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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. toteaa, että talous- ja rahoituskriisistä johtuva koko EU:ssa meneillään oleva julkisen 

talouden vakauttaminen ja puolustusmäärärahojen pienentäminen useimmissa 

jäsenvaltioissa voi johtaa merkittäviin ohjelmien vähennyksiin, supistuksiin tai 

viivästyksiin lähes kaikissa jäsenvaltioissa, mikä todennäköisesti vaikuttaa edelleen 

Euroopan puolustusteollisuuteen ja EU:n tieteelliseen edistymiseen tällä alalla; toteaa 

lisäksi, että tämä voi johtaa työpaikkojen menetykseen keskipitkällä ja pitkällä 

aikavälillä; 

2. painottaa, että Euroopan puolustusteollisuudelle on luonteenomaista jäsenvaltioiden 

politiikkojen ja ohjelmien vaihtelevuus, mikä talous- ja rahoituskriisin lisäksi saattaa 

pahentaa entisestään tähän teollisuudenalaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia; kehottaa 

kehittämään edelleen EU:n puolustuspolitiikkaa siten, että se johtaa luotettavaan 

tutkimukseen sekä jäsenvaltioiden väliseen teknologiseen ja teolliseen yhteistyöhön, jotta 

puolustusteollisuuden kilpailukyky vahvistuu ja siitä tulee kestävämpää; 

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään keskenään yhteistyötä puolustusalaa 

koskevan keskeisen näkökohdan eli verkkoturvallisuuden varmistamiseksi; 

4. toteaa, että tutkimus ja innovointi ovat tärkeitä turvallisuus- ja puolustusalalla; korostaa 

erityisesti, että on tärkeää jatkaa seitsemännen tutkimuksen ja kehittämisen 

puiteohjelmaan sisältyvää turvallisuutta koskevaa tutkimusohjelmaa seuraavan 

puiteohjelman itsenäisenä osana; toteaa, että innovaatioiden ja teknologian siirto 

siviiliteollisuuden ja puolustusteollisuuden välillä, kuten viestintä- ja avaruusalalla 

tehdään menestyksekkäästi, on välttämätöntä, koska painopiste on viime vuosina siirtynyt 

perinteisistä sotilasoperaatioista rauhanturvaamiseen, terrorismin torjuntaan, 

humanitaariseen apuun ja siviiliviranomaisten tukemiseen, ja että samalla tarvitaan yhä 

enemmän pelastuspalvelusovelluksia luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien 

katastrofien varalta; kehottaa siksi mukauttamaan ja monipuolistamaan EU:n 

puolustusalaa; 

5. toteaa, että Euroopan puolustusministerit hyväksyivät marraskuussa 2007 yhteiset 

arviointiperusteet, joiden tavoitteena on nostaa puolustuksen tutkimusta ja kehittämistä 

koskevat määrärahat 2 prosenttiin puolustusmenojen kokonaismäärästä sekä 

eurooppalaiseen yhteistyöhön perustuvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahat 

20 prosenttiin; 

6. toteaa kuitenkin, että tällä hetkellä hieman yli prosentti EU:n puolustusmenojen 

kokonaismäärästä on suunnattu tutkimukseen ja kehittämiseen ja vain 10 prosenttia näistä 

tutkimukseen ja kehittämiseen tarkoitetuista määrärahoista käytetään eurooppalaiseen 

yhteistyöhön, joten EU:n toimia on tehostettava pikaisesti erityisesti tällä alalla; 
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7. toteaa, että yhteisen politiikan puute puolustusteollisuuden alalla on johtanut kysynnän ja 

tarjonnan sekä sääntöjen ja normien lisääntyvään pirstoutumiseen puolustustarvikkeiden 

markkinoilla; katsoo, että yhteinen politiikka puolustusteollisuuden alalla olisi 

taloudellisesti järkevää, jotta voitaisiin vahvistaa Euroopan unionin kansainvälistä asemaa 

ja säilyttää Euroopan teknologinen kapasiteetti, ottaen kuitenkin samalla huomioon 

kunkin jäsenvaltion erityispiirteet; katsoo siksi, että eurooppalaisen 

puolustusteollisuuspolitiikan olisi edistettävä monitahoista yhteistyötä EU:n hyväksi ja 

että siinä olisi määriteltävä tärkeimmät teollisuuden tavoitteet, kartoitettava suhteelliset 

edut ja strategiset teollisuudenalat sekä painotettava Euroopan puolustusviraston (EDA), 

joka on yksi tärkeimpiä toimijoita Euroopan teollisuuspolitiikan määrittelyssä, ja Pohjois-

Atlantin puolustusliiton (Nato) elinten roolia jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 

tukemisessa; myöntää lisäksi, että jäsenvaltioiden puolustuspolitiikkojen koordinoinnin 

helpottamiseen tarvitaan puolustusteollisuuden yleistavoitetta 2030; toteaa, että 

rajatylittävä ja transatlanttinen teollisuuden yhteistyö voi helpottaa uuden teknologian 

saatavuutta, edistää korkeatasoista tuotekehittelyä ja kannustaa löytämään tehokkaita 

keinoja kustannusten alentamiseen ja tuotantosyklin lyhentämiseen; toteaa, ettei 

kansallisesti toimiva EU:n puolustusteollisuus voi rahoituskriisin takia olla kannattavaa ja 

että EU:n puolustusteollisuuden vahvistaminen mahdollistaa puolustusmäärärahojen 

vähentämisen; 

8. korostaa, että on tärkeää parantaa Euroopan puolustusteollisuuden pitkän aikavälin 

kilpailukykyä ja varmistaa parempi pääsy kolmansien maiden markkinoille ja erityisesti 

kehittyville markkinoille; 

9. ehdottaa lisäksi, että perustetaan eurooppalainen markkinavalvonnan ja -seurannan 

yksikkö, joka tarjoaa tarvittavat välineet kansainväliseen kilpailuun vastaamiseen ja 

Euroopan aseman säilyttämiseen maailmanlaajuisessa kilpailussa; 

10. pitää myönteisinä hankintoja ja siirtoja koskevia direktiivejä, joiden tarkoituksena on 

edistää kilpailua ja avoimuutta sekä helpottaa teknologian siirtoa; kannustaa yhdistämistä 

ja jakamista koskevien aloitteiden pohjalta vakauttamaan edelleen kysyntää yhteisten 

tutkimus- ja kehityshankkeiden avulla tai yhdistämällä jaetun kapasiteetin kysyntää, 

ottaen samalla huomioon puolustusteollisuuden, pk-yritykset mukaan luettuina, intressit 

ja tunnustaen, ettei ole aina taloudellisesti tehokasta tai mahdollista, että kunkin 

jäsenvaltion puolustusteollisuus toimii täysin yksin; kehottaa komissiota tukemaan 

puolustuksen teollista ja teknologista perustaa ottamalla käyttöön yhteisön 

suosituimmuuskohtelumenettelyn tiettyjen puolustustarvikkeiden erityispiirteiden vuoksi, 

joiden osalta on tärkeää säilyttää strateginen autonomia ja operationaalinen 

riippumattomuus; toteaa, että kilpailukyvyltään heikkojen tarjontapuolen yritysten, jotka 

eivät kykene toteuttamaan vientisuuntautunutta kasvustrategiaa, olisi eriytettävä 

tuotantoaan puolustustarvikkeista siviilikäyttöön tai näihin molempiin tarkoituksiin 

tarkoitettuihin tarvikkeisiin, vaikkakin tietynasteinen tarjonnan vakaus on välttämätöntä; 

11. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tutkimaan, mitä mahdollisuuksia puolustussopimukset 

muiden ulkopuolisten kumppanien kanssa voisivat tarjota; 

12. muistuttaa, että kuten seitsemännen puiteohjelman oikeusperustassa todetaan, 

seitsemännellä puiteohjelmalla tuetun tutkimuksen olisi noudatettava eettisiä 
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perusperiaatteita Euroopan unionin perusoikeuskirjan sisältämät periaatteet mukaan 

luettuina; kehottaa komissiota parantamaan tapaa, jolla se valvoo eettisten periaatteiden 

toteutumista, kun se arvioi seitsemännen puiteohjelman turvallisuusalan 

tutkimusohjelmiin osallistumisen kelpoisuusperiaatteita; kehottaa komissiota lisäksi 

edellyttämään kaikissa seitsemännestä puiteohjelmasta ja tulevista tutkimusohjelmista 

rahoitettavissa hankkeissa eettisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia. 
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