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Tarkistus 1
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että puolustuspaketin 
direktiiveillä pyritään edistämään EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia ja 
lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta, avoimuutta, yhdenvertaista 
kohtelua ja Euroopan 
puolustusteollisuuden yleistä 
kilpailukykyä;

1. korostaa, että puolustuspaketin 
direktiiveillä pyritään edistämään EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia ja 
lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta, avoimuutta, yhdenvertaista 
kohtelua ja Euroopan 
puolustusteollisuuden yleistä 
kilpailukykyä; katsoo, että molemmat 
direktiivit ovat tärkeinä tekijöinä 
tarvittavan Euroopan strategisen 
riippumattomuuden luomisessa, mikä on 
mahdollista saavuttaa kehittämällä 
vahvaa Euroopan puolustuksen teollista 
ja teknologista perustaa; katsoo, että 
direktiivien täysimääräisellä 
täytäntöönpanolla voidaan suoraan 
korjata nykyiset puolustusvoimavarojen 
puutteet;

Or. en

Tarkistus 2
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että puolustuspaketin 
direktiiveillä pyritään edistämään EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia ja 
lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta, avoimuutta, yhdenvertaista 
kohtelua ja Euroopan 
puolustusteollisuuden yleistä 
kilpailukykyä;

1. on tyytyväinen, että 
puolustuspaketin direktiiveillä on edistetty 
puolustusalan tuotteiden ja palveluiden 
sisämarkkinoiden toteuttamista, EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia ja 
lisätty jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta, avoimuutta, yhdenvertaista 
kohtelua ja Euroopan 
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puolustusteollisuuden yleistä 
kilpailukykyä; painottaa, että 
kilpailukykyinen, innovatiivinen ja 
joustava Euroopan puolustuksen teollinen 
ja teknologinen perusta on ratkaiseva osa 
Euroopan strategista riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 3
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että puolustuspaketin 
direktiiveillä pyritään edistämään EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia ja 
lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta, avoimuutta, yhdenvertaista 
kohtelua ja Euroopan 
puolustusteollisuuden yleistä 
kilpailukykyä;

1. korostaa, että puolustuspaketin 
direktiiveillä pyritään edistämään EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia ja 
lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta, avoimuutta, yhdenvertaista 
kohtelua ja Euroopan 
puolustusteollisuuden yleistä kilpailukykyä 
sekä yleistavoitteena luomaan toimivat, 
luotettavat ja tehokkaat Euroopan 
puolustusmateriaalimarkkinat;

Or. en

Tarkistus 4
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että puolustuspaketin 
direktiiveillä pyritään edistämään EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia ja 
lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta, avoimuutta, yhdenvertaista 
kohtelua ja Euroopan 

1. korostaa, että puolustuspaketin 
direktiiveillä pyritään edistämään EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia; 
ilmaisee syvän huolensa, että integroinnin 
syventäminen yhdistettynä muun muassa 
pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) 
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puolustusteollisuuden yleistä 
kilpailukykyä;

ja Euroopan puolustusrahaston kaltaisiin 
aloitteisiin luo uhkakuvan pysyvästä 
Euroopan sotataloudesta ja sotateollisesta 
kompleksista;

Or. en

Tarkistus 5
Witold Jan Waszczykowski

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että puolustuspaketin 
direktiiveillä pyritään edistämään EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia ja 
lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta, avoimuutta, yhdenvertaista 
kohtelua ja Euroopan 
puolustusteollisuuden yleistä 
kilpailukykyä;

1. korostaa, että puolustuspaketin 
direktiiveillä pyritään edistämään EU:n 
puolustusalan toimitusketjun integrointia ja 
lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta, avoimuutta, yhdenvertaista 
kohtelua sekä Euroopan 
puolustusteollisuuden yleistä 
kilpailukykyä, operatiivisia valmiuksia ja 
yhteentoimivuutta;

Or. en

Tarkistus 6
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että tämänhetkistä 
Euroopan puolustusteollisuutta leimaa 
teollisuuden ylikapasiteetti, 
päällekkäisyys, hajanaisuus, avoimuuden 
puute sekä korruptiotapaukset, joista 
komission mukaan aiheutuu 25–100 
miljardin vuotuiset tappiot; katsoo, että 
nykyaikaiset, vakaat, tehokkaat ja 
luotettavat Euroopan 
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puolustusmateriaalimarkkinat lisäävät 
merkittävästi Euroopan turvallisuutta, 
sillä sen ansiosta jäsenvaltiot voisivat 
paremmin varustaa asevoimiaan;

Or. en

Tarkistus 7
Witold Jan Waszczykowski

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että aseiden myynti 
on tiiviisti sidoksissa kansalliseen 
turvallisuuteen; ja toteaa, että aseiden 
myynti pysyy jäsenvaltioiden 
määräysvallassa kansallisen 
turvallisuuden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 8
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuonna 2016 
laadituissa komission 
arviointikertomuksissa todettiin, että 
vaikka molemmat direktiivit ovat auttaneet 
avaamaan puolustusalan sisämarkkinoita, 
edistystä tarvitaan paljon enemmän; 
kehottaa tekemään ajantasaisempia 
arviointeja; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan molemmat direktiivit 
täysimääräisesti täytäntöön ja komissiota 
varmistamaan täysimääräisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
valvonnan;

2. korostaa, että vuonna 2016 
laadituissa komission 
arviointikertomuksissa todettiin, että 
vaikka molemmat direktiivit ovat auttaneet 
avaamaan puolustusalan sisämarkkinoita, 
edistystä tarvitaan paljon enemmän; 
kehottaa tekemään ajantasaisempia 
arviointeja ja ottamaan huomioon 
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun 
19. lokakuuta 2020 julkaiseman 
tutkimuksen; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan molemmat direktiivit 
täysimääräisesti täytäntöön ja soveltamaan 
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niitä ja pyytää komissiota varmistamaan 
täysimääräisen ja johdonmukaisen 
täytäntöönpanon valvonnan, jotta vältetään 
direktiivien epäyhtenäinen soveltaminen 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 9
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuonna 2016 
laadituissa komission 
arviointikertomuksissa todettiin, että 
vaikka molemmat direktiivit ovat auttaneet 
avaamaan puolustusalan sisämarkkinoita, 
edistystä tarvitaan paljon enemmän; 
kehottaa tekemään ajantasaisempia 
arviointeja; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan molemmat direktiivit 
täysimääräisesti täytäntöön ja komissiota 
varmistamaan täysimääräisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
valvonnan;

2. huomauttaa, että vuonna 2016 
laadituissa komission 
arviointikertomuksissa todettiin, että 
molemmat direktiivit ovat auttaneet 
avaamaan puolustusalan sisämarkkinoita, 
ja katsoo, että kehitys on huolestuttava; 
huomauttaa lisäksi, että kehitys voisi 
edistää joidenkin EU:n toimielinten 
tavoitteita yhteisen eurooppalaisen 
puolustuksen luomiseksi; korostaa, että 
EU ei tarvitse yhteistä 
puolustuspolitiikkaa ja että yhteinen 
puolustuspolitiikka on erittäin 
kiistanalaista, tuhoisaa ja vaarallista;

Or. en

Tarkistus 10
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuonna 2016 
laadituissa komission 
arviointikertomuksissa todettiin, että 

2. korostaa, että vuonna 2016 
laadituissa komission 
arviointikertomuksissa todettiin, että 
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vaikka molemmat direktiivit ovat auttaneet 
avaamaan puolustusalan sisämarkkinoita, 
edistystä tarvitaan paljon enemmän; 
kehottaa tekemään ajantasaisempia 
arviointeja; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan molemmat direktiivit 
täysimääräisesti täytäntöön ja komissiota 
varmistamaan täysimääräisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
valvonnan;

vaikka molemmat direktiivit ovat auttaneet 
avaamaan puolustusalan sisämarkkinoita, 
edistystä tarvitaan paljon enemmän; 
kehottaa tekemään ajantasaisempia 
arviointeja; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan molemmat direktiivit 
täysimääräisesti täytäntöön ja komissiota 
varmistamaan täysimääräisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
valvonnan käyttämällä laajemmin 
rikkomismenettelyä;

Or. en

Tarkistus 11
Witold Jan Waszczykowski

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuonna 2016 
laadituissa komission 
arviointikertomuksissa todettiin, että 
vaikka molemmat direktiivit ovat auttaneet 
avaamaan puolustusalan sisämarkkinoita, 
edistystä tarvitaan paljon enemmän; 
kehottaa tekemään ajantasaisempia 
arviointeja; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan molemmat direktiivit 
täysimääräisesti täytäntöön ja komissiota 
varmistamaan täysimääräisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
valvonnan;

2. korostaa, että vuonna 2016 
laadituissa komission 
arviointikertomuksissa todettiin, että 
vaikka molemmat direktiivit ovat auttaneet 
avaamaan puolustusalan sisämarkkinoita, 
edistystä tarvitaan paljon enemmän; 
kehottaa tekemään ajantasaisempia 
arviointeja; suosittaa jäsenvaltioita 
panemaan molemmat direktiivit 
täysimääräisesti täytäntöön ja suosittaa 
komissiota pyrkimään täysimääräiseen ja 
johdonmukaiseen täytäntöönpanon 
valvontaan;

Or. en

Tarkistus 12
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)



AM\1217522FI.docx 9/46 PE660.191v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että puolustuspaketti 
perustettiin kansallisten 
puolustusmenojen leikkaamiseksi 
vuoden 2008 talous- ja finanssikriisin 
välittömien ja pitkäaikaisten vaikutusten 
vuoksi, jotta voidaan järkeistää 
kansallisia puolustusmenoja ja hyödyntää 
paremmin veronmaksajien rahoja sekä 
samalla pyrkiä varmistamaan, että 
Eurooppa voi luottaa riittäviin ja 
strategisiin valmiuksiinsa toimimalla 
yhteistyössä unionin jäsenvaltioiden 
kanssa puolustusteollisuuden alalla; 
korostaa, että samaa henkeä ja tavoitteita 
olisi toteutettava covid-19-pandemiaa 
seuraavan talouden taantuman 
näkökulmasta siten, että siirretään 
puolustusalan kansallisia resursseja 
muille kansallisille toimijoille; 

Or. en

Tarkistus 13
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että on viimein aika 
mukauttaa lainsäädäntökehystä ja 
tarkistaa molempia direktiivejä, jotta ne 
voisivat merkittävästi edistää 
puolustusalan toimivuutta ja 
luotettavuutta lähitulevaisuudessa, koska 
11-vuotisen voimassaolonsa aikana 
direktiiveillä on ollut vain vähäinen 
vaikutus ja koska toisinaan on tehty 
päätöksiä EU:n merkittävästä 
osallistumisesta asetuotantoon useiden 
miljardien puolustusalan tutkimus- ja 
kehitysrahastolla, kuten Euroopan 
puolustusrahastolla;
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Or. en

Tarkistus 14
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. suhtautuu myönteisesti viime 
vuosina käynnistettyihin tärkeisiin ja 
kauan odotettuihin puolustusalan 
aloitteisiin, kuten erityisesti puolustuksen 
koordinoituun vuosittaiseen tarkasteluun, 
pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön ja 
Euroopan puolustusrahastoon, jotka 
kaikki edistävät voimavarojen 
kehittämissuunnitelman 
täytäntöönpanoa; katsoo, että direktiivien 
tehokas täytäntöönpano lisäisi entisestään 
aloitteiden tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 15
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että odotettavissa 
olevassa covid-19-pandemian 
aiheuttamassa talouden taantumassa 
vaaditaan tiiviimpää EU:n laajuista 
yhteistyötä puolustusteollisuuden alalla, 
ja olisi suosittava puolustuspaketin ja sen 
asiakirjat sisältävien direktiivien osittaista 
tarkistamista sekä jo julkaistujen 
Euroopan komission tulkitsevien 
suuntaviivojen tiukempaa 
täytäntöönpanoa ja komission tiukempaa 
valvontatehtävää;
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Or. en

Tarkistus 16
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. painottaa, että tehokkaan 
puolustusalan sekä luotettavien ja 
kattavien Euroopan 
puolustusmateriaalimarkkinoiden 
rakentamiseksi komission on viipymättä 
esitettävä kattava EU:n laajuinen 
toimitusvarmuusjärjestelmä, jota 
pyydettiin 19. ja 20. joulukuuta 2013 
kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa ja 
kirjattiin sen päätelmien kohtaan 21, 
mutta jota komissio ei ole koskaan 
esittänyt;

Or. en

Tarkistus 17
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää valitettavana Euroopan 
puolustusmarkkinoiden sitkeää 
hajanaisuutta, josta aiheutuu tarpeetonta 
päällekkäisyyttä ja tehottomia 
puolustusmenoja, ja toteaa, että 
puolustusmenoihin kohdistuu covid-19-
pandemian vuoksi äärimmäinen paine;

Or. en
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Tarkistus 18
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. on syvästi huolissaan, että 11 
vuoden aikana ei ole saatu tietoja 
kummankaan direktiivin käytöstä, mikä 
heikentää tehokasta täytäntöönpanoa ja 
sen valvontaa, avoimuutta sekä julkista ja 
parlamentaarista valvontaa; uskoo 
vahvasti, että ilman luotettavia, tarkkoja 
ja kattavia tietoja päätöksentekijät ja 
muut sidosryhmät eivät voi sitoutua 
merkitykselliseen prosessiin, jonka 
tavoitteena on luoda tehokkaat, vakaat ja 
nykyaikaiset Euroopan 
puolustusmateriaalimarkkinat; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tuottamaan 
viipymättä laadukasta tietoa direktiivien 
täytäntöönpanosta ja harkitsemaan 
erityisten NACE- tai CN-koodien 
luomista, koska niiden puuttuminen 
vaikeuttaa Euroopan 
puolustusteollisuuden rakenteen 
kehityksen mittaamista ja puolustusalan 
arvoketjujen eurooppalaistamisen 
arvioimista;

Or. en

Tarkistus 19
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että Euroopan 
puolustuspolitiikan 
johdonmukaistamiseksi on tärkeää 
kehittää Euroopan puolustusteollisuutta, 
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jolle edellytyksenä ovat toimivat 
Euroopan puolustusmateriaalimarkkinat; 
korostaa, että vuosikymmen 
puolustuspaketin direktiivien 
hyväksymisen jälkeen on ilmeistä, että 
ilman jäsenvaltioiden yhteistä näkemystä 
ja strategista tulevaisuudennäkymää 
minkä tahansa puolustusalan 
eurooppalaisen aloitteen tehokkuus on 
rajallinen, minkä vuoksi 
puolustushankkeiden tukirahoituksella 
voi olla vähäinen vaikutus Euroopan 
puolustusteollisuuden kilpailukykyyn;

Or. en

Tarkistus 20
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. tunnustaa EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välisen yhteistyön 
merkityksen puolustusteollisuuden alalla 
sekä yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan jo olemassa 
olevan yhteistyön tärkeyden;

Or. en

Tarkistus 21
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. kehottaa Euroopan johtajia 
toimimaan päättäväisesti Euroopan 
puolustuspolitiikassa ja olemaan 
piilottamatta todellisia toimiaan 
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moniselitteisten käsitteiden, kuten 
strateginen riippumattomuus tai 
strateginen kompassi, taakse, ja kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan direktiivit 
täysimääräisesti täytäntöön ja 
soveltamaan niitä; korostaa, että 
Euroopan puolustusrahaston, 
sotilaallisen liikkuvuuden ja Euroopan 
rauhanrahaston määrärahojen 
merkittävät leikkaukset sekä 
sotilasvoimavaroja koskevien 
konkreettisten tavoitteiden puuttuminen 
lisäävät tehottomia hankkeita ja tehotonta 
EU:n varainkäyttöä;

Or. en

Tarkistus 22
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
päätelmiä vallitsevasta pandemiasta 
Euroopan puolustusteollisuuden ja -
politiikan kannalta, koska pandemian 
aiheuttamassa taantumassa 
puolustusmäärärahoihin kohdistuu 
todennäköisesti paineita ja 
kansallistaminen lisääntyy, vaikka 
kriisitilanteissa sotilasjoukot tukevat 
siviilihallintoa ja yhteistyö voisi johtaa 
huomattaviin säästöihin; korostaa, että 
tämä selventää myös joidenkin 
jäsenvaltioiden vaatimuksia yksipuolisista 
turvatakuista Yhdysvalloilta, ilman että ne 
analysoivat Washingtonin aggressiivisen 
Kiina-politiikan seurauksia; kehottaa 
Euroopan komissiota analysoimaan 
tarkasti EU:n riippuvuuden Yhdysvaltain 
puolustusmarkkinoista sekä siviilialan 
kaupasta massadatan, robotiikan ja 
tekoälyn aloilla äskettäin lisääntyneiden 
maailmanlaajuisten tietoteknisten uhkien 
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edessä;

Or. en

Tarkistus 23
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. toivoo tässä yhteydessä, että 
puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden 
pääosaston perustaminen, joka vihdoin 
keskittää näiden kahden direktiivin 
seurannan ja hallinnan yhteen 
pääosastoon, luo erottamattoman 
yhteyden direktiivien välille ja lopulta 
sisällyttää puolustusteollisuuden osaksi 
sisämarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 24
Witold Jan Waszczykowski

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; pitää 
valitettavana, että hankintakäytännöt ovat 
edelleen huomattavan vaikeaselkoisia; 
pitää valitettavana poikkeusten ja 
vastasuoritteiden laajaa käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita raportoimaan 
järjestelmällisesti ja kattavasti 
poikkeusten käyttöä koskevista tiedoista 
valvonnan parantamiseksi; kehottaa 
toteuttamaan toimia rikkomismenettelyjen 
tehokkuuden varmistamiseksi;

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; kannustaa 
lisäämään sitoutumista pieniin ja 
keskisuuriin, erityisesti uusien ja 
murroksellisten teknologioiden parissa 
toimiviin, yrityksiin, tekemään 
hankintakäytännöissä yhteistyötä 
tärkeimpien puolustusteollisuuden 
yritysten kanssa, jotta vahvistetaan 
monikansallista edustusta ja innovointia; 
kannustaa jäsenvaltioita laajentamaan 
monikansallista yhteistyötä perinteisen 
kaupankäynnin sekä teollis- ja 
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tekijänoikeuksien markkinaparametrien 
puitteissa; kannustaa kaikin tavoin 
ylläpitämään kaupallista 
luottamuksellisuutta ja kansallista 
turvallisuutta sekä välttämään 
tahattomasti helpottamasta teollisuus- ja 
kolmansien maiden vakoilua;

Or. en

Tarkistus 25
Arnaud Danjean

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; pitää 
valitettavana, että hankintakäytännöt ovat 
edelleen huomattavan vaikeaselkoisia; 
pitää valitettavana poikkeusten ja 
vastasuoritteiden laajaa käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita raportoimaan 
järjestelmällisesti ja kattavasti 
poikkeusten käyttöä koskevista tiedoista 
valvonnan parantamiseksi; kehottaa 
toteuttamaan toimia rikkomismenettelyjen 
tehokkuuden varmistamiseksi;

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita raportoimaan valvonnan 
parantamiseksi; kehottaa toteuttamaan 
toimia rikkomismenettelyjen tehokkuuden 
varmistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 26
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että valtaosa 
sopimuksista tehdään edelleen 
kansallisesti; pitää valitettavana, että 
hankintakäytännöt ovat edelleen 

3. panee merkille, että valtaosa 
sopimuksista tehdään edelleen 
kansallisesti; korostaa, että jäsenvaltioiden 
on kansallisen itsemääräämisoikeutensa 
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huomattavan vaikeaselkoisia; pitää 
valitettavana poikkeusten ja 
vastasuoritteiden laajaa käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita raportoimaan 
järjestelmällisesti ja kattavasti 
poikkeusten käyttöä koskevista tiedoista 
valvonnan parantamiseksi; kehottaa 
toteuttamaan toimia rikkomismenettelyjen 
tehokkuuden varmistamiseksi;

ja elintärkeiden etujensa puolustamisen 
vuoksi voitava jatkossakin asettaa 
kansallinen puolustusteollisuutensa 
etusijalle alkaen ohjelmasuunnittelusta ja 
päättyen vientiin;

Or. fr

Tarkistus 27
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; pitää 
valitettavana, että hankintakäytännöt ovat 
edelleen huomattavan vaikeaselkoisia; 
pitää valitettavana poikkeusten ja 
vastasuoritteiden laajaa käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita raportoimaan 
järjestelmällisesti ja kattavasti poikkeusten 
käyttöä koskevista tiedoista valvonnan 
parantamiseksi; kehottaa toteuttamaan 
toimia rikkomismenettelyjen tehokkuuden 
varmistamiseksi;

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; pitää 
valitettavana, että jotkin hankintakäytännöt 
ovat edelleen huomattavan vaikeaselkoisia; 
pitää valitettavana poikkeusten laajaa 
käyttöä ja vastasuoritteiden pysyvyyttä; 
kehottaa jäsenvaltioita raportoimaan 
järjestelmällisemmin ja kattavammin 
poikkeusten käyttöä koskevista tiedoista 
asianmukaisten komission suuntaviivojen 
täytäntöönpanemiseksi; kehottaa 
komissiota lisäämään toimia direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi erityisesti 
varmistamalla rikkomismenettelyjen 
tehokkuuden;

Or. en

Tarkistus 28
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; pitää 
valitettavana, että hankintakäytännöt ovat 
edelleen huomattavan vaikeaselkoisia; 
pitää valitettavana poikkeusten ja 
vastasuoritteiden laajaa käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita raportoimaan 
järjestelmällisesti ja kattavasti poikkeusten 
käyttöä koskevista tiedoista valvonnan 
parantamiseksi; kehottaa toteuttamaan 
toimia rikkomismenettelyjen tehokkuuden 
varmistamiseksi;

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; pitää 
valitettavana, että hankintakäytännöt ovat 
edelleen huomattavan vaikeaselkoisia; 
pitää valitettavana poikkeusten ja 
vastasuoritteiden laajaa käyttöä, mikä 
rajoittaa reilua kilpailua Euroopan 
puolustusmateriaalimarkkinoilla; kehottaa 
jäsenvaltioita raportoimaan 
järjestelmällisesti ja kattavasti poikkeusten 
käyttöä koskevista tiedoista valvonnan 
parantamiseksi; kehottaa toteuttamaan 
toimia rikkomismenettelyjen tehokkuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 29
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; pitää 
valitettavana, että hankintakäytännöt ovat 
edelleen huomattavan vaikeaselkoisia; 
pitää valitettavana poikkeusten ja 
vastasuoritteiden laajaa käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita raportoimaan 
järjestelmällisesti ja kattavasti poikkeusten 
käyttöä koskevista tiedoista valvonnan 
parantamiseksi; kehottaa toteuttamaan 
toimia rikkomismenettelyjen tehokkuuden 
varmistamiseksi;

3. korostaa, että valtaosa sopimuksista 
tehdään edelleen kansallisesti; pitää 
valitettavana jatkuvaa avoimuuden 
puutetta ja sitä, että hankintakäytännöt 
ovat edelleen huomattavan vaikeaselkoisia; 
pitää valitettavana poikkeusten ja 
vastasuoritteiden laajaa käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita raportoimaan 
järjestelmällisesti ja kattavasti poikkeusten 
käyttöä koskevista yhdenmukaisista, 
täsmällisistä ja vertailukelpoisista 
tiedoista valvonnan parantamiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia 
rikkomismenettelyjen tehokkuuden 
varmistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 30
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa tukevansa julkisia 
hankintoja koskevan direktiivin 
alkuperäistä tavoitetta luoda avoimet ja 
kilpailukykyiset Euroopan 
puolustusmateriaalimarkkinat ja 
parantaa Euroopan puolustuksen 
teollisen ja teknologisen perustan 
kilpailukykyä, koska näillä on keskeinen 
asema parannettaessa ja ylläpidettäessä 
Euroopan turvallisuutta ja 
puolustuskykyä nykyisiä ja tulevia uhkia 
vastaan;

Or. en

Tarkistus 31
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, 
Robert Hajšel

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille eri jäsenvaltioiden 
hankintailmoitusten julkaisutiheydessä 
olevat erot ja huomauttaa, että 
tämänkaltaiset erot voivat aiheuttaa 
häiriöitä sisämarkkinoilla ja että 
vastavuoroisuuden puute voi lannistaa 
korkeamman täytäntöönpanoasteen 
jäsenvaltioita;

Or. en

Tarkistus 32
Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. palauttaa mieliin direktiivin 
2009/81/EY johdanto-osan kappaleen 18 
ja korostaa periaatetta, jonka mukaan 
EU:n puolustusteollisuuden 
hankintasopimusten olisi oltava avoinna 
ensisijaisesti eurooppalaisille yrityksille ja 
tapauskohtaisesti myös EU:n 
ulkopuolisille yrityksille tunnustettujen 
tukikelpoisuuskriteerien perusteella;

Or. fr

Tarkistus 33
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. muistuttaa toimitusketjun 
turvallisuuden strategisesta luonteesta ja 
vahvistaa siten uudelleen sellaisten 
alihankintaa koskevien säännösten 
merkityksen, joiden tarkoituksena on 
vähentää huomattavasti toimitusketjun 
avaamiseen liittyviä riskejä; korostaa 
myös yhdysvaltalaisten kilpailijoiden 
erittäin vahvaa kilpailukykyä, jota monet 
jäsenvaltiot jatkuvasti edistävät ja 
puolustavat EU:n teollisuuden 
toimijoiden vahingoksi;

Or. fr

Tarkistus 34
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
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3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa, että puolustusala 
muodostaa aivan erityiset markkinat, 
joilla jäsenvaltioiden hallitukset 
rahoittavat usein suurten hankkeiden 
tutkimusta ja kehittämistä operatiivisten 
ja kapasiteettiin liittyvien vaatimustensa, 
hankintastrategioidensa ja vastaavien 
teollisuuspolitiikkojensa mukaisesti 
toimitusvarmuutta koskevat näkökohdat 
huomioon ottaen;

Or. fr

Tarkistus 35
Witold Jan Waszczykowski

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta rajoittaa tiukasti 
poikkeusten käyttöä jäsenvaltioissa ja 
erityisesti SEUT-sopimuksen 346 artiklan 
mahdollista väärinkäyttöä, jotta voidaan 
lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
tiukasti komission tulkintaohjeita 
edellytyksistä, joiden perusteella voidaan 
vedota 346 artiklaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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4. korostaa tarvetta rajoittaa tiukasti 
poikkeusten käyttöä jäsenvaltioissa ja 
erityisesti SEUT-sopimuksen 346 artiklan 
mahdollista väärinkäyttöä, jotta voidaan 
lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
tiukasti komission tulkintaohjeita 
edellytyksistä, joiden perusteella voidaan 
vedota 346 artiklaan;

4. korostaa tarvetta rajoittaa tiukasti 
poikkeusten käyttöä jäsenvaltioissa ja 
erityisesti SEUT-sopimuksen 346 artiklan 
mahdollista väärinkäyttöä, jotta voidaan 
lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
tiukasti komission tulkintaohjeita 
edellytyksistä, joiden perusteella voidaan 
vedota 346 artiklaan; kehottaa 
vähentämään poikkeusten ja 
vastasuoritteiden käyttöä 
puolustushankinnoissa, mikä 
mahdollistaa Euroopan puolustuksen 
teollisen ja teknologisen perustan 
nopeamman ja paremman kehittämisen 
yhtenä molempien direktiivien keskeisistä 
strategisista tavoitteista;

Or. en

Tarkistus 37
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta rajoittaa tiukasti 
poikkeusten käyttöä jäsenvaltioissa ja 
erityisesti SEUT-sopimuksen 346 artiklan 
mahdollista väärinkäyttöä, jotta voidaan 
lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
tiukasti komission tulkintaohjeita 
edellytyksistä, joiden perusteella voidaan 
vedota 346 artiklaan;

4. korostaa tarvetta varmistaa, että 
jäsenvaltiot noudattavat tiukasti 
poikkeusten soveltamisedellytyksiä ja 
erityisesti SEUT-sopimuksen 346 artiklan 
mahdollista väärinkäyttöä, jotta voidaan 
lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
tiukasti komission tulkintaohjeita 
edellytyksistä, joiden perusteella voidaan 
vedota 346 artiklaan; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan jäsenvaltioiden 
turvautumista direktiivin poikkeuksiin 
erityisesti silloin, kun niiden käyttö voi 
vahingoittaa Euroopan puolustuksen 
teollisen ja teknologisen perustan 
kilpailukykyä;

Or. en
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Tarkistus 38
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta rajoittaa tiukasti 
poikkeusten käyttöä jäsenvaltioissa ja 
erityisesti SEUT-sopimuksen 346 artiklan 
mahdollista väärinkäyttöä, jotta voidaan 
lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
tiukasti komission tulkintaohjeita 
edellytyksistä, joiden perusteella voidaan 
vedota 346 artiklaan;

4. korostaa tarvetta taata 
jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää 
poikkeuksia SEUT-sopimuksen 
346 artiklan nojalla;

Or. fr

Tarkistus 39
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta rajoittaa tiukasti 
poikkeusten käyttöä jäsenvaltioissa ja 
erityisesti SEUT-sopimuksen 346 artiklan 
mahdollista väärinkäyttöä, jotta voidaan 
lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
tiukasti komission tulkintaohjeita 
edellytyksistä, joiden perusteella voidaan 
vedota 346 artiklaan;

4. korostaa tarvetta rajoittaa tiukasti 
poikkeusten käyttöä jäsenvaltioissa ja 
erityisesti SEUT-sopimuksen 346 artiklan 
mahdollista väärinkäyttöä, jotta voidaan 
lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
tiukasti komission tulkintaohjeita 
edellytyksistä, joiden perusteella voidaan 
vedota 346 artiklaan; kehottaa komissiota 
arvioimaan tarkasti SEUT-sopimuksen 
346 artiklan perustella jäsenvaltioiden 
esittämien poikkeusten tarpeellisuutta ja 
oikeasuhteisuutta;

Or. en
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Tarkistus 40
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa takaamaan poikkeuksia 
koskevien ohjeiden virheettömän käytön 
selventämällä niitä, etenkin yhteistyötä, 
vastasuoritteita ja hallitusten välisiä 
hankintasopimuksia koskevien 
poikkeusten osalta; pyytää 
mahdollistamaan yhteistyötä koskevassa 
ohjeessa uuden jäsenvaltion 
osallistumisen hankkeeseen jopa 
tutkimusta ja kehittämistä koskevan 
vaiheen jälkeen ja laajentamaan ohjetta 
niin, että se kattaa myös muut yhteistyön 
muodot, kuten kahden jäsenvaltion väliset 
horisontaaliset ostot ja jäsenvaltioiden 
hallitusten väliset hankintasopimukset; 
kehottaa selventämään hallitusten välisiä 
hankintasopimuksia koskevia ohjeita ja 
mukauttamaan niitä ulkomaisiin 
puolustusteollisuuden hankintoihin 
liittyvien yhdysvaltalaisten käytäntöjen 
(Foreign Military Sales practices) 
elpymiseen ja julkisten hankintojen 
uusiin muotoihin;

Or. fr

Tarkistus 41
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että luettelo tuotteista, 
joihin sovelletaan SEUT-sopimuksen 346 
artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja jotka on 
määritelty 15. huhtikuuta 1958 tehdyssä 
neuvoston päätöksessä 255/58, ei vastaa 
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unionin nykyisiä painopisteitä eikä 
viimeisten 60 vuoden aikana rekisteröityä 
Euroopan puolustusyhteistyön kehitystä; 
korostaa, että edellä mainittu luettelo on 
liian yleinen, sillä siinä mainitaan 
ainoastaan tuotetyyppi täsmentämättä 
tuotteiden ominaispiirteitä, mikä tarjoaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää 
laajalti poikkeuksia; suosittelee, että 
komissio tekee ehdotuksen edellä 
mainittuun tuoteluetteloon tehtävistä 
muutoksista, jotta luettelosta tulee 
yksityiskohtaisempi ja täsmällisempi, ja 
toteaa, että olisi määriteltävä selkeästi 
niiden tuotteiden tyypit ja ominaisuudet, 
joihin poikkeuksia voidaan soveltaa;

Or. en

Tarkistus 42
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on kiireellisesti 
kyseenalaistettava 346 artiklan 
perinteinen tulkinta, koska yksinomaan 
kansallisia puolustustuotteita ei enää ole 
olemassa monikansallisten 
toimitusketjujen ja 
puolustusyhteistyöhankkeiden sekä EU:n 
puolustusalan tutkimus- ja kehitystyön 
kasvavan merkityksen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 43
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa asiantuntijoiden 
varoituksista, joiden mukaan Euroopan 
puolustusteollisuus ja sen teknologiset 
innovointivalmiudet vääjäämättä 
heikkenevät, mikäli jäsenvaltiot jatkavat 
nykyisiä käytäntöjään, joissa keskimäärin 
alle 20 prosenttia 
puolustusmateriaalihankinnoista johtaa 
yhteistyöhankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 44
Kris Peeters, David McAllister

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa näin ollen komissiota 
olemaan rohkea direktiivin 2009/81/EY 
täytäntöönpanon valvonnassa ja 
toimimaan ennakoivasti poikkeusten 
väärinkäytön estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 45
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa poistamaan hallitusten 
välisiä hankintoja (G2G-hankinnat) 
koskevan poikkeuksen direktiivin 
tarkistuksen yhteydessä; korostaa, että 
tiedot viittaavat siihen, että monien 
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arvokkaiden, strategisten ja 
monimutkaisten puolustusjärjestelmien 
hankinta tapahtuu 13 f artiklan G2G-
poikkeuksen nojalla toisinaan jopa ilman 
vaadittua markkinatutkimusta, mikä 
todellisuudessa estää Euroopan 
teollisuuden markkinoillepääsyn;

Or. en

Tarkistus 46
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. muistuttaa, että hallitusten välisiä 
hankintoja koskevan poikkeuksen 
poistaminen ei merkitsisi sitä, että 
Euroopan hallitukset eivät saisi 
esimerkiksi hankkia Yhdysvaltojen 
asejärjestelmiä FMS-menettelyllä 
(Foreign Military Sales), vaan sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä olisi 
oikeudenmukaisempi mahdollisuus 
esittää vaihtoehtoista teknologiaa;

Or. en

Tarkistus 47
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti direktiivin 
säännöksiin, joilla pyritään edistämään 
puolustusalan yhteistyössä toteutettavia 
hankintoja, ja kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään kaikkia direktiivin 

5. panee merkille direktiivin 
säännökset, joilla pyritään edistämään 
puolustusalan yhteistyössä toteutettavia 
hankintoja; muistuttaa, että Euroopan 
puolustusrahasto synnyttää turvallisuus- 
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tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia, 
erityisesti Euroopan puolustusteollisen 
kehittämisohjelman (EDIDP) ja tulevan 
Euroopan puolustusrahaston puitteissa;

ja puolustuskaluston tarjonnan ja 
kysynnän välille itseään toteuttavan ja 
jatkuvan kierteen, jota rahoitetaan 
julkisin varoin; korostaa, että Euroopan 
puolustusrahasto, Euroopan 
puolustusteollinen kehittämisohjelma ja 
puolustusalan tutkimusta koskeva 
unionin valmistelutoimi ovat osa 
pyrkimystä vahvistaa sotateollista 
kompleksia julkisten investointien, kuten 
terveydenhuollon, sosiaaliturvan, 
ilmastonmuutoksen torjunnan ja 
koulutuksen, kustannuksella; korostaa, 
että nämä aloitteet ja muut toimet, joilla 
pyritään edistämään EU:n puolustusalan 
toimitusketjun integrointia ja näin ollen 
valmistamaan ja hankkimaan enemmän 
aseita ja tarvikkeita, väistämättä 
militarisoivat rajojen ulkopuolisia 
kansainvälisiä suhteita lisäämällä 
jännitteitä ja epävakautta, kiihdyttämällä 
konflikteja ja heikentämällä unionin 
turvallisuutta; korostaa, että 
kohtaamiemme haasteiden laaja kirjo 
edellyttää varojen siirtämistä 
militarismista ihmisille, lisääntyneelle 
kansainväliselle yhteistyölle, avustukselle 
ja solidaarisuudelle;

Or. en

Tarkistus 48
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti direktiivin 
säännöksiin, joilla pyritään edistämään 
puolustusalan yhteistyössä toteutettavia 
hankintoja, ja kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään kaikkia direktiivin 
tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia, 
erityisesti Euroopan puolustusteollisen 
kehittämisohjelman (EDIDP) ja tulevan 

5. suhtautuu myönteisesti direktiivin 
säännöksiin, joilla pyritään edistämään 
puolustusalan yhteistyössä toteutettavia 
hankintoja, ja kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään kaikkia direktiivin 
tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia 
solidaarisuuden hengessä, erityisesti 
Euroopan puolustusteollisen 
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Euroopan puolustusrahaston puitteissa; kehittämisohjelman (EDIDP) ja tulevan 
Euroopan puolustusrahaston puitteissa; 
suosittelee, että merkittävät 
puolustushankkeet, joita jäsenvaltiot 
toteuttavat tällä hetkellä kahdenvälisesti 
tai monikansallisesti EU:n 
puolustusaloitteiden ulkopuolella, olisi 
sisällytettävä puolustusaloitteisiin, jotta 
hankkeisiin halukkaat jäsenvaltiot voivat 
osallistua niihin merkityksellisesti, 
varmistetaan toimien johdonmukaisuus, 
vältetään päällekkäisyyksiä 
hyödyntämällä paremmin veronmaksajien 
rahoja ja taataan johdonmukainen 
lisäarvo koko unionille;

Or. en

Tarkistus 49
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart, 
Christophe Grudler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti direktiivin 
säännöksiin, joilla pyritään edistämään 
puolustusalan yhteistyössä toteutettavia 
hankintoja, ja kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään kaikkia direktiivin 
tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia, 
erityisesti Euroopan puolustusteollisen 
kehittämisohjelman (EDIDP) ja tulevan 
Euroopan puolustusrahaston puitteissa;

5. suhtautuu myönteisesti direktiivin 
säännöksiin, joilla pyritään edistämään 
puolustusalan yhteistyössä toteutettavia 
hankintoja, ja kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään kaikkia direktiivin 
tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia, 
erityisesti Euroopan puolustusteollisen 
kehittämisohjelman (EDIDP) ja tulevan 
Euroopan puolustusrahaston puitteissa; 
kehottaa tehostamaan yhteistyötä 
puolustusalan yhteisten tutkimus- ja 
kehitystyöhankkeiden ja hankintojen 
avulla Euroopan puolustuksen teollisen ja 
teknologisen perustan kehittämisen 
tukemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 50
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart, 
Christophe Grudler

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jatkamaan ponnisteluja 
Euroopan puolustuksen teollista ja 
teknologista perustaa jatkuvasti 
vaivaavien teknologiaan ja innovointiin 
liittyvien puutteiden ja viiveiden 
korjaamiseksi, jotta voidaan vähentää 
Euroopan lisääntyvää riippuvuutta 
puolustusalan tuonnista;

Or. en

Tarkistus 51
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että puolustusalan 
investointien väheneminen voi edistää 
toimitusketjujen 
uudelleenkansallistamista, mikä on 
vastoin direktiivin tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 52
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa jäsenvaltioita Poistetaan.
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noudattamaan järjestelmällisesti 
komission vuonna 2018 antamaa 
suositusta alihankkijoiden ja pk-yritysten 
rajat ylittävästä markkinoillepääsystä, 
erityisesti kun on kyse tarjouskilpailujen 
kääntämisestä, suurten 
hankintaohjelmien ilmoittamisesta 
etukäteen tai niiden jakamisesta 
pienempiin eriin;

Or. en

Tarkistus 53
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan järjestelmällisesti komission 
vuonna 2018 antamaa suositusta 
alihankkijoiden ja pk-yritysten rajat 
ylittävästä markkinoillepääsystä, erityisesti 
kun on kyse tarjouskilpailujen 
kääntämisestä, suurten hankintaohjelmien 
ilmoittamisesta etukäteen tai niiden 
jakamisesta pienempiin eriin;

6. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan järjestelmällisesti komission 
vuonna 2018 antamaa suositusta 
alihankkijoiden ja pk-yritysten rajat 
ylittävästä markkinoillepääsystä, erityisesti 
kun on kyse tarjouskilpailujen 
kääntämisestä, suurten hankintaohjelmien 
ilmoittamisesta etukäteen tai niiden 
jakamisesta pienempiin eriin, sekä 
suorittamaan ajantasaisia kartoituksia 
teollisista valmiuksistaan, mukaan lukien 
pk-yritysten teknologiset valmiudet, ja 
julkistamaan kartoituksen tulokset 
asianmukaisesti, jotta muissa 
jäsenvaltioissa toimivat suurimmat 
valmistajat tunnistaisivat ne pk-yritykset, 
joilla on riittävä pätevyys yhteishankkeen 
käynnistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 54
Witold Jan Waszczykowski

Lausuntoluonnos
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6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan järjestelmällisesti komission 
vuonna 2018 antamaa suositusta 
alihankkijoiden ja pk-yritysten rajat 
ylittävästä markkinoillepääsystä, erityisesti 
kun on kyse tarjouskilpailujen 
kääntämisestä, suurten hankintaohjelmien 
ilmoittamisesta etukäteen tai niiden 
jakamisesta pienempiin eriin;

6. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan komission vuonna 2018 
antamaa suositusta alihankkijoiden ja pk-
yritysten rajat ylittävästä 
markkinoillepääsystä, erityisesti kun on 
kyse tarjouskilpailujen kääntämisestä, 
suurten hankintaohjelmien ilmoittamisesta 
etukäteen tai niiden jakamisesta 
pienempiin eriin; kannustaa jatkamaan 
toimia, joilla puretaan sääntelyä ja 
kannustetaan pk-yrityksiä yhteistyöhön 
helpottamalla markkinoillepääsyä, 
vähennetään tarjousten 
monimutkaisuutta, vakiinnutetaan 
ennalta hyväksyttyjä pk-yrityksiä ja 
kannustetaan yhteistyöhön pk-yrityksiin 
investoivien pääomasijoitusyhtiöiden 
kanssa sekä helpotetaan pk-yritysten 
kasvua yrityshautomoiden ja 
pääomasijoitusten avulla;

Or. en

Tarkistus 55
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Christophe Grudler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan järjestelmällisesti komission 
vuonna 2018 antamaa suositusta 
alihankkijoiden ja pk-yritysten rajat 
ylittävästä markkinoillepääsystä, erityisesti 
kun on kyse tarjouskilpailujen 
kääntämisestä, suurten hankintaohjelmien 
ilmoittamisesta etukäteen tai niiden 
jakamisesta pienempiin eriin;

6. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan järjestelmällisesti komission 
vuonna 2018 antamaa suositusta 
alihankkijoiden ja pk-yritysten rajat 
ylittävästä markkinoillepääsystä, erityisesti 
kun on kyse tarjouskilpailujen 
kääntämisestä, suurten hankintaohjelmien 
ilmoittamisesta etukäteen tai niiden 
jakamisesta pienempiin eriin, jotta 
mahdollistetaan oikeudenmukainen ja 
avoin kilpailu ja samalla tuetaan 
lisääntynyttä avoimuutta;
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Or. en

Tarkistus 56
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan järjestelmällisesti komission 
vuonna 2018 antamaa suositusta 
alihankkijoiden ja pk-yritysten rajat 
ylittävästä markkinoillepääsystä, erityisesti 
kun on kyse tarjouskilpailujen 
kääntämisestä, suurten hankintaohjelmien 
ilmoittamisesta etukäteen tai niiden 
jakamisesta pienempiin eriin;

6. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan järjestelmällisesti komission 
vuonna 2018 antamaa suositusta 
alihankkijoiden ja pk-yritysten rajat 
ylittävästä markkinoillepääsystä, erityisesti 
kun on kyse tarjouskilpailujen 
kääntämisestä, suurten hankintaohjelmien 
ilmoittamisesta etukäteen tai niiden 
jakamisesta pienempiin eriin, mikäli se ei 
vaikuta haitallisesti ohjelmien yleiseen 
tasapainoon, kustannuksiin ja 
aikatauluun;

Or. en

Tarkistus 57
Kris Peeters, David McAllister

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan järjestelmällisesti komission 
vuonna 2018 antamaa suositusta 
alihankkijoiden ja pk-yritysten rajat 
ylittävästä markkinoillepääsystä, erityisesti 
kun on kyse tarjouskilpailujen 
kääntämisestä, suurten hankintaohjelmien 
ilmoittamisesta etukäteen tai niiden 
jakamisesta pienempiin eriin;

6. toteaa, että pk-yritysten 
osallistuminen puolustusalan 
hankintoihin on edelleen vähäistä; 
kannustaa jäsenvaltioita noudattamaan 
järjestelmällisesti komission vuonna 2018 
antamaa suositusta alihankkijoiden ja pk-
yritysten rajat ylittävästä 
markkinoillepääsystä, erityisesti kun on 
kyse tarjouskilpailujen kääntämisestä, 
suurten hankintaohjelmien ilmoittamisesta 
etukäteen tai niiden jakamisesta 
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pienempiin eriin;

Or. en

Tarkistus 58
Kris Peeters, David McAllister

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo tässä yhteydessä, että 
komission on tutkittava perusteellisesti 
pk-yritysten osallistumattomuuden syitä;

Or. en

Tarkistus 59
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Christophe 
Grudler

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
täyttä poliittista tahtoa direktiivin 
säännösten tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi;

7. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
täyttä poliittista tahtoa direktiivin 
säännösten tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ja EU:n sisäisten 
puolustushankintojen ja tutkimus- ja 
kehitysyhteistyön lisäämiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään yhteisiä 
puolustusalan hankintoja sekä tutkimus- 
ja kehitystoimintaa asevoimien 
yhteentoimivuuden parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 60
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
täyttä poliittista tahtoa direktiivin 
säännösten tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi;

7. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
täyttä poliittista tahtoa aseistariisunnan 
edistämiseksi ja senkaltaisen Euroopan 
luomiseksi, joka ei valmista, vie tai hanki 
aseita;

Or. en

Tarkistus 61
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
täyttä poliittista tahtoa direktiivin 
säännösten tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi;

7. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
täyttä poliittista tahtoa direktiivin 
säännösten tehokkaan ja yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 62
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että jäsenvaltioiden 
hajanaiset ja hyvin erilaiset kansalliset 
lainsäädännöt, jotka koskevat 
puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoa, 
heikentävät jatkuvasti mahdollisuutta 
luoda EU:n laajuinen toimitusketju; 
suosittelee direktiivin 2009/43/EY 
tarkistamista yhteisön sisällä tapahtuvien 
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puolustukseen liittyvien tuotteiden 
siirtojen yksinkertaistamiseksi; ehdottaa, 
että olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti 
alihankkijoiden suorittamaan osuuteen, 
joka on vain vähäinen lopputuotteen 
kokonaisarvosta ja jonka voisi vapauttaa 
kokonaan kansallisista säännöksistä, jotta 
voidaan edistää pk-yritysten osallistumista 
valtioidenvälisiin hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 63
Kris Peeters, David McAllister

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota tukemaan 
edelleen jäsenvaltioita EU:n sisällä 
tapahtuvien puolustukseen liittyvien 
tuotteiden siirtoja koskevan direktiivin 
2009/43/EY täytäntöönpanossa jatkamalla 
vuoropuhelua tästä asiasta kansallisten 
viranomaisten kanssa;

Or. en

Tarkistus 64
Kris Peeters, David McAllister

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään tietoisuutta 
direktiivien välineistä ja hyödyistä 
erityisesti pk-yritysten keskuudessa;

Or. en
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Tarkistus 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 
puuttumaan mahdollisiin porsaanreikiin 
yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen 
liittyvien tuotteiden siirtoja koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa; korostaa, 
että tuotteiden ja komponenttien 
jälleenvientiä varten tarvitaan 
ennakkolupa, koska yhteisen kannan 
täytäntöönpanossa on eroja;

8. korostaa, että periaatteellinen 
pyrkiminen aseiden vientiä koskevaan 
yhteiseen kantaan voi osoittautua 
haitalliseksi jäsenvaltioiden tärkeille 
eduille, niiden itsemääräämisoikeudelle ja 
niiden vapaudelle diplomaattisissa, 
sotilaallisissa ja strategisissa suhteissa;

Or. fr

Tarkistus 66
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; korostaa, 
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puuttumaan mahdollisiin porsaanreikiin 
tieto- ja viestintätekniikkaa koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa; korostaa, että 
tuotteiden ja komponenttien jälleenvientiä 
varten tarvitaan ennakkolupa, koska 
yhteisen kannan täytäntöönpanossa on 
eroja;

että neuvosto toteaa 16. syyskuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että Euroopan 
puolustuksen teollisen ja teknologisen 
perustan vahvistamiseen olisi liitettävä 
tiiviimpi yhteistyö ja yhteneväisyys 
sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden vientivalvonnan 
alalla, ja kehottaa puuttumaan mahdollisiin 
porsaanreikiin tieto- ja viestintätekniikkaa 
koskevassa direktiivissä, yhteisessä 
kannassa ja kaksikäyttötuoteasetuksessa; 
korostaa, että tuotteiden ja komponenttien 
jälleenvientiä varten tarvitaan 
ennakkolupa, kun vienti kohdistuu niin 
sanottuihin arkaluonteisiin kohteisiin, 
koska yhteisen kannan täytäntöönpanossa 
on eroja;

Or. en

Tarkistus 67
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 
puuttumaan mahdollisiin porsaanreikiin 
tieto- ja viestintätekniikkaa koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa; korostaa, että 
tuotteiden ja komponenttien jälleenvientiä 
varten tarvitaan ennakkolupa, koska 
yhteisen kannan täytäntöönpanossa on 
eroja;

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 
puuttumaan mahdollisiin porsaanreikiin 
tieto- ja viestintätekniikkaa koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa sekä 
mahdollisiin porsaanreikiin näiden 
välillä; korostaa, että tuotteiden ja 
komponenttien jälleenvientiä varten 
tarvitaan ennakkolupa, koska yhteisen 
kannan täytäntöönpanossa on eroja; 
vastustaa tämän perusteella niin 
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sanottujen de minimis -sääntöjen käyttöä 
senkaltaisten komponenttien siirroissa, 
jotka vapauttavat sotilasteknologian 
kahdeksaan aseiden vientikriteeriin 
perustuvista tarkastuksista tiettyyn raja-
arvoon asti;

Or. en

Tarkistus 68
Arnaud Danjean

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 
puuttumaan mahdollisiin porsaanreikiin 
yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen 
liittyvien tuotteiden siirtoja koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa; korostaa, että 
tuotteiden ja komponenttien jälleenvientiä 
varten tarvitaan ennakkolupa, koska 
yhteisen kannan täytäntöönpanossa on 
eroja;

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 
puuttumaan mahdollisiin porsaanreikiin 
yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen 
liittyvien tuotteiden siirtoja koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa;

Or. fr

Tarkistus 69
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 
puuttumaan mahdollisiin porsaanreikiin 
tieto- ja viestintätekniikkaa koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa; korostaa, että 
tuotteiden ja komponenttien jälleenvientiä 
varten tarvitaan ennakkolupa, koska 
yhteisen kannan täytäntöönpanossa on 
eroja;

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevan EU:n yhteisen kannan 
johdonmukaisempi tulkinta ja 
täytäntöönpano rajoittaisivat EU:n 
puolustusalan sisämarkkinoiden 
hajanaisuutta ja vahvistaisivat EU:n 
ulkopolitiikan johdonmukaisuutta; 
kehottaa puuttumaan mahdollisiin 
porsaanreikiin, epäjohdonmukaisuuksiin 
ja ristiriitaisuuksiin tieto- ja 
viestintätekniikkaa koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa; painottaa, 
että on tärkeää ottaa täysimääräisesti 
huomioon direktiivin 2009/43/EY 4 
artiklan 8 kohta esimerkiksi ottamalla 
käyttöön de minimis -sääntö 
lopputuotteen komponenteille viennin 
näkökulmasta;

Or. en

Tarkistus 70
Witold Jan Waszczykowski

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 
puuttumaan mahdollisiin porsaanreikiin 
tieto- ja viestintätekniikkaa koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa; korostaa, 
että tuotteiden ja komponenttien 
jälleenvientiä varten tarvitaan 
ennakkolupa, koska yhteisen kannan 
täytäntöönpanossa on eroja;

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevan EU:n yhteisen kannan 
täytäntöönpano riippuu jäsenvaltioiden 
tahdosta, ja siinä on asetettava etusijalle 
tarve kehittää innovatiivisia teknologioita, 
joilla vastataan tulevaisuuden 
turvallisuushaasteisiin tavalla, joka 
rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuuden 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 
puuttumaan operatiivisten valmiuksien, 
yhteentoimivuuden ja pk-yritysten 
osallistumisen puutteisiin;
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Or. en

Tarkistus 71
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että aseiden vientiä 
koskevaa EU:n yhteistä kantaa on 
tulkittava ja se on pantava 
johdonmukaisemmin täytäntöön, jotta 
voidaan rajoittaa EU:n puolustusalan 
sisämarkkinoiden hajanaisuutta ja 
varmistaa EU:n uskottavuus 
maailmanlaajuisena toimijana; kehottaa 
puuttumaan mahdollisiin porsaanreikiin 
tieto- ja viestintätekniikkaa koskevassa 
direktiivissä, yhteisessä kannassa ja 
kaksikäyttötuoteasetuksessa; korostaa, 
että tuotteiden ja komponenttien 
jälleenvientiä varten tarvitaan 
ennakkolupa, koska yhteisen kannan 
täytäntöönpanossa on eroja;

8. palauttaa mieliin, että EU:n 
tavoitteena on toimia rauhaa edistävänä 
maailmanlaajuisena toimijana; tähdentää, 
että tämä tavoite on jyrkässä ristiriidassa 
EU:n puolustusalan yhdentymistavoitteen 
kanssa, johon sisältyy aseteollisuuden 
julkisen rahoituksen huomattava lisäys, 
EU:n puolustusalan toimitusketjun 
integrointi ja puolustusalan 
sisämarkkinoiden avaaminen; tähdentää, 
että viimeisimmät SIPRIn tilastot 
osoittavat, että EU:n aseiden vienti oli 
noin 26 prosenttia maailmanlaajuisesta 
kokonaisviennistä vuosina 2015–2019, 
mikä tekee EU:sta maailman toiseksi 
suurimman aseiden toimittajan;

Or. en

Tarkistus 72
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. suosittelee analysoimaan 
asianmukaisesti direktiivien vaikutusta 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
väliseen yhteistyöhön 
puolustusteollisuuden alalla brexitin 
jälkeen; kehottaa sisällyttämään EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välistä 
puolustusalan yhteistyötä koskevat 
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erityissäännökset osapuolten 
mahdollisesti tekemiin sopimuksiin 
erityispiirteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 73
Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa tarkistamaan tieto- ja 
viestintätekniikkaa koskevaa direktiiviä ja 
sisällyttämään direktiiviin EU:n aseiden 
vientiä koskevat kahdeksan perustetta, 
mikä varmistaisi sen, että EU:n sisäiset 
siirrot eivät vaaranna kolmansiin maihin 
suuntautuvaa aseiden vientipolitiikkaa ja 
että jäsenvaltioiden yhdenmukaisuus 
lisääntyy;

Or. en

Tarkistus 74
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavana yleisten 
siirtolupien rajallista käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään avoimuutta 
noudattamalla perusteellisemmin 
komission antamia ohjeita ja suosituksia 
siitä, mitkä tuotteet kuuluvat yleisten 
siirtolupien käytön piiriin;

9. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
avoimuutta kaikissa sotilasmenoissa;

Or. en
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Tarkistus 75
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavana yleisten 
siirtolupien rajallista käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään avoimuutta 
noudattamalla perusteellisemmin 
komission antamia ohjeita ja suosituksia 
siitä, mitkä tuotteet kuuluvat yleisten 
siirtolupien käytön piiriin;

9. pitää valitettavana yleisten 
siirtolupien rajallista käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään avoimuutta 
panemalla perusteellisemmin täytäntöön 
komission antamia suosituksia yleisten 
siirtolupien soveltamisalan ja ehtojen 
yhdenmukaistamisesta; kehottaa 
komissiota arvioimaan huolellisesti 
suositustensa täytäntöönpanoa ja 
tiedottamaan asiasta 31. joulukuuta 2021 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 76
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavana yleisten 
siirtolupien rajallista käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään avoimuutta 
noudattamalla perusteellisemmin 
komission antamia ohjeita ja suosituksia 
siitä, mitkä tuotteet kuuluvat yleisten 
siirtolupien käytön piiriin;

9. pitää valitettavana yleisten 
siirtolupien rajallista käyttöä; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään avoimuutta 
noudattamalla perusteellisemmin 
komission antamia ohjeita ja suosituksia 
siitä, mitkä tuotteet kuuluvat yleisten 
siirtolupien käytön piiriin; korostaa 
tarvetta toimittaa kansallisia siirtolupia 
koskevien asetusten käännökset;

Or. en
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Tarkistus 77
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa jäsenvaltioita 
yhtenäistämään koonti- ja yksittäiset 
siirtoluvat Euroopan puolustusteollisen 
kehittämisohjelman ja Euroopan 
puolustusrahaston hankkeille, jotta 
voidaan poistaa mahdollisia esteitä 
hankkeiden toteutumiselta; kehottaa 
Euroopan komissiota tukemaan 
täysimääräisesti näitä aloitteita ja 
auttamaan jäsenvaltioita;

Or. en

Tarkistus 78
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
Certider-verkkotietokannan saatavuus ja 
asettaa järjestelmällisesti saataville tietoja 
EU:n sisäisistä aseiden siirroista, jotta 
voidaan harjoittaa merkityksellistä 
valvontaa ja arvioida asianmukaisesti 
direktiivin täytäntöönpanoa.

10. korostaa, että on tärkeää asettaa 
järjestelmällisesti saataville tietoja EU:n 
sisäisistä aseiden siirroista, jotta voidaan 
harjoittaa merkityksellistä valvontaa ja 
arvioida asianmukaisesti direktiivin 
täytäntöönpanoa; kehottaa jäsenvaltioita 
raportoimaan vuosittain Euroopan 
komissiolle yleisten, koonti- ja yksittäisten 
siirtolupien käytöstä; kehottaa Euroopan 
komissiota pitämään Certider-
verkkotietokannan yleisiä siirtolupia 
koskevat tiedot ajan tasalla; kehottaa 
tämän vuoksi jäsenvaltioita ilmoittamaan 
järjestelmällisesti Euroopan komissiolle 
kaikki yleisiin siirtolupiin tekemänsä 
muutokset;
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Or. en

Tarkistus 79
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
Certider-verkkotietokannan saatavuus ja 
asettaa järjestelmällisesti saataville tietoja 
EU:n sisäisistä aseiden siirroista, jotta 
voidaan harjoittaa merkityksellistä 
valvontaa ja arvioida asianmukaisesti 
direktiivin täytäntöönpanoa.

10. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
Certider-verkkotietokannan saatavuus ja 
käytettävyys, asettaa järjestelmällisesti 
saataville tietoja EU:n sisäisistä aseiden 
siirroista, mukaan lukien kvantitatiiviset 
tiedot ja erittely eri luvista, ja pohtia 
tarvetta päivittää nykyistä tilastollista 
viitekehystä puolustus- ja 
varustelutoiminnan huomioon 
ottamiseksi, jotta voidaan harjoittaa 
merkityksellistä valvontaa ja arvioida 
asianmukaisesti direktiivin 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 80
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
Certider-verkkotietokannan saatavuus ja 
asettaa järjestelmällisesti saataville tietoja 
EU:n sisäisistä aseiden siirroista, jotta 
voidaan harjoittaa merkityksellistä 
valvontaa ja arvioida asianmukaisesti 
direktiivin täytäntöönpanoa.

10. toteaa, että puolustukseen liittyvien 
tuotteiden siirtoja EU:n sisällä ja EU:n 
ulkopuolisissa maissa koskevien tietojen 
levityksen on kuuluttava jatkossakin 
yksinomaan jäsenvaltioiden 
harkintavaltaan.

Or. fr
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Tarkistus 81
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
Certider-verkkotietokannan saatavuus ja 
asettaa järjestelmällisesti saataville tietoja 
EU:n sisäisistä aseiden siirroista, jotta 
voidaan harjoittaa merkityksellistä 
valvontaa ja arvioida asianmukaisesti 
direktiivin täytäntöönpanoa.

10. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
Certider-verkkotietokannan saatavuus ja 
asettaa järjestelmällisesti saataville tietoja 
EU:n sisäisistä aseiden siirroista, jotta 
voidaan harjoittaa merkityksellistä 
valvontaa.

Or. en

Tarkistus 82
Radosław Sikorski

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. ilmaisee vakaan uskonsa, että 
EU:n jäsenvaltioiden, myös 
eurooppalaisten Nato-jäsenvaltioiden, on 
lisättävä puolustusresurssejaan ja -
valmiuksiaan, ja pitää direktiivien 
tehokasta täytäntöönpanoa 
välttämättömänä, kun EU:n tavoitteena 
on rakentaa Euroopan puolustusunionia 
ja tulla aiempaa riippumattomammaksi.

Or. en


