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PUOLUSTUS
MIKSI TÄMÄ ON PAINOPISTEALA?

Euroopan unionin on otettava enemmän vastuuta kansalaistensa, heidän arvojensa ja elämäntapansa puolustamisesta
ja suojelemisesta maailmassa, jossa naapurialueidemme geopoliittinen epävakaus kasvaa. EU ei voi korvata jäsenvaltioiden toimia puolustuksen alalla, mutta se voi kannustaa niitä kehittämään yhdessä teknologioita ja kalustoa,
joita tarvitaan yhteisiin puolustus- ja turvallisuushaasteisiin vastaamiseksi. Unioni on tehostamassa toimia Euroopan
yhteisen turvallisuuden ja puolustuksen hyväksi ja tekee tiivistä yhteistyötä kumppaneidensa, kuten Pohjois-Atlantin
puolustusliiton (Nato), kanssa.



MITÄ TÄMÄ MERKITSEE
RAHOITUKSEN KANNALTA?

Komissio ehdottaa Euroopan puolustusrahastolle 13 miljardin euron määrärahoja (seitsenvuotiseksi kaudeksi). Tällä
tavoin EU siirtyy neljän parhaan joukkoon puolustusalan tutkimuksen ja teknologian investointien suhteen Euroopassa.
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TUTKIMUS
Rahoitettu suoraan ja
kokonaan EU:n talousarviosta

yhteensä 90
miljoonaa euroa

yhteensä 4,1 miljardia euroa

yhteensä 500
miljoonaa euroa

yhteensä 8,9 miljardia euroa

KEHITYS
Osarahoitus EU:n talousarviosta enintään
20 %

13 miljardia euroa 7 vuoden aikana

MITÄ UUTTA KOMISSION
EHDOTUKSISSA ON?
Komissio ehdottaa Euroopan puolustusrahastoa, jolla edistetään jäsenvaltioiden yhteistyötä ja kustannussäästöjä
ja tuotetaan uusinta yhteentoimivaa puolustusalan teknologiaa ja -kalustoa. Tukemalla tutkimusta ja kehitystä varmistetaan se, että tutkimustuloksia ei jätetä hyödyntämättä teknologian kehittämisen ja testauksen rahoituksen puutteen
vuoksi. Tällä tavoin voidaan myös välttää päällekkäisyyksiä ja luoda mittakaavaetuja ja siten käyttää tehokkaammin
veronmaksajien rahoja. Rahastolla tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista yhteistyöhankkeisiin.
Komissio ehdottaa lisäksi, että unioni vahvistaa strategisia liikenneinfrastruktuurejaan, jotta ne soveltuvat sotilaalliseen
liikkuvuuteen. Verkkojen Eurooppa -välineelle osoitetaan omat määrärahat, joiden suuruus on 6,5 miljardia euroa.

MITÄ MUUTA TUKEA EU:N TULEVA
TALOUSARVIO TARJOAA TÄLLÄ ALALLA?
Yhteistyön tehokkuutta edistetään uudella tutkimuksen ja innovoinnin Euroopan horisontti -ohjelmalla, jotta
siviilitutkimuksen tulokset voivat hyödyttää puolustusvalmiuksia ja päinvastoin. Näin voidaan välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä.
L isäksi varmistetaan tiiviit yhteydet Euroopan puolustusrahaston ja puolustusalan pysyvän rakenteellisen
yhteistyön yhteydessä toteutettujen hankkeiden välillä. Jos tuki myönnetään, puolustusalan pysyvän rakenteellisen yhteistyön hankkeille myönnetään lisää yhteisrahoitusta (30 prosenttia 20 prosentin sijaan), mutta
rahoitus ei ole yksinomaista eikä sitä myönnetä automaattisesti.
 uita puolustukseen liittyviä toimia tuetaan Euroopan rauhanrahastosta, joka on monivuotisen rahoitusM
kehyksen ulkopuolinen talousarvioon kuulumaton väline. Sillä pyritään lisäämään EU:n tukea kolmansien osapuolten rauhanoperaatioille maailmanlaajuisesti ja kattamaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
sotilasoperaatioiden yhteiset kustannukset (nyt katettu Athene-järjestelmästä) sekä mahdollistamaan EU:n
osallistuminen laajempiin toimiin, joilla tuetaan EU:n ulkopuolisten maiden puolustusvoimia toimittamalla infrastruktuureja, laitteita ja tarvikkeita tai antamalla teknistä sotilaallista apua.
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