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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta "Aseiden vienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano"
(2012/2303 – C7- – 2012/2303(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien 
yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen 
kannan 2008/944/YUTP1,

– ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvoston tavanomaisten aseiden viennin 
työryhmässä (COARM) tarkistetaan parhaillaan kyseistä yhteistä kantaa, jota on sen 
15 artiklan mukaan tarkasteltava uudelleen kolmen vuoden kuluttua sen hyväksymisestä,

– ottaa huomioon neuvoston COARM-työryhmän kolmannentoista ja neljännentoista 
vuosikertomuksen2,

– ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan 
yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5. toukokuuta 2009 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I olevan kaksikäyttötuotteiden luettelon3,

– ottaa huomioon yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja 
koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta 6. toukokuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY4,

– ottaa huomioon Euroopan unionin osallistumisesta käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen 12. heinäkuuta 2002 hyväksytyn 
neuvoston yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP sekä Eurooppa-neuvoston 15.–
16. joulukuuta 2005 hyväksymän EU:n strategian pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä 
niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumiseksi5,

– ottaa huomioon aseiden välityksen valvonnasta 23. kesäkuuta 2003 vahvistetun neuvoston 
yhteisen kannan 2003/468/YUTP6,

– ottaa huomioon Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon 27. helmikuuta 2012 
ajantasaistetun version7,

– ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien 
yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksyttyyn neuvoston yhteiseen kantaan liittyvän 
käyttäjän oppaan8,

                                               
1 EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.
2 EUVL C 382, 30.12.2011, s. 1; EUVL C 386, 14.12.2012, s. 1. 
3 EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.
4 EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1.
5 EYVL L 191, 19.7.2002, s. 1; Euroopan unionin neuvosto, 5319/06, 13.1.2006.
6 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 79.
7 EUVL C 85, 22.3.2012, s. 1.
8 Euroopan unionin neuvosto, 9241/09, 29.4.2009.
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– ottaa huomioon 12. toukokuuta 1996 hyväksytyn tavanomaisten aseiden ja 
kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan Wassenaarin järjestelyn 
sekä tällaisten tuotteiden ja teknologian sekä ampumatarvikkeiden vuosina 2011 ja 2012 
ajantasaistetut luettelot1,

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2012 kokoontuneen ulkoasioiden neuvoston päätelmät, 
joissa ilmaistaan EU:n tuki kansainvälisen asekauppasopimuksen hyväksymiseksi 
Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa, jotta vahvistettaisiin tavanomaisten aseiden 
maailmanlaajuisen kaupan yhteiset sitovat säännöt2,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2007 antamansa päätöslauselman aseiden vientiä 
koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeen 8 mukaisesta neuvoston 
seitsemännestä ja kahdeksannesta vuosikertomuksesta3,

– ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden 
kansakuntien asekauppasopimusta koskevista neuvotteluista4,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 346 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia mutta 
myös kehitysyhteistyöpoliittisia vaikutuksia ja siksi sitä varten on vähintään luotava 
tiukka ja mahdollisimman tehokkaasti toimiva aseviennin valvontajärjestelmä; 

B. ottaa huomioon, että yhteinen kanta 2008/944/YUTP muodostaa oikeudellisesti sitovan 
kehyksen ja että siinä asetetaan kahdeksan perustetta, joiden rikkomisesta vientilupa olisi 
evättävä (perusteet 1–4) tai epäämistä olisi ainakin harkittava (perusteet 5–8); 

C. ottaa huomioon, että näiden perusteiden avulla on tarkoitus muun muassa estää asevienti, 
joka johtaa konfliktien kärjistymiseen (perusteet 3 ja 4) tai ihmisoikeuksien 
loukkaamiseen (peruste 2) tai joka vaikuttaa kielteisesti vastaanottajamaan 
kehitysnäkymiin (peruste 8); toteaa, että yhteinen kanta ei sisällä mitään soveltamisalan 
rajoituksia ja siten sen kahdeksan perustetta koskevat myös EU:n sisäistä vientiä ja 
aseiden siirtoa Euroopan unionin kanssa läheisesti assosioituneisiin valtioihin;

D. ottaa huomioon, että kolmannet maat Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian 
tasavalta Makedonia, Islanti, Kanada, Kroatia, Montenegro ja Norja ovat virallisesti 
hyväksyneet yhteiseen kantaan kirjatut perusteet ja periaatteet;

E. ottaa huomioon, että yhteisen kannan 3 artiklan mukaan kyseisillä kahdeksalla perusteella 
määritellään vain vähimmäistaso eivätkä ne estä jäsenvaltioiden toteuttamia tiukempia 

                                               
1 http://www.wassenaar.org/
2 Euroopan unionin neuvosto, 3179. Ulkoasioiden neuvoston kokous Luxemburgissa 25.6.2012.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0008.
4 P7_TA-PROV(2012)0251.
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aseviennin valvontaa koskevia toimenpiteitä;

F. ottaa huomioon, että yhteisen kannan 10 artiklassa todetaan yksiselitteisesti, että kyseisten 
perusteiden noudattaminen on etusijalla mahdollisiin jäsenvaltioiden taloudellisiin, 
sosiaalisiin, kaupallisiin tai teollisiin etuihin nähden; 

G. toteaa, että päätös aseiden vientiluvan myöntämisestä tai epäämisestä kuuluu yksinomaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaan; katsoo, että kyseisiä kahdeksaa perustetta tulkitaan Euroopan 
unionissa hyvin eri tavoin, mikä johtaa siihen, että aseviennin käytännöt vaihtelevat 
osittain huomattavasti; 

H. ottaa huomioon, että yhteinen kanta ei sisällä demokraattisesti laadittua ja sitovaa 
perusteltua luetteloa, josta kävisi ilmi, mihin maihin suuntautuva asevienti rikkoisi yhtä tai 
useampaa kahdeksasta perusteesta; 

I. ottaa huomioon, että ei ole olemassa standardoitua tarkastus- ja raportointijärjestelmää, 
joka antaisi tietoja siitä, onko yksittäisten jäsenvaltioiden vienti kyseisten kahdeksan 
perusteen vastaista ja jos on, missä määrin, eikä myöskään seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio harjoittaa vientiä, joka ei ole sopusoinnussa yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen kanssa; katsoo, että ei ole mahdollista teettää riippumatonta 
tutkimusta kahdeksan perusteen noudattamisesta; 

J. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välinen yksimielisyys yhteisen kannan kahdeksan 
perusteen soveltamisesta ja tulkinnasta ei ole juuri edennyt;

K. katsoo, että COARM-työryhmän vuosikertomuksessa on käsiteltävä yhteisen kannan 
täytäntöönpanoa ja lisättävä avoimuutta jäsenvaltioiden aseviennistä;

L. katsoo, että COARM-työryhmän vuosikertomukset ovat lisänneet jäsenvaltioiden 
aseviennin avoimuutta ja että käyttäjän oppaan ohjeiden ja selitysten määrä on 
moninkertaistunut; katsoo, että yhteinen kanta on lisännyt tietoja asevientilupien 
myöntämisestä;

M. ottaa huomioon, että läheskään kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät toimita 
neuvoston COARM-työryhmälle täydellisiä tietoja; katsoo, että jäsenvaltioiden erilaisten 
tietojen keruu- ja toimittamismenettelyjen vuoksi tietokokonaisuudet ovat epätäydellisiä ja 
epäyhtenäisiä, mikä haittaa huomattavasti avoimuutta tällä alalla; 

N. ottaa huomioon, että viime vuosina on hyväksytty käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
kauppaa koskevia toimenpiteitä ja helmikuussa 2012 hyväksyttiin Wassenaarin järjestelyn 
ajantasaistettu puolustustarvikeluettelo sekä luettelo kaksikäyttötuotteista ja 
-teknologioista ja että aseiden välityksen valvonnan, Euroopan unionin ulkopuolella 
tapahtuvan lisensoidun valmistuksen ja loppukäyttäjien valvonnan kaltaiset alat on 
sisällytetty asialistalle ja osittain jopa yhteiseen kantaan, mutta tästä huolimatta monet 
tuotteet, etenkin kaksikäyttötuotteet, eivät kuulu minkään oikeudellisesti sitovan 
aseviennin valvontajärjestelmän piiriin; 

O. ottaa huomioon, että Euroopan unionin yhteinen puolustustarvikeluettelo sekä EU:n 
luettelo kaksikäyttötuotteista eivät sisällä monia niistä valvontatekniikoista ja 
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-ohjelmistoista sekä muista tuotteista, joita käytetään vastaanottajamaissa niiden omien 
kansalaisten vastaisiin sortotoimiin; 

P. ottaa huomioon, että on väitetty, että Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän (MENA-alueen) 
arabikevään tapahtumat eivät olleet ennakoitavissa; katsoo, että tästä huolimatta näiden 
maiden ihmisoikeustilanne, joka olisi pitänyt ja pitää ottaa huomioon asevientilupia 
myönnettäessä, oli ja on edelleen tiedossa; katsoo, että arabikevään tapahtumat ovat 
osoittaneet yhteisen kannan heikkoudet ja osittain myös sen, että eräät valtiot eivät piittaa 
siitä tai sen perusteista;

Q. ottaa huomioon, että Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän valtiot ovat menneisyydessä kuuluneet 
– ja kuuluvat yhä – tärkeimpiin eurooppalaisten puolustustarvikkeiden ostajiin; ottaa 
huomioon, että Euroopan unionin jäsenvaltiot veivät puolustustarvikkeita vuonna 2010 
yhteensä 8 324,3 miljoonan euron arvosta ja vielä vuonna 2011 yhteensä 
7 975,2 miljoonan euron arvosta MENA-alueen maihin perustellen sitä poliittisen 
vakauden edistämisellä1; ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltiot myönsivät vuosina 2006–
2010 pelkästään Libyaa koskevia vientilupia yhteensä 1 056 miljoonan euron arvosta, ja 
samana aikana evättiin 54 Libyaa koskevaa vientilupahakemusta perusteiden 2, 7 ja 5 
(yleisimmin perusteen 2) nojalla2;

R. ottaa huomioon, että Bonnin kansainvälisen konversiokeskuksen (BICC) tutkimusten 
mukaan esimerkiksi Saksassa vuonna 2011 myönnetyistä 17 568:sta 
puolustustarvikkeiden vientiluvasta 5 149, eli vajaat 30 prosenttia, jotka koskivat vientiä 
76 eri valtioon, eivät olleet yhden tai useamman yhteisen kannan kahdeksan perusteen 
mukaisia3; 

S. ottaa huomioon, että teollisuus vaatii aseviennin laajentamista Euroopan unionin sisäisen 
kysynnän ennustetun vähenemisen korvaamiseksi ja että monet poliittiset tahot tukevat 
tätä vaatimusta osana Euroopan aseteollisuuden vahvistamista;

T. katsoo, että sitoutuneet jäsenvaltiot, valtiosta riippumattomat järjestöt, kansalliset 
parlamentit ja myös Euroopan parlamentti voidaan saada osallistumaan aktiivisesti 
yhteisen kannan arviointiin, yhdenmukaistamiseen, täytäntöönpanoon ja sen 
noudattamisen valvontaan vain hitaasti ja painostamatta; 

Yhteisen kannan vahvistaminen

1. panee merkille, että Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) tietojen 
mukaan Euroopan unionin valtiot olivat yhdessä maailman suurin aseiden viejä ennen 
Yhdysvaltoja ja Venäjää4 ja että tästä viennistä yhä suurempi osa – 61,4 prosenttia 
vuonna 20115 – toimitettiin Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin; 

                                               
1 Kirkon ja kehitysyhteistyön yhteisen konferenssin (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE) 
asevientiraportti 2012, s. 9.
2 The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls, Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, Nro 7, tammikuu 2012, s. 12.
3 GKKE:n asevientiraportti 2012, s. 7.
4 Maailman 20 suurinta aseiden viejää, http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html.
5 "EU arms exports figures remain level", Jane's Defence Weekly, 4. tammikuuta 2013.
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2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, jolla parannetaan muun muassa kriisialueille ja 
ihmisoikeustilanteeltaan kyseenalaisiin maihin suuntautuvan aseviennin valvontaa, ja 
ilmaisee tässä yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että eurooppalaiset ja Euroopan 
ulkopuoliset kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että yhteisen kannan 
kahdeksaa perustetta sovelletaan ja tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa vaihtelevan tiukasti; 
vaatii tästä syystä yhteisen kannan ja sen kaikkien velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa 
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

3. katsoo, että koska asevarustelumenot haittaavat köyhien vastaanottajamaiden 
kehitysmahdollisuuksia, perusteen 8 painoarvoa olisi lisättävä siten, että aseviennin 
yhteensopimattomuus kehityksen kanssa johtaisi automaattisesti vientilupien epäämiseen;

4. katsoo, että yhteistä kantaa olisi täydennettävä jatkuvasti päivitettävällä ja julkisella 
luettelolla, jossa on kattavat perustelut ja josta käy ilmi, onko tiettyihin 
vastaanottajamaihin suuntautuva vienti sopusoinnussa yhteisen kannan kahdeksan 
perusteen kanssa vai ei;

5. pitää tarpeellisena, että luodaan standardoitu tarkastus- ja raportointijärjestelmä, joka 
antaa tietoja siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden vienti yhteisen 
kannan kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, missä määrin;

6. kehottaa yhteisen kannan uudelleentarkastelun yhteydessä käyttämään yhteisessä kannassa 
vahvaa, selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti noudattamaan yhteisen kannan 10 artiklaa, jonka 
mukaan poliittiset, taloudelliset tai geostrategiset edut eivät saa haitata tai estää 
perusteiden soveltamista;

7. pitää valitettavana, että ei ole mahdollista teettää yhteisen kannan kahdeksan perusteen 
noudattamisesta riippumatonta tutkimusta, että ei ole olemassa seuraamusmekanismeja 
siltä varalta, että jokin jäsenvaltio rikkoo näitä perusteita, ja että sellaisia ei ole edes 
suunnitteilla; katsoo, että olisi säädettävä mahdollisuudesta suorittaa riippumaton tutkimus 
sekä yhteisen kannan rikkomisen seuraamusmekanismeista; 

Siviili- ja puolustustarvikkeet 

8. on tyytyväinen siihen, että neuvosto on hyväksynyt Wassenaarin järjestelyn 
ampumatarvikeluettelon ajantasaistetun version, jossa otetaan huomioon kaikki 
ampumatarvikeluetteloon vuonna 2011 tehdyt muutokset; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään myös viimeiset muutokset, joita tehtiin vuonna 2011 muun muassa 
kaksikäyttötuotteiden luetteloon ja joista sovittiin asiantuntijaryhmässä joulukuussa 2012;

9. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään vientivalvonnan ja kahdeksan perusteen 
soveltamisen yhteydessä enemmän huomiota valvontateknologian kaltaisiin tuotteisiin, 
joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilaallisiin tarkoituksiin, sekä varaosiin ja 
tuotteisiin, joita voidaan käyttää sähköisessä sodankäynnissä tai ei-kuolettavissa 
ihmisoikeusloukkauksissa;
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10. vaatii lisäksi yhteisen kannan kahdeksan perusteen laajentamista tai soveltamista myös 
sotilas-, turvallisuus- ja poliisihenkilöstön siirtoon, asevientiin liittyviin palveluihin, 
tietämykseen ja koulutukseen sekä yksityisiin sotilaallisiin ja turvallisuusalan palveluihin; 
kehottaa säätämään, että turvallisuusteknologian ja yleensä kaksikäyttötuotteiden viennin 
yhteydessä on pakollista tarkistaa yhteensopivuus kahdeksan kriteerin kanssa;

Neuvoston COARM-työryhmän vuosikertomus

11. antaa arvoa neuvoston COARM-työryhmän ponnistuksille yhteistä kantaa koskevan 
yhteistyön ja koordinoinnin sekä kannan vahvistamisen ja täytäntöönpanon alalla 
varsinkin Euroopan unionin sisäisten ja kolmansien maiden kanssa toteutettavien 
valistuskampanjoiden sekä lähentymis- ja yhdenmukaistamisprosessien osalta; korostaa 
COARM-työryhmän tärkeää työtä vankan ja oikeudellisesti sitovan kansainvälisen 
asevalvontasopimuksen aikaansaamiseksi tavanomaisten aseiden kansainvälistä kauppaa 
varten;

12. pitää valitettavana, että vuonna 2010 vain 63 prosenttia Euroopan unionin jäsenvaltioista 
toimitti täydelliset tiedot aseviennistään; toteaa, että maat, jotka ovat toistuvasti 
toimittaneet epätäydellisiä tietoja viennistään, kuuluvat sekä EU:n että maailman 
suurimpiin aseidenviejämaihin;

13. toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia tietojenkeruumenetelmiä ja kerättyjen tietojen 
julkaisukäytäntöjä, ja tästä syystä COARM-työryhmän vuosikertomuksesta puuttuu 
tärkeitä tietoja eikä se siten ole ajantasainen ja paikkansapitävä; vaatii tästä syystä kaikissa 
valtioissa samalla tavoin sovellettavan standardoidun tietojen keruu- ja 
toimittamismenettelyn käyttöönottoa, jotta voidaan toimittaa ja julkaista ajantasaisia ja 
täydellisiä tietoja; 

14. ehdottaa tässä yhteydessä, että jäsenvaltioista kerätään lisätietoja, jotka julkaistaan sekä 
kansallisella tasolla että vuosittain COARM-työryhmän vuosikertomuksessa, kuten 
erityisesti luettelo maista, joihin suuntautuva asevienti on vastoin yhtä tai useampaa 
kahdeksasta perusteesta, sekä yksityiskohtainen luettelo niistä Euroopan unionin 
jäsenvaltioista, jotka tietojen kattamana ajanjaksona ovat vieneet puolustustarvikkeita 
kyseisiin maihin; 

15. toteaa, että yhteisön sisällä tapahtuvia siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta 
annetulla direktiivillä on yksinkertaistettu huomattavasti puolustustarvikkeiden vientiä 
EU:n sisällä; vaatii tässä yhteydessä, että COARM-työryhmän vuosikertomuksessa 
esitetään myös tarkkoja tietoja yhden tai useamman yhteisen kannan kahdeksan perusteen 
vastaisesta EU:n sisällä tapahtuvasta aseviennistä; 

16. vaatii, että COARM-työryhmän vuosikertomuksessa esitetään myös tietoja EU:n sisäisen 
viennin lopullisesta kohteesta ja mahdollisesti ongelmallisista siirroista edelleen 
kolmansiin maihin; 

17. ehdottaa, että COARM-työryhmän vuosikertomusta täydennetään yhteenvedolla, joka 
sisältää muun muassa vertailun aikaisempiin vuosiin ja yhdistettyjä lukuja;
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18. pitää valitettavana, että COARM-työryhmän vuosikertomus vuodelta 2010 julkaistiin 
vasta 30. joulukuuta 2011 ja vuoden 2011 vuosikertomus vasta 14. joulukuuta 2012, toisin 
sanoen hyvin myöhään; vaatii, että työryhmän vuosikertomukset julkaistaan nopeammin, 
enintään puoli vuotta tietojen kattaman ajanjakson jälkeen; 

Parlamentti ja kansalaisyhteiskunta

19. korostaa kansalaisyhteiskunnan, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin 
tärkeää roolia yhteisessä kannassa sovittujen normien täytäntöönpanossa ja käyttöönotossa 
kansallisella ja EU:n tasolla sekä avoimen ja vastuuvelvollisuuteen perustuvan 
valvontajärjestelmän vakiinnuttamisessa; vaatii näin ollen avointa ja tehokasta 
valvontamekanismia, joka vahvistaa parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan roolia;

20. painottaa tietojen ja asevientivalvonnan täytäntöönpanon parlamentaarisen valvonnan 
merkitystä ja legitiimiyttä ja vaatii tästä syystä toimenpiteitä, tukea ja tietoja, jotka ovat 
tarpeen tämän valvontatehtävän esteettömäksi hoitamiseksi kansallisella ja EU:n tasolla;

21. katsoo, että vientilupien myöntämisestä jäsenvaltioissa vastaavia viranomaisia sekä 
asevientivalvonnan parissa toimivia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita olisi kuultava 
säännöllisesti neuvoston COARM-työryhmän kokouksissa, koska ne antavat tärkeän 
panoksen yhteisen kannan täytäntöönpanoon ja voivat parantaa vaihdettavien tietojen 
laatua;

Tavanomaisten aseiden kansainvälistä kauppaa koskeva kansainvälinen 
asevalvontasopimus 

22. toistaa antavansa täyden tuen vankan ja oikeudellisesti sitovan kansainvälisen 
asevalvontasopimuksen tekemiselle YK:n johdolla tavanomaisten aseiden kansainvälistä 
kauppaa varten; painottaa, että tämän tavoitteen on oltava yksi EU:n ulkopolitiikan 
ensisijaisista tavoitteista;

23. katsoo, että tehokkaan valvontasopimuksen olisi katettava laajasti erilaiset tavanomaisten 
aseiden kauppaan liittyvät toiminnot, joita ovat muun muassa tuonti, vienti ja siirto –
kauttakulku ja uudelleenlastaus sekä tilapäinen tuonti, vienti ja jälleenvienti mukaan 
lukien –, valmistus ulkomaisella lisenssillä sekä varastojen hallinnointi ja kaikki niihin 
liittyvät palvelut, kuten välitys, kuljetus ja rahoitus;

24. katsoo, että tehokkaaseen kansainväliseen asevientivalvontasopimukseen olisi 
sisällytettävä valtioiden väliset siirrot, siirrot valtioilta yksityisille loppukäyttäjille, 
vuokraus, lainaus, lahjat sekä avustusten muodossa tapahtuvat ja kaikki muut 
siirtomuodot; 

25.  kehottaa Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioita hyväksymään kansainvälisten 
normien muodossa sitovia lisäkriteereitä aseviennin päätöksentekijöiden ohjeiksi ja 
ottamaan tässä yhteydessä erityisesti huomioon kohdemaan tilanteen muun muassa 
ihmisoikeuksien alalla sekä aseviennin vaikutuksen kohdemaan sosiaalis-taloudelliseen 
kehitykseen ja alueellisen rauhan ja turvallisuuden säilyttämiseen; 
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26. katsoo, että Euroopan unionin olisi kannettava kasvanut vastuunsa rauhasta ja 
turvallisuudesta Euroopassa ja maailmassa uusilla aloitteilla asevarustelun rajoittamiseksi 
ja aseriisunnan edistämiseksi ja toimittava vastuuntuntoisena globaalina toimijana 
aktiivisesti eturintamassa aseiden leviämisen estämisen, maailmanlaajuisen aseriisunnan 
ja aseiden siirron valvonnan aloilla;

27. katsoo, että Euroopan unionin olisi laadittava laaja-alainen konversiostrategia; suosittelee 
tässä yhteydessä, että strategian ohella laaditaan suunnitelma siitä, miten 
puolustustarvikkeiden tuotanto voidaan mahdollisimman nopeasti muuntaa 
siviilituotteiden tuotannoksi;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman korkealle edustajalle / komission 
varapuheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.


