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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta ”Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano”
(2015/2114(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 8. joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 
sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten 
sääntöjen määrittämisestä 2008/944/YUTP (”yhteinen kanta”)1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston tavanomaisten aseiden viennin työryhmän 
(COARM) suorittaman yhteisen kannan uudelleentarkastelun,

– ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 
koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksytyn neuvoston yhteisen 
kannan 2008/944/YUTP 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti laaditun 
kuudennentoista vuosikertomuksen2,

– ottaa huomioon EU:n toimien tukemisesta aseviennin valvonnan sekä yhteisessä 
kannassa 2008/944/YUTP vahvistettujen periaatteiden ja perusteiden edistämiseksi 
kolmansissa maissa 19. marraskuuta 2012 tehdyn neuvoston päätöksen 
2012/711/YUTP,

– ottaa huomioon 9. joulukuuta 2003 hyväksytyn joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä 
koskevan EU:n strategian,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän Euroopan 
turvallisuusstrategian (ETS) ”Turvallisempi Eurooppa oikeudenmukaisemmassa 
maailmassa”,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 2. huhtikuuta 2013 hyväksymän 
asekauppasopimuksen3,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman asekauppasopimuksen 
ratifioimisesta4,

– ottaa huomioon Euroopan puolustusmarkkinoiden kehityksen vaikutuksesta Euroopan 
turvallisuuteen ja puolustuskykyyn 21. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman ja 
erityisesti sen 4, 10, 18, 19, 20 ja 21 kohdan5,

– ottaa huomioon asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa Euroopan turvallisuusstrategian 
puitteissa tukevista EU:n toimista 18. joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 
2013/768/YUTP1,

                                               
1 EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.
2 EUVL C 103, 27.3.2015, s. 1.
3 Asekauppasopimus, YK, 13-27217.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0081.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0215.
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– ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan 
yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5. toukokuuta 2009 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/20092, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 
599/2014, ja asetuksen liitteessä I esitetyn luettelon kaksikäyttötuotteista ja -
teknologiasta,

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2014 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille aiheesta ”Vientivalvontapolitiikan tarkastelu: turvallisuuden ja 
kilpailukyvyn varmistaminen muuttuvassa maailmassa” (COM(2014)0244),

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission yhteisen lausuman kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmän 
tarkistuksesta,

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät 
vientivalvontapolitiikan tarkistamisesta,

– ottaa huomioon yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja 
koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta 6. toukokuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY3,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 15.–16. joulukuuta 2005 hyväksymän EU:n 
strategian pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden 
laittoman keskittymisen ja kaupan torjumiseksi ja 12. heinäkuuta 2002 hyväksytyn 
neuvoston yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP Euroopan unionin osallistumisesta 
käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen 
torjumiseen ja yhteisen toiminnan 1999/34/YUTP kumoamisesta,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2003 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 
2003/468/YUTPaseiden välityksen valvonnasta4,

– ottaa huomioon 9. helmikuuta 2015 neuvoston hyväksymän Euroopan unionin 
päivitetyn yhteisen puolustustarvikeluettelon,

– ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 
koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksyttyyn neuvoston yhteiseen 
kantaan 2008/944/YUTP liittyvän käyttäjän oppaan,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 1996 hyväksytyn tavanomaisten aseiden ja 
kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan Wassenaarin järjestelyn 
sekä tällaisten tuotteiden ja teknologian sekä ampumatarvikkeiden vuonna 2015 
ajantasaistetut luettelot5,

                                                                                                                                                  
1 EUVL L 341, 18.12.2013, s. 56.
2 EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.
3 EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1.
4 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 79.
5 http://www.wassenaar.org/controllists/, ”list of dual-use goods and technologies and munitions list”, 
tavanomaisten aseiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskeva Wassenaarin järjestely, 
25. maaliskuuta 2015.
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– ottaa huomioon tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, 
epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, 27. kesäkuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005,

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle Euroopan turvallisuusagendasta (COM(2015)0185),

– ottaa huomioon 24. helmikuuta 2006 hyväksytyn kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen,

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
aiheesta ”EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma”,

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

– ottaa huomioon YK:n asekauppasopimuksen, joka tuli voimaan 24. joulukuuta 2014,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 8. lokakuuta 2013 antaman 
päätöslauselman 24/35 aseiden siirron vaikutuksista ihmisoikeuksiin aseellisissa 
konflikteissa1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan ja 132 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0000/2015),

A. ottaa huomioon, että EU:ta ympäröivä globaali turvallisuusympäristö on muuttunut 
dramaattisesti, erityisesti eteläisellä ja itäisellä naapurialueella;

B. ottaa huomioon, että aseiden kontrolloimaton leviäminen on uhka rauhalle ja 
turvallisuudelle, ihmisoikeuksille ja kestävälle kehitykselle;

C. ottaa huomioon, että vuosina 2010–2014 EU:n jäsenvaltioiden osuus tärkeimpien 
tavanomaisten aseiden toimituksista2 maailmassa oli 25,4 prosenttia, mikä teki 
28 jäsenvaltion EU:sta kyseisenä aikana kolmanneksi suurimman aseiden toimittajan 
Yhdysvaltojen (31,1 prosenttia) ja Venäjän (26,5 prosenttia) jälkeen;

D. ottaa huomioon, että vuonna 2013 EU:n jäsenvaltiot veivät aseita 9,6 miljardin euron3

arvosta ja vuonna 2012 10,7 miljardin euron4 arvosta Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
maihin (MENA); ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden osuus oli 36 prosenttia 
kaikesta viennistä kolmansiin maihin;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2 Trends in international arms transfers, 2014, SIPRI Fact Sheet, maaliskuu 2015.
3 16th Annual Arms Exports Report.
4 15th Annual Arms Exports Report.
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Globaali turvallisuusympäristö ja aseiden vienti

1. on syvästi huolissaan väkivaltaisten konfliktien laajenemisesta unionin naapurustossa ja 
erityisesti Ukrainassa, Syyriassa, Irakissa ja Libyassa;

2. pitää valitettavana, että huolimatta monista aseviennin valvontajärjestelyistä kehitys 
kuluneina kahtena vuotena on osoittanut, että aseet päätyvät usein sortavien hallintojen 
käsiin, aseellisille ryhmille ja väkivaltaisille valtion ulkopuolisille toimijoille, 
terroristeille ja rikollisille ja että aseita käytetään turvattomuuden lisäämiseen sekä 
aseellisiin konflikteihin maiden sisällä ja ulkopuolella tai toimiin, joilla tuetaan sisäistä 
sortoa, alueellisia konflikteja ja vakavia ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
loukkauksia;

3. pitää valitettavana, että noin puoli miljoonaa1 ihmistä vuodessa kuolee aseellisen 
väkivallan seurauksena sekä aseellisissa konflikteissa että rikollisen toiminnan 
yhteydessä;

4. panee merkille, että EU:n jäsenvaltioiden osuus maailman aseviennistä on huomattava 
ja että vuonna 2013 viennin arvo oli 36,7 miljardia euroa, josta unionin ulkopuolisiin 
maihin suuntautuvan viennin arvo oli 26,7 miljardia euroa; katsoo, että 
puolustusteollisuuden olisi kohdistettava toimensa ensi sijassa EU:n jäsenvaltioiden 
puolustuksen ja turvallisuuden varmistamiseen; on erittäin huolissaan vaikutuksista, 
joita arkaluontoisen tiedon ja teknologian siirto kolmansiin maihin aiheuttaa EU:n 
turvallisuudelle ja puolustukselle;

5. korostaa, että vaikka vientilisenssien kieltäminen ja keskeyttäminen pakotteiden tai 
konfliktien sekä arabikevään tapaisten vallankumousten johdosta ovat positiivisia 
merkkejä, ne osoittavat, että EU:n vientipolitiikka on luonteeltaan puhtaasti reaktiivista; 
katsoo, että ennen lisenssien myöntämistä olisi arvioitava perusteellisemmin 
vastaanottaviin maihin liittyvät erityisriskit;

6. panee merkille, että aseiden uudelleenohjaamisen, salakuljetuksen ja varastoimisen 
riskit ovat kasvussa; painottaa, että kolmansiin maihin viedyt aseet saattavat palata 
Eurooppaan ennennäkemättömän helposti ja nopeasti aseiden lisääntyneen 
salakuljetuksen ja tehostuneen liikkumisen johdosta, ja että tämä uhkaa kansalaisten 
turvallisuutta, kuten Europolin äskettäisessä raportissa korostettiin2; pitää myönteisenä 
EU:n tuliaselainsäädännön tarkistamista ja suunnitelmaa aseiden salakuljetusta 
koskevan poliisiyhteistyön tehostamisesta naapurimaiden kanssa;

7. korostaa, että aseviennin valvonta on oleellinen osa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa ja että sitä ohjataan SEU-sopimuksen 21 artiklaan kirjattujen 
periaatteiden mukaisesti, joita ovat demokratian ja oikeusvaltion edistäminen ja rauhan 
säilyttäminen, konfliktien estäminen ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen; 
muistuttaa, että asevienti saattaa vahingoittaa EU:n uskottavuutta globaalina 
ihmisoikeuksien puolustajana; kehottaa huolehtimaan siitä, että ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa koskevassa EU:n yleisessä strategiassa tarkastellaan aseiden 

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts -raportti, Geneva Declaration on Armed Violence 
and Development.
2 Exploring Tomorrow’s Organised Crime, 2015, Europol.



PR\1066411FI.doc 7/9 PE560.836v01-00

FI

vientiä koskevia kysymyksiä ottaen asianmukaisesti huomioon muuttunut 
turvallisuusympäristö ja siihen liittyvät riskit ja uhkat;

8. pitää valitettavana, että vastuuttomat aseiden siirrot yhä haittaavat demokraattista, 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä eri puolilla maailmaa; panee merkille, että perusteen 
8 tehokas täytäntöönpano edistäisi ratkaisevalla tavalla EU:n kehitystavoitteita 
koskevaa politiikkaa;

Asekauppasopimus

9. pitää myönteisenä asekauppasopimuksen voimaantuloa; suhtautuu myönteisesti EU:n 
toteuttamiin toimiin, joilla pyritään edistämään sopimuksen yleismaailmallista 
ratifiointia ja täytäntöönpanoa;

10. pitää myönteisenä vaatimusta siitä, että asekauppasopimuksen osapuolina olevat valtiot 
ottavat lisenssejä koskevassa päätöksenteossaan huomioon riskin siitä, että siirrettyjä 
aseita saatetaan käyttää vakavien sukupuoleen perustuvien tai naisiin ja lapsiin 
kohdistuvien väkivaltaisuuksien suorittamiseen tai edistämiseen; kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään tämän ehdon yhteiseen kantaan;

Yhteinen kanta

11. muistuttaa, että yhteinen kanta ei vaikuta jäsenvalioiden oikeuteen noudattaa 
rajoittavampaa politiikka ja että yhteisessä kannassa määriteltyjä yhteisiä normeja on 
pidettävä vähimmäisnormeina johdanto-osan 3 kohdan mukaisten sotilasteknologian 
siirtojen hallinnassa; korostaa, että yhdenmukaistamisen unionin tasolla pitäisi johtaa 
ainoastaan rajoittavampaan asevientipolitiikkaan kansallisella tasolla eikä sitä pitäisi 
käyttää tekosyynä vesittää tiukempia kansallisia sääntöjä;

12. panee merkille COARMin suorittaman yhteisen kannan 208/944 uudelleentarkastelun ja 
päätelmän, jonka mukaan uudelleentarkastelu palvelee neuvoston asettamia tavoitteita, 
mikä on asekauppasopimuksen mukaista; on huolissaan siitä, että jäsenvaltiot pitävät 
muutoksia tarpeettomina, vaikka asevientipolitiikassa on heikkouksia, jotka arabikevät 
toi selvästi esiin;

13. panee merkille neuvoston yhteiseen kantaan liittyvän käyttäjän oppaan ja Euroopan 
unionin puolustustarvikeluettelon päivittämisen; odottaa kiinnostuneena, että COARM 
hyväksyy uuden sähköisen tietojenjakojärjestelmän; pitää myönteisinä 
asekauppasopimuksen näkökohtiin tehtyjä uusia viittauksia, joita ei ole vielä sisällytetty 
yhteiseen kantaan, ja muutoksia perusteen 7 yksityiskohtaisiin ohjeisiin; on pettynyt 
siihen, että muutokset muiden perusteiden täytäntöönpano-ohjeisiin ovat vähäisiä, 
erityisesti perusteen 8 osalta, vaikka sen tuloksellisessa täytäntöönpanossa on monia 
ongelmia;

14. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kahdeksan perusteen tarkan soveltamisen; katsoo, 
että jäsenvaltioiden, myös unionin tasolla COARMissa, olisi laajennettava arviointejaan 
niin, että niissä kohdistetaan huomio myös kohdemaan tilanteeseen sekä kyseessä 
olevaan erityiseen sotilasteknologiaan; kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan tiukempia 
kansallisia perusteita;
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15. painottaa, että olisi varmistettava pakotepolitiikan parempi johdonmukaisuus; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan järjestelmiensä mahdolliset epäselvyydet ja myös 
Wassenaarin järjestelyn epäselvyydet sotilaallisten ja muiden kuin sotilaallisten aseiden 
viennin osalta, sillä epäselvyydet saattavat johtaa siihen, että käsiaseiden siirroissa 
voidaan kiertää asetuksen järjestelmiä määrittelemällä aseet muiksi kuin sotilaallisiksi;

16. ehdottaa, että tarkastellaan mahdollisuutta soveltaa ja laajentaa kahdeksaa perustetta 
myös sotilas- ja turvallisuushenkilöstön siirtoon, asevientiin liittyviin palveluihin sekä 
yksityisiin sotilaallisiin palveluihin;

17. on huolissaan viennin mahdollisista reitiltä poikkeamisista ja loppukäyttäjien tehokkaan 
valvonnan puuttumisesta ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaan 
valvontajärjestelmän (yhteinen seurantajärjestelmä, väärinkäytön kieltävä lauseke 
loppukäyttäjätodistuksissa, loppukäyttäjien pakolliset fyysiset tarkastukset); kehottaa 
neuvostoa saattamaan perusteen 7 paremmin asekauppasopimuksen 11 artiklan 
mukaiseksi;

18. on erittäin huolissaan unionin vientivalvonnan mahdollisesta kiertämisestä siten, että 
käytetään lisensoitua valmistusta unionin ulkopuolisissa maissa tai EU:ssa toimivien 
yritysten ulkomaisia tytäryhtiöitä; kehottaa COARMia käsittelemään tätä kysymystä 
perusteellisesti seuraavassa vuosikertomuksessaan;

19. kehottaa lisäämään koordinointia käytännön työskentelyn tasolla neuvostossa ja 
EUH:ssa, jotta varmistetaan, että konfliktinehkäisyyn, kehitykseen ja ihmisoikeuksiin 
liittyvät seikat otetaan asianmukaisesti huomioon;

Avoimuus

20. pitää valitettavana, että kuudestoista vuosikertomus annettiin reilusti myöhässä ja 
myöhemmin kuin koskaan aikaisemmin;

21. pitää valitettavana, että vain 21 jäsenvaltiota jätti ilmoitukset täydellisinä
kuudenteentoista vuosikertomukseen; pitää valitettavana, että Kreikka ei ole antanut 
mitään tietoja, että Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole antaneet tietoja 
tosiasiallisesta aseviennistä ja että Ranska antoi asevientiä koskevan kokonaisluvun 
erittelemättömänä;

22. panee merkille, että kertomuksessa on standardoituja tietoja myönnetyistä 
vientilisensseistä, mutta ei kattavia tietoja todellisesta aseviennistä;

23. kehottaa ottamaan kaikissa jäsenvaltioissa käyttöön yhdenmukaisesti sovellettavan 
standardoidun raportointi- ja ilmoitusmenettelyn, johon sisältyy määräajat, 
tosiasiallisista vienti- ja lisensointitiedoista; kehottaa jäsenvaltioita raportoimaan 
kattavammin hylätyistä lisensointianomuksista, mukaan luettuina lisenssikohtaiset 
tiedot vastaanottavasta valtiosta ja viranomaisesta, siirrettävien nimikkeiden kuvaus ja 
määrä puolustustarvikeluettelon alaluokkien mukaan, ja hylkäämisen syy;

24. kehottaa tehostamaan jäsenvaltioiden välistä kuulemista siirroista epävakaille alueille 
tai epävakaisiin maihin; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ja julkaisemaan 
luettelon henkilöistä (sekä yhteisöistä että yksityishenkilöistä), jotka on tuomittu 
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asevientilainsäädännön rikkomisesta ja todettujen uudelleenohjaamistapausten 
perusteella; kehottaa jäsenvaltioita antamaan yksityiskohtaisia tietoja menettelyistä, 
joilla myönnettyjä lisenssejä on peruttu tai keskeytetty pakotteiden kohteina olevien 
maiden osalta;

Julkinen valvonta

25. muistuttaa, että hallituksilla on poliittinen vastuu siitä, viedäänkö sotilaallisia tai 
kaksikäyttötuotteita;

26. katsoo, että kansalaisilla on oikeus saada tietoa hallituksensa asevientipäätöksistä, koska 
ne vaikuttavat kansakunnan turvallisuuteen ja hyvinvointiin;

27. kehottaa vahvistamaan parlamentaarista valvontaa kansallisella ja unionin tasolla 
parlamentissa esitettävillä vuosittaisilla kertomuksilla; kehottaa keskustelemaan unionin 
aseviennistä seuraavassa parlamenttien välisessä YUTP/YTPP-konferenssissa;

28. painottaa myös kansalaisyhteiskunnan tärkeää roolia avoimuuden lisäämisessä; kehottaa 
komissiota ja EUH:ta/COARMia jatkamaan vuoropuhelunsa syventämistä 
kansalaisyhteiskunnan ja merkityksellisten ajatushautomojen kanssa;

Uudet teknologiat ja kysymys kaksoiskäyttötuotteista

29. katsoo, että tekninen kehitys tekee yhä vaikeammaksi erottaa puhdas sotilaallinen käyttö 
puhtaasta siviilikäytöstä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita 
ja komissiota varmistamaan, että Wassenaarin järjestelyssä tai puolustustarvikeluettelon 
ja kaksoiskäyttöasetuksen liitteiden välillä ei ole sääntelyn aukkokohtia, ja 
kiinnittämään erityistä huomiota strategisesti tärkeään uuteen teknologiaan, kuten 
kauko-ohjattuihin ilma-alusjärjestelmiin ja valvontateknologiaan;

30. panee tyytyväisenä merkille komission meneillään olevan työn ja aikomuksen esittää 
uusi lainsäädäntöehdotus kaksoiskäyttötuotteiden viennistä vuoden 2016 ensimmäisellä 
puoliskolla; muistuttaa, että olisi kiireellisesti käsiteltävä potentiaalisesti vahingollista 
tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden ja -palvelujen vientiä kolmansiin maihin;

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.


