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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

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;

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;

Puolustus- ja turvallisuusalan sopimusten tekomenettelyä koskeva direktiivi 2009/81/EY 

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;

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;

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; 

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; 

Yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskeva 
direktiivi 2009/43/EY

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

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; 

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.


