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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

johdonmukaisesta politiikasta sellaisia autoritäärisiä hallintoja kohtaan, joihin EU 
soveltaa rajoittavia toimenpiteitä, niiden johtajien harjoittaessa henkilökohtaisiin ja 
kaupallisiin etuihinsa liittyvää toimintaa EU:n rajojen sisällä
(2011/2187(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Graham Watsonin ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen 
suositukseksi neuvostolle johdonmukaisesta politiikasta sellaisia autoritäärisiä hallintoja 
kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä, niiden suorittaessa niiden johtajien 
henkilökohtaisiin ja kaupallisiin etuihin liittyvää toimintaa EU:n rajojen sisällä 
(B7-0235/2011),

– ottaa huomioon YK:n peruskirjan ja erityisesti sen 1 ja 25 artiklan sekä sen VII lukuun 
sisältyvän 39 ja 41 artiklan,

– ottaa huomioon kaikki Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksia koskevat 
yleissopimukset ja niiden valinnaiset pöytäkirjat,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen ja kaksi siihen liitettyä valinnaista pöytäkirjaa,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Afganistanin tilanteesta antaman 
päätöslauselman 1267(1999) ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanteesta 
antaman päätöslauselman 1371(2001),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan, 22 ja 
36 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan,

– ottaa huomioon omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten 
täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 22. heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2003/577/YOS 1,

– ottaa huomioon 22. tammikuuta 2004 päivätyn neuvoston asiakirjan ”Ulkosuhdeneuvosten 
työryhmän pakotteet-kokoonpanon (RELEX/pakotteet) perustaminen” (5603/2004),

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2004 päivätyn neuvoston asiakirjan "Rajoittavien 
toimenpiteiden (pakotteiden) käyttöä koskevat perusperiaatteet" (10198/1/2004),

                                               
1 EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45.
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– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion asiassa Ahmed Ali Yusuf ja 
Al Barakaat International Foundation vastaan Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan 
yhteisöjen komissio (ECR 11-3533 (2005)),

– ottaa huomioon vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi 
tuomitsemista koskeviin päätöksiin 6. lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
2006/783/YOS1,

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2007 päivätyn neuvoston asiakirjan "EU:n parhaat 
käytänteet rajoittavien toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten" (11679/2007),

– ottaa huomioon 21. heinäkuuta 2007 päivätyn neuvoston asiakirjan yhteisen kannan 
2001/931/YUTP täytäntöönpanosta (10826/1/07/REV 1),

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 päivätyn neuvoston asiakirjan "EU:n parhaiden 
käytänteiden ajantasaistettu versio rajoittavien toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa 
varten" (08666/1/08/REV 1),

– ottaa huomioon erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn 
yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta sekä yhteisen kannan 
2008/586/YUTP kumoamisesta 26. tammikuuta 2009 hyväksytyn neuvoston yhteisen 
kannan 2009/67/YUTP2, 

– ottaa huomioon neuvoston asiakirjan "Suuntaviivat rajoittavien toimenpiteiden 
(pakotteiden) täytäntöönpanoa ja arviointia varten EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan alalla", sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna 15. joulukuuta 
2009 (17464/09),

– ottaa huomioon 4. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n pakotteiden 
arvioinnista osana EU:n ihmisoikeustoimia ja -politiikkaa3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

Yleisiä havaintoja EU:n menettelytavasta autoritäärisiä johtajia kohtaan

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen 1 artiklan 24 kohdassa esitetyssä 
SEU-sopimuksen uuden 21 artiklassa todetaan, että unionin toimintaa ohjaavat 
"demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon kunnioittaminen, tasa-arvo ja yhteisvastuu sekä Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen";

B. ottaa huomioon, että pakotteita sovelletaan SEU-sopimuksen 21 artiklassa asetettujen 
YUTP:n tavoitteiden mukaisesti ja että niihin kuuluu muun muassa kansainvälisen rauhan 
ja turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen, oikeusvaltion 

                                               
1 EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59.
2 EUVL L 23, 27.1.2009, s. 37.
3 EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 49.
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periaatteiden, demokratian ja hyvien hallintotapojen edistäminen;

C. ottaa huomioon, että YUTP:n puitteissa pakotteet tai rajoittavat toimenpiteet katsotaan 
lieviksi pakkokeinoiksi, joita ovat muun muassa asevientikielto, kauppapakotteet, 
rahoitukselliset ja taloudelliset pakotteet, varojen jäädyttäminen, lentokiellot, maahantulon 
rajoittaminen, diplomaattiset pakotteet, urheilu- ja kulttuuritapahtumien boikotointi ja 
kolmannen maan kanssa tehtävän yhteistyön keskeyttäminen;

D. ottaa huomioon, että erimielisyydet jäsenvaltioiden välillä johtavat usein rajoittavien 
toimenpiteiden epäjohdonmukaiseen soveltamiseen, mikä vie EU:lta uskottavuutta ja 
heikentää toimenpiteiden tehokkuutta;

E. toteaa, että Euroopan unioni houkuttelee monia autoritäärisiä johtajia ja heidän 
liittolaisiaan omaisuudenhoito- ja pankkipalvelujen tarjoajana, varallisuuden välittäjänä ja 
koulutuksen tarjoajana heidän jälkeläisilleen sekä alueena, jolla he voivat elää vapaasti ja 
matkustella;

F. toteaa, että mahdollisuus käyttää valtaa henkilökohtaisen varallisuuden lisäämiseen tarjoaa 
autoritäärisille johtajille kannustimen ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan pysyä 
vallassa;

G. ottaa huomioon, että on vaikea saada tarkkoja tietoja autoritääristen johtajien EU:hun 
sijoittamista varoista;

H. katsoo, että pakotteilla on vaikutusta johtajiin, joihin ne kohdistetaan, jos heitä 
painostetaan henkilökohtaisesti sellaisten rajoittavien toimenpiteiden muodossa, jotka 
koskevat heidän mahdollisuuksiaan siirtää rahaa, heihin kytköksissä olevien luonnollisten 
ja oikeushenkilöiden oikeutta koulutukseen, matkustusmahdollisuuksia, tiettyjen tuotteiden 
saatavuutta tai diplomaattista edustusta;

I. katsoo, että olennainen osa autoritäärisiin hallintoihin kohdistettua vaikuttavaa politiikkaa 
on tasapaino pakkokeinoja käyttävän diplomatian ja EU:n ulkopolitiikan 
keinovalikoimassa käytettävissä olevien rakentavien vaihtoehtojen ja selkeän viestinnän 
välillä;

J. ottaa huomioon, että kaikissa rajoittavissa toimenpiteissä on otettava huomioon 
ihmisoikeudet, kansainvälinen humanitaarinen oikeus, asianmukaiset menettelyt, 
suhteellisuusperiaate ja oikeus tehokkaaseen oikaisumenettelyyn;

1. suosittaa neuvostolle, että

Selkeämpien määritelmien laatiminen

(a) laaditaan selkeät kriteerit sille, milloin rajoittavia toimenpiteitä on sovellettava;

(b) määritetään selkeästi ja yksiselitteisesti, kehen pakotteet kohdistuvat, jos kyseessä ovat 
romahtaneet valtiot tai muut kuin valtiolliset toimijat;

(c) kootaan selkeät ja määrälliset kriteerit sille, milloin pakotteita on sovellettava, niiden 
perusteluille, sovellettavien pakotteiden muodolle ja sovellettavalle 
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uudelleentarkastelumenettelylle;

(d) sijoitetaan pakotteet laajempaan poliittiseen kontekstiin ja määritellään niiden lyhyen ja 
pitkän aikavälin tavoitteet;

(e) pidetään mielessä, että pakotteista ei saa tulla itsetarkoitusta ja että niiden lopettamiseksi 
on aina laadittava selkeät strategiat;

(f) tuetaan järjestelmällisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä ja varmistetaan, että 
tuomioistuimen menettelyt ja tuomiot otetaan asianmukaisesti huomioon EU:n 
pakotepolitiikassa;

Toimivan pakotepolitiikan laatiminen

(g) sitoutetaan EU:n 27 jäsenvaltiota puhumaan yhdellä äänellä tuomittaessa autoritäärisiä 
hallintoja;

(h) myönnetään, että jos pakotteita ei koordinoida, ne voivat olla tehottomia ja haitata 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista ja ne voivat vahvistaa autoritääristä hallintoa tai 
vähentää EU:n liikkumavaraa neuvotteluissa kyseisen valtion kanssa;

(i) sovelletaan olemassa olevia pakotteita tiukasti ja yhdenmukaisesti;

(j) kohdistetaan pakotteet ainoastaan painostusta harjoittavan tai rikollisen hallinnon 
vastuulliseen eliittiin ja romahtaneiden valtioiden vastuussa oleviin, muihin kuin valtiollisiin 
toimijoihin sekä varmistetaan, että pakotteet eivät kohdistu summittaisesti väestöön 
laajemmin;

(k) varmistetaan, että pakotepolitiikkaan liittyy aina kyseisen maan kansalaisyhteiskunnan 
tukeminen;

(l) varmistetaan, että pakotteita sovelletaan johdonmukaisesti kaikkiin autoritäärisiin 
hallintoihin poliittisesta väristä tai maantieteestä riippumatta;

(m) varmistetaan, että EU:n edustustojen päälliköt otetaan tiiviisti mukaan rajoittavien 
toimenpiteiden suunnittelu-, soveltamis- ja arviointiprosessiin;

(n) velvoitetaan RELEX/pakotteet hoitamaan tehtävänsä ja tutkimaan pakotteiden 
käyttöönottoa, arvioimaan olemassa olevia pakotteita ja kehittämään rajoittavien 
toimenpiteiden soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevia parhaita käytänteitä sekä 
raportoimaan säännöllisesti neuvostolle ja Euroopan parlamentille tutkimustensa 
tuloksista;

(o) velvoitetaan Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission puitteissa toimivat nykyiset 
rakenteet laatimaan tilanneanalyysejä pakotteiden käyttöönoton jälkeen, jotta voidaan 
täysin arvioida niiden vaikutusta ja parantaa pakotteiden käyttöönottoa tulevaisuudessa;

(p) velvoitetaan EU:n oikeudelliset yksiköt antamaan neuvostolle neuvontaa tarvittavista 
varokeinoista, joilla estetään, että kyseiset henkilöt kiertävät pakotteita;
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(q) sitoutetaan EUH ja komissio yhdennetympään toimintaan ja jakamaan asiantuntemus ja tieto 
pakotteiden laatimisen, niiden täytäntöönpanon ja arvioinnin yhteydessä;

(r) velvoitetaan komissio ja jäsenvaltiot koordinoimaan asevientikieltoja, jotka kuuluvat 
jäsenvaltioiden toimivaltaan;

(s) kehotetaan Ranskaa ja Iso-Britanniaa sekä YK:n turvallisuusneuvoston väliaikaisina jäseninä 
toimivia EU-valtioita käyttämään riittävästi taivuttelua, jotta varmistetaan, että 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmat pannaan tiukasti ja perusteellisesti täytäntöön;

Sitoutuminen johdonmukaiseen toimintaan EU:n rajojen sisällä

(t) velvoitetaan EU:n jäsenvaltiot ilmoittamaan, jos sellaisten hallintojen johtajilla, joihin on 
kohdistettu pakotteita, on varallisuutta niiden rajojen sisällä;

(u) velvoitetaan kaikki EU:n jäsenvaltiot varmistamaan kohdistettujen rahoituksellisten 
pakotteiden (kuten luottojen epääminen, lainojen takaisinmaksua koskevien toimien 
tiukentaminen ja talletusten jäädyttäminen) tiukka noudattaminen, jotta voidaan varmistaa, 
että toimenpiteillä estetään käytännössä kyseisiltä henkilöiltä ja yhtiöiltä kaikkien 
rahoituspalvelujen saatavuus kokonaisuudessaan EU:n lainkäyttövallan alueella;

(v) varmistetaan, että kaikilta johtajilta, joihin pakotteita kohdistetaan, sekä heihin kytköksissä 
olevilta luonnollisilta ja oikeushenkilöiltä ja yhtiöiltä kielletään ehdottomasti omaisuuden 
omistaminen EU:ssa;

(w) velvoitetaan EU:n jäsenvaltiot estämään, että sellaisiin johtajiin, joihin kohdistetaan 
pakotteita, luonnollisesti ja oikeudellisesti kytköksissä olevat henkilöt voivat käydä koulua 
tai opiskella EU:ssa, mikäli se on mahdollista EU:n lainsäädännön mukaisesti;

(x) velvoitetaan EU:n jäsenvaltiot soveltamaan tiukasti matkustuskieltoja, joilla estetään 
johtajia, joihin pakotteet kohdistuvat, sekä heihin kytköksissä olevia henkilöitä 
matkustamasta EU:ssa yksityistarkoituksessa (muista kuin humanitaarisista syistä);

Kolmansiin maihin liittyvät toimet

(y) sitoutetaan EU hankkimaan toimilleen kansainvälistä tukea, erityisesti kyseisen maan 
vaikutusvaltaisten toimijoiden piirissä;

(z) sitoutetaan EU vahvistamaan rajoittavien toimenpiteiden oikeutusta ja hankkimaan niille 
laajaa julkista tukea EU:ssa ja kansainvälisesti, erityisesti maissa, joiden hallintoihin 
pakotteet kohdistuvat, ja ottamaan Euroopan parlamentti kattavasti mukaan prosessiin;

(aa) velvoitetaan komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja, edustustojen päälliköt ja EUH 
tiedottamaan selkeästi johtajille, joihin pakotteet kohdistuvat, mitä heiltä odotetaan, ja 
asettamaan täsmällisiä ja saavutettavissa olevia tavoitteita;

(ab) velvoitetaan jäsenvaltiot jakamaan tietoa luetteloiduista henkilöistä, sikäli kuin se on 
laillisesti mahdollisesti, muiden valtioiden, asianomaisten EU:n elinten ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa;
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(ac) velvoitetaan jäsenvaltiot takaamaan niin pitkälle kuin mahdollista yleisön oikeus saada 
tietoa sovellettaviin rajoittaviin toimenpiteisiin liittyvistä kansallisista toimista;

(ad) velvoitetaan neuvosto ottamaan Euroopan parlamentti kattavasti mukaan pakotteiden 
uudelleentarkasteluprosessiin sekä poliittisten suuntaviivojen ja laajemman EU:n 
pakotepolitiikan laatimiseen;

(ae) muistutetaan, että pakkokeinoja käyttävään diplomatiaan on liitettävä myös myönteisiä 
toimia, kuten kehitysapua ja tukea kansalaisyhteiskunnalle;

(af) pyritään vapauttamaan jäädytetyt varat, jotta ne voidaan mahdollisesti palauttaa kyseisiin 
maihin väestön hyväksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle 
sekä EUH:lle.
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PERUSTELUT

Esimerkkejä autoritäärisistä johtajista ja heidän lähipiiristään, joilla on varoja EU:ssa:

(1.) viimeisen kahden vuosikymmenen aikana arviolta 150 miljardia dollaria on viety pois 
Pohjois-Afrikan maista (Algeria, Marokko ja Tunisia)1

(2.) Egyptissä Hosni Mubarakin ja hänen perheensä henkilökohtaisen omaisuuden on arvioitu 
olevan 50 ja 70 miljardin dollarin välillä ja sijoitettuna etupäässä EU:hun ja 
Yhdysvaltoihin2

(3.) London School of Economics -yliopiston johtaja erosi sen jälkeen, kun paljastui, että 
yliopisto oli tehnyt 2,2 miljoonan punnan arvoisen sopimuksen libyalaisten virkamiesten 
kouluttamisesta3

(4.) kyseiselle yliopistolle oli lisäksi maksettu 20 000 puntaa Libyan pääministerille 
Al-Mahmudille annetusta opetuksesta; Al-Mahmudi oli mainittu YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1970 muun muassa törkeiden ja 
järjestelmällisten ihmisoikeusloukkausten vuoksi, rauhanomaisten mielenosoitusten 
tukahduttaminen mukaan lukien4

(5.) Gaddafin hallinnolla arvioidaan olevan EU:ssa, erityisesti Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, (yksityistä) omaisuutta miljardien edestä5

(6.) Kim Il Jongilla on noin neljä miljardia dollaria eurooppalaisissa pankeissa 6

(7.) Sudanin presidentin Omar al-Bashirin epäillään kanavoineen itselleen 9 miljardia dollaria 
maan öljybuumista saaduista varoista ja sijoittaneen suurimman osan brittiläisiin 
pankkeihin1.

                                               
1 BBC World Service, 18. tammikuuta 2011.
2 IHS Global Insight Report.
3 The Guardian, 4. maaliskuuta 2011.
4 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1970, 26. helmikuuta 2011. 
5 CNBC, 22. elokuuta 2011.
6 "Kim Jong-il keeps $4bn "emergency fund" in European banks", The Daily Telegraph, 14. maaliskuuta 2010.
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EHDOTUS SUOSITUKSEKSI B7-0235/2011

työjärjestyksen 121 artiklan 1 kohdan mukaisesti

johdonmukaisesta politiikasta sellaisia autoritäärisiä hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa 
rajoittavia toimenpiteitä, niiden suorittaessa niiden johtajien henkilökohtaisiin ja kaupallisiin 
etuihin liittyvää toimintaa EU:n rajojen sisällä

Graham Watson
ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulon ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustamisen,

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 6 ja 21 artiklan sekä aiemmin antamansa 
päätöslauselmat unionin yhteisten arvojen, perusetujen ja koskemattomuuden 
turvaamisesta Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti,

– ottaa huomioon neuvoston suuntaviivat rajoittavien toimenpiteiden (pakotteiden) 
täytäntöönpanoa ja arviointia varten EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla2

– ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 1 kohdan,

A. ottaa huomioon Lähi-idän viimeaikaisen kuohunnan, joka on osoittanut, että jo ennestään 
EU:n rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevia autoritäärisiä hallintoja kohtaan tarvitaan 
johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa strategiaa,

B. ottaa huomioon, että autoritääristen johtajien henkilökohtainen varallisuus on usein 
hankittu korruptiolla ja kansan ja luonnonvarojen hyväksikäytöllä,

C. ottaa huomioon, että autoritääriset johtajat käyttävät usein varallisuuttaan valtansa 
pönkittämiseen ja kansan sortamiseen,

D. on tietoinen siitä, että yksi tehokas keino autoritäärisiä johtajia vastaan olisi estää heitä 
hyötymästä korruption hedelmistä ja tehdä tyhjiksi heidän mahdollisuutensa siirtää 
rahavaroja,

                                                                                                                                                  
1 Luis Moreno Ocampo, Kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjä. 
2 Euroopan unionin neuvosto, Bryssel, 2. joulukuuta 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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1. suosittaa neuvostolle, että:

(a) sen rajoittavien toimenpiteiden keinovalikoimaa tunnustettuja autoritäärisiä hallintoja 
vastaan syvennetään ja laajennetaan siten, että niitä kohdistetaan myös heidän 
henkilökohtaiseen ja kaupalliseen toimintaansa EU:ssa

• autoritäärisiltä johtajilta ja heidän lähimmiltä liittolaisiltaan evätään oikeus 
omistaa omaisuutta tai säilyttää rahavaroja EU:n jäsenvaltioissa

• autoritäärisiä johtajia ja heidän lähimpiä liittolaisiaan estetään hankkimasta 
perheenjäsenilleen koulutusta EU:n jäsenvaltioissa

• autoritäärisiä johtajia ja heidän lähimpiä liittolaisiaan estetään matkustamasta 
EU:ssa

• autoritäärisiltä johtajilta ja heidän lähimmiltä liittolaisiltaan evätään mahdollisuus 
ajaa liiketoiminnallisia etujaan EU:ssa;

(b) kolmansia maita kehotetaan aktiivisesti osallistumaan tähän lähestymistapaan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.


