaksikäyttötuotteiden käyttöä ja laajentaa 
rahoitusmahdollisuuksia;

15. toteaa, että yhteisten standardien hyväksyminen eri aloilla voi edistää kustannussäästöjä 
ja innovointia sekä yhteentoimivuuden parantamista; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota vauhdittamaan siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden standardien 
yhdenmukaistamista koskevaa työtä;

16. korostaa, että tekoälyn, kvanttilaskennan ja koneoppimisen kasvava merkitys edellyttää 
jäsenvaltioiden keskeisen yhteistyön tehostamista sekä koordinointia samanmielisten 
kumppanien kanssa, jotta voidaan varmistaa tekninen huippuosaaminen näillä aloilla; 
kannustaa tässä yhteydessä kehittämään yhdessä yhteentoimivia tekoälyvalmiuksia;

17. on huolissaan EU:n moninaisesta raaka-aineriippuvuudesta erityisesti tietyistä 
epädemokraattisista maista ja strategisista kilpailijoista, kuten Kiinasta, ja kehottaa 
jäsenvaltioita vähentämään haavoittuvuuksiaan, jotka johtuvat riippuvuudesta kriittisten 
teknologioiden ja materiaalien epädemokraattisista toimittajista, välttämään 
toimitusvarmuuden vaarantavien uusien riippuvuuksien syntymistä ja vahvistamaan 
puolustusalan tuotantoketjuja Euroopassa lokalisoimalla tuotantoa tai siirtämällä sen 
lähelle; muistuttaa, että kaikenlainen riippuvuus kriittisistä teknologioista voi lisätä 
yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan liittyvän kiristyksen riskiä; korostaa, että on parannettava 
resurssitehokkuutta, edistettävä materiaalien kierrätystä ja otettava käyttöön kestäviä 
teknologiaratkaisuja;

18. toteaa, että kriittisten materiaalien, kuten harvinaisten maametallien, komponenttien ja 
teknologioiden, toimitusten turvaaminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan turvallisuus- 
ja puolustusteollisuudelle ja EU:n valmiuksille turvata etunsa; korostaa, että on tärkeää 
monipuolistaa toimitusketjuja, jotta voidaan vähentää riippuvuutta EU:n ulkopuolisista 
maista;

19. ilmaisee tukensa kriittisten teknologioiden seurantakeskukselle; kehottaa jäsenvaltioita 
sitoutumaan yhteistyöhön seurantakeskuksen puitteissa ja vahvistamaan sitä; kehottaa 
kehittämään sitä edelleen ja parantamaan sen analysointivalmiuksia, myös strategisten 
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riippuvuuksien vähentämisen osalta; toteaa, että seurantakeskus käsittelee erittäin 
arkaluonteisia ja korkean turvallisuusluokitustason tietoja; kehottaa tässä yhteydessä 
ottamaan käyttöön suojatoimia ja lisäämään luottamusta sidosryhmien keskuudessa, 
jotta tietojen jakaminen ja asianmukainen käsittely olisi mahdollista; kehottaa 
komissiota toteuttamaan hankkeen, jossa kartoitetaan jatkuvasti kriittisten materiaalien 
tarvetta, arvioidaan EU:n strategista riippuvuutta, seurataan tarjontaa ja kysyntää sekä 
kilpailijoiden toiminnan tai strategian muutoksia ja toteutetaan ennakointiharjoituksia 
kriittisten materiaalien uusien tarpeiden ennustamiseksi; kehottaa EU:ta toimimaan 
aktiivisesti kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla tuotantoketjujen monipuolistamisen 
nopeuttamiseksi; katsoo, että nämä toimet olisi toteutettava yhdessä strategisten 
kumppaneiden, kuten Nato-kumppaneiden, kanssa ja sisällytettävä EU:n ja 
Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston turvallisia toimitusketjuja käsittelevän 
työryhmän toimintaan, jotta voidaan koordinoida diplomaattisia toimia toimitusten 
turvaamiseksi ja vaihtoehtoisten lähteiden varmistamiseksi; kehottaa toteuttamaan 
toimenpiteitä sellaisten yritysten riskien vähentämiseksi, jotka tuottavat kriittisiä 
teknologioita ja jotka päätyvät kolmansiin maihin sijoittautuneiden tahojen ostamiksi; 
on huolissaan siitä, että strategiset kilpailijat omistavat EU:ssa kriittistä infrastruktuuria, 
ja muistuttaa, että on seurattava suoria ulkomaisia investointeja puolustukseen liittyvien 
kehitteillä olevien teknologioiden alalla toimiviin eurooppalaisiin yrityksiin, jotta 
voidaan välttää taloudellista riippuvuutta ja rajoittaa EU:n kriittisen infrastruktuuriin 
kohdistuvan vakoilun ja sabotoinnin riskiä strategisessa kompassissa yksilöityjen 
uhkien ja haasteiden mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kansallisia 
mekanismeja, joilla seurataan suoria ulkomaisia investointeja, joilla voi olla vaikutuksia 
turvallisuuteen;

20. muistuttaa, että erilaiset kansalliset vaatimukset ja erilaiset kansalliset julkiset menot 
sekä investointi- ja hankintajärjestelmät pahentavat pirstaloitumisen riskiä; korostaa 
tässä yhteydessä standardien laatimisen merkitystä, mikä on olennaisen tärkeää 
kaikenlaisen strategisen riippuvuuden riskin vähentämiseksi ja yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi EU:n jäsenvaltioiden kesken sekä EU:n ja sen samanmielisten 
kumppanien, kuten Naton, välillä;

21. muistuttaa Euroopan puolustusrahaston ja Horisontti-ohjelman merkityksestä kriittisiin 
teknologioihin tehtävien investointien kannalta ja kehottaa tarkistamaan monivuotista 
rahoituskehystä sen määrärahojen lisäämiseksi; kehottaa komissiota arvioimaan EU:n 
nykyisten investointiohjelmien johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä puutteiden 
tunnistamiseksi ja synergioiden edistämiseksi; kehottaa ottamaan tämän arvioinnin 
huomioon laadittaessa seuraavaa monivuotista rahoituskehystä;

22. pitää valitettavana, että jäsenvaltioiden puolustusalan tutkimus- ja teknologiamenojen 
yhteenlaskettu osuus kaikista niiden puolustusmenoista oli vuonna 2020 vain 
1,2 prosenttia, mikä on selvästi alle EDA:ssa sovitun kahden prosentin viitearvon;

23. korostaa tarvetta turvata kriittiset eurooppalaiset infrastruktuurit ja suojella niitä sekä 
varmistaa riittävä seuranta ja valvonta; kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia asiaankuuluvia 
toimijoita laatimaan suunnitelman ja investointijärjestelmän kriittisen infrastruktuurin, 
kuten esimerkiksi ydinvoimaloiden, sähköverkkojen, vesi- ja elintarvikehuollon ja 
televiestintäinfrastruktuurin, meri-infrastruktuurin ja vesistöjen alaisen infrastruktuurin, 
merenalaisten kaapelien, energiaputkistojen ja merituulipuistojen, päivittämiseksi 
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digitaaliselle aikakaudelle soveltuvaksi ja niiden häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi 
muun muassa mukauttamalla infrastruktuuria tekoälyavusteiseen miehittämättömillä 
ilma-aluksilla suoritettavaan valvontaan ja ylläpitoon soveltuvaksi uuden kriittisten 
yksiköiden häiriönsietokykyä koskevan direktiivin ja tarkistetun verkko- ja 
tietoturvadirektiivin mukaisesti; kehottaa näin ollen laatimaan kehittyneitä 
miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan EU:n T&K- ja valmistusstrategian;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita noudattamaan täysin EU:n strategisessa 
kompassissa yksiselitteisesti esitettyä sitoumustaan parantaa EU:n valmiuksia kerätä, 
toimittaa ja jakaa tarkkoja tietoja, suojella kriittistä meri-infrastruktuuria ja kehittää 
yhteisiä operatiivisia ja teknisiä ratkaisuja, muun muassa hyödyntämällä parhaalla 
mahdollisella tavalla pysyvän rakenteellisen yhteistyön kehystä;

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään valmiuksia testata, arvioida, validoida 
ja tarkastaa monimutkaisia puolustustarvikkeita muun muassa tekoälyavusteisen 
teknologian avulla, jotta voidaan tunnistaa EU:n ulkopuolisissa maissa tuotetuista 
komponenteista johtuvat haavoittuvuudet; painottaa lisäksi, että tällaisilla toimilla olisi 
oltava synergioita Naton tekoälystrategiassa edellytetyn testaus-, arviointi-, validointi- 
ja tarkastusjärjestelmän kanssa;

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan Euroopan innovaationeuvoston, 
Euroopan puolustusrahaston ja Euroopan investointirahaston yhteistyötä Naton 
DIANA-välineen (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) kanssa 
tukemalla yhteisiä hankkeita, yhteistä tutkimusta ja yhteisiä investointeja huipputason 
puolustusteknologioihin kunnioittaen samalla päätöstä tehdä kaikista osallistuvista 
organisaatioista riippumattomia;

27. korostaa EU:n strategisen kompassin ja Naton strategisen konseptin mukaisen vahvan 
transatlanttisen siteen merkitystä ja tarvetta lisätä yhteistyötä turvallisuuden ja 
puolustuksen aloilla; pitää myönteisenä EU:n ja Naton yhteistyötä koskevan yhteisen 
julistuksen allekirjoittamista 9. tammikuuta 2023;

28. panee merkille monenvälisten vientivalvontajärjestelmien tilan heikkenemisen ja niiden 
heikentyvät valmiudet valvoa kriittisen teknologian kulun ja levittämisen 
täytäntöönpanoa ja säännellä niitä; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
kaksikäyttötuotteita koskevan EU:n asetuksen kaikkia mahdollisuuksia ja valvomaan 
kriittisen teknologian viennin valvonnan toteuttamista;

29. pitää myönteisenä aloitetta perustaa häiriönsietokykyä ja kriittistä infrastruktuuria 
käsittelevä Naton ja EU:n työryhmä ja EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja 
teknologianeuvoston perustamista;

30. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan maailmanlaajuista johtajuutta unionin 
etuihin ja arvoihin perustuvien ja niitä edistävien standardien kehittämisessä ja 
kannustaa näin ollen strategisia kumppanuuksia samanmielisten kumppaneiden kanssa.
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