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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. huomauttaa, että viimeaikainen taloudellinen laskusuhdanne on johtanut vähennyksiin 

monen jäsenvaltion puolustusbudjetissa; katsoo, että vallitsevaa kriisiä voidaan käyttää 

tilaisuutena kehittää integroitu unionin puolustuspolitiikka, koska se voi vauhdittaa 

kunnianhimoisten ja merkittävien uudistusten täytäntöönpanoa ja synergioiden 

hyödyntämistä; kehottaa jäsenvaltioita toimimaan puolustuksen alan valtiontukien ja 

hankintakäytäntöjen alalla avoimemmin unionin viranomaisiin ja virastoihin sekä suureen 

yleisöön nähden; 

2. muistuttaa unionin perinteisestä asemasta maailmanpolitiikan siviilimahtina; toistaa siksi, 

että Euroopan puolustusteollisuuden olisi ennen kaikkea keskityttävä sisämarkkinoiden 

kysyntään; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että unionista peräisin olevien aseiden ja 

puolustustarvikkeiden kauppa maailman epävakailla alueilla toimivien itsevaltaisten 

hallintojen kanssa on kasvanut; toteaa, että nämä kaupan käytännöt eivät välttämättä 

edistä unionista peräisin olevia aseita ja puolustustarvikkeita vastaanottavien alueiden 

kansalaisten turvallisuutta eivätkä unionin ja maailman turvallisuutta; kehottaa 

jäsenvaltioita pyrkimään kansainvälisillä foorumeilla kansainvälisten 

puolustushankintojen markkinoiden suurempaan avoimuuteen, jotta voidaan lisätä 

aseiden maailmanlaajuisten kauppavirtojen hallittavuutta; 

3. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on kiireellisesti parannettava läpinäkyvyyttä ja lisättävä 

puolustusmarkkinoidensa avoimuutta; korostaa, että yhteistä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikkaa on edelleen vahvistettava; kehottaa siksi jäsenvaltioita panemaan 

asianmukaisesti täytäntöön puolustus- ja turvallisuusalan sopimusten tekomenettelyä 

koskevan direktiivin 2009/81/EY, jotta voidaan vahvistaa sisämarkkinoita vähentämällä 

tarvittaessa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen monimutkaisuutta puolustusalalla 

siten, että otetaan huomioon kansainvälisiin operaatioihin liittyvien puolustushankintojen 

kasvava monimutkaisuus, jolloin tuloksena on kalustovaatimusten optimointi; 

4. painottaa, että puolustusalan hankinnoissa olisi kannustettava innovatiivisten 

hankintatekniikoiden laajempaa käyttöä (erityisesti sähköiset ja esikaupalliset hankinnat 

sekä kannustimien asettamiseen T&K-toiminnalle), sillä ne voivat soveltua tälle alalle 

erityisen hyvin ja niillä voi olla suuri rooli hankintamenettelyihin liittyvän hallinnollisten 

rasitteiden ja kustannusten vähentämisessä; uskoo, että samanaikaisesti on varmistettava 

teollis- ja tekijänoikeuksien sekä taitotiedon suoja; kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 

puolustusalan julkisia hankintoja strategisesti hyväkseen ja noudattamaan innovatiivisia 

sopimuksentekoperiaatteita, jotka perustuvat kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen käsitteeseen; 

5. katsoo, että puolustuksen ja turvallisuuden alalla toimivien hankintaviranomaisten ja 

- elinten olisi voitava soveltaa sopimuksiin erityistä hankintamenettelyä, kun on 

kehitettävä innovatiivisia tarvikkeita tai palveluja tai innovatiivisia rakennusurakoita sekä 

myöhemmin hankittava tuloksena olevia tarvikkeita, palveluja tai rakennusurakoita, kun 
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tarpeisiin ei voida vastata markkinoilla jo olevilla ratkaisuilla; katsoo lisäksi, että tällainen 

menettely parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa ja puolustustarvikkeiden eurooppalaisten 

markkinoiden kehittämistä sekä Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista perustaa 

sekä edistäisi innovatiivisten pk-yritysten kasvua; korostaa, että tällaisesta menettelystä on 

jo sovittu ”klassisia” ja ”erityisalojen” hankintoja koskevissa tarkistetuissa direktiiveissä, 

jotka antavat hankintaviranomaisille mahdollisuuden solmia pitkän aikavälin 

innovaatiokumppanuuksia uusien ja innovatiivisten tarvikkeiden, palvelujen tai 

rakennusurakoiden kehittämistä ja myöhempää hankintaa varten, jotta voidaan 

mahdollistaa tarvittava ”markkinavetoisuus” ja kannustaa kehittämään innovatiivisia 

ratkaisuja sulkematta markkinoita; kehottaa siksi komissiota ottamaan tämän kehityksen 

huomioon täytäntöönpanokertomuksessa, joka sen on määrä esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle puolustushankintoja koskevasta direktiivistä 

(direktiivi 2009/81/EY) 21. elokuuta 2016 mennessä, ja esittämään kertomuksen 

yhteydessä lainsäädäntöehdotuksen direktiivin 2009/81/EY muuttamiseksi, mukaan 

luettuna innovatiivisia kumppanuuksia koskeva menettely näitä sopimuksia varten; 

6. kehottaa jäsenvaltioita myös ryhtymään toimenpiteisiin alalla olevien päällekkäisyyksien 

ja ylikapasiteetin poistamiseksi vahvistamalla yhteistyötä sisämarkkinoilla; korostaa 

yhteishankintojen mahdollisia hyötyjä mittakaavaetujen ja yhteentoimivuuden kannalta; 

toteaa, että jaetut hankkeet vähentävät kustannuksia ja mahdollistavat pitkän aikavälin 

investoinnit; 

7. muistuttaa, että puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyt sopimukset ovat usein teknisesti 

monimutkaisia; painottaa, että rajat ylittävän tarjouskilpailun helpottamiseksi on 

tarpeellista tarkastella – aiheellisissa tapauksissa – tarpeettomia ristiriitaisia tai 

kohtuuttomia teknisiä vaatimuksia, jotta voidaan minimoida ja mahdollisuuksien mukaan 

poistaa sisämarkkinoiden esteet; 

8. korostaa, että Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan edistäminen on 

sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisen uusi elementti ja se voi luoda kestäviä 

työpaikkoja puolustusteollisuuden palveluksessa työskenteleville kansalaisille; 

9. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa ja komissiota tekemään yhteistyötä edistääkseen 

EU:n pienempien jäsenvaltioiden teollisuudenalojen integrointia Euroopan puolustuksen 

teolliseen ja teknologiseen perustaan muilla tavoin kuin vastaostojen avulla; 

10. panee merkille, että Euroopan puolustusmarkkinoiden hajanaisuus haittaa pk-yritysten 

tuotteiden markkinointia; korostaa, että on tärkeää, että pk-yrityksillä on mahdollisuus 

osaltaan vaikuttaa puolustustarvikealan tuotteiden kehittämiseen sekä sotilaskaluston että 

ohjelmistojen ja teknologian kaltaisten aineettomien tuotteiden osalta; toteaa, että 

yhteistyötä ja yhteentoimivuutta voitaisiin parantaa käyttämällä yhteisiä 

puolustusstandardeja, joissa keskitytään aloille, joilla kansallisia standardeja ei vielä ole,  

11. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan keskeisten puolustusalan yritysten ja yliopistojen 

välistä yhteistyötä; korostaa, että tällainen yhteistyö voi laajentaa yliopistojen tietopohjaa; 

12. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota helpottamaan puolustusteollisuudesta peräisin 

olevien teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntämistä ei-sotilaallisiin tarkoituksiin 
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sekä siviilituotteiden ja -sovellusten tuotantoa, jotta voidaan vahvistaa korkean 

teknologian teollisuutta sisämarkkinoilla; 

13. korostaa, että jäsenvaltioissa tarvitaan enemmän T&K-rahoitusta, jotta voidaan 

menestyksekkäästi kilpailla kolmansien maiden valmistajien kanssa puolustusalalla; 

toteaa, että innovointi ja teknologinen kehitys voivat johtaa parannuksiin muilla 

elämänaloilla; 

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä varmistaakseen tietoverkkojen 

turvallisuuden, joka on yksi puolustus- ja turvallisuusstrategian keskeisistä pilareista; 

muistuttaa myös, että internetin maailmanlaajuisen ulottuvuuden vuoksi digitaalisiin 

sisämarkkinoihin kohdistuu kasvavia turvallisuusriskejä ja että vahvalla ja koordinoidulla 

lähestymistavalla voitaisiin osaltaan torjua esimerkiksi transaktioiden turvallisuuteen 

kohdistuvia uhkia, jotka vakavasti heikentävät kuluttajien luottamusta digitaalisia 

sisämarkkinoita kohtaan. 
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