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neuvoston kuudennesta vuosikertomuksesta
(2005/2013(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 1
Johdanto-osan 9 viite

– ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän EU:n 
turvallisuusstrategian ja siihen liittyvät vaarat kansainvälisen turvallisuuden, 
aseidenriisunnan ja asevientivalvonnan suhteen,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 2
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

A a. katsoo, että Euroopan unionin olisi EU:n turvallisuusstrategiassa esitettyjen uhkien 
valossa pyrittävä parhaansa mukaan toimimaan ja esiintymään vastuullisena 
eturivin globaalina toimijana ydinaseiden leviämisen ehkäisemisessä, 
maailmanlaajuisen aseidenriisunnan edistämisessä ja asevientivalvonnan 
kehittämisessä,
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 3
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. ottaa huomioon, että maailmassa kuolee joka vuosi puoli miljoonaa ihmistä 
pienaseilla tehdyn väkivallan seurauksena sekä aseellisissa selkkauksissa että 
rikosten yhteydessä,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 4
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. on vakuuttunut siitä, että EU:n yhtenäisen asevientipolitiikan kehittäminen ja 
täytäntöönpano syventäisivät osaltaan huomattavasti EU:n yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 5
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

C b. on vakuuttunut siitä, että EU:n asevientipolitiikan on joka tapauksessa oltava 
tehostava ja täydentävä osa unionin ulkoista toimintaa, johon kuuluvat kestävän 
kehityksen, kriisinehkäisyn ja ihmisoikeuksien edistämisen tavoitteet,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 6
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

C c. toteaa viimeaikaisesta raportista käyvän selville, että neljä suurta eurooppalaista 
aseviejää on kasvattanut osuuttaan aseviennistä kehitysmaihin merkittävästi: 
830 miljoonasta dollarista vuonna 2003 (5,5 prosenttia) 4,8 miljardiin dollariin 
vuonna 2004 (22 prosenttia),

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 7
2 kohta

2. pitää valitettavana sitä, ettei tarkistuksessa ole menty riittävän pitkälle ja kehitetty 
selkeitä perusteita, ja vaatii huomattavia parannuksia perusteiden täsmällisyyteen; 
vaatii, että käytännesäännöistä tehdään oikeudellisesti sitovat ja että neuvosto ei 
enää siirrä päätöstään käytännesääntöjen oikeudellisesta sitovuudesta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Zsolt László Becsey

Tarkistus 8
3 kohta

3. on erittäin huolissaan EU:n viimeaikaisista tapauksista, jotka liittyvät tuotantolaitosten 
siirtoon ulkomaille, luvanvaraista tuotantoa koskevat sopimukset mukaan luettuina, ja 
pahoittelee, ettei tarkistuksen yhteydessä puututtu tarkemmin tähän asiaan; muistuttaa 
tarpeesta asettaa toimintaohje, jolla säädellään ulkomailla sijaitsevissa laitoksissa 
tuotettavien valmiiden tuotteiden valmistusta, määrää ja vientiä, ja että yhteisessä 
kannassa olisi asetettava määräaika sekä tämän asetuksen laatimiselle että 
voimaantulolle;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 9
4 a kohta (uusi)

4 a. kehottaa jälleen kerran jäsenvaltioita laatimaan yhdessä luettelon aseellisiin 
selkkauksiin sekaantuneista maista, joihin aseiden vienti olisi periaatteessa 
kiellettävä, hyödyntäen YK:n turvallisuusneuvoston asevientikieltojen 
seurantaelinten laatimia raportteja ja suosituksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl von Wogau

Tarkistus 10
4 a kohta (uusi)

4 a. kehottaa aloittamaan Euroopan laajuisen vuoropuhelun jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten johtajien välillä yhteisen tilannekeskuksen 
tilannearvioiden perusteella;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 11
5 kohta

5. kannattaa käytännesääntöjen muuntamista yhteiseksi kannaksi; korostaa, ettei tämä 
saisi rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta neuvotella muista kansainvälisistä ja 
alueellisista asevientivalvontaa koskevista toimenpiteistä; pahoittelee kuitenkin, että 
näin ei ole vielä tapahtunut, ja vaatii jäsenvaltioita huolehtimaan 
käytännesääntöjen oikeudellisesta sitovuudesta;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 12
5 a kohta (uusi)

5 a. on sitä mieltä, että selkeällä tehokkaalla ja yhtenäisellä yhteisellä 
asevientipolitiikalla, joka perustuu oikeudellisesti sitoviin käytännesääntöihin, voi 
olla ratkaiseva osuus terrorismin torjunnassa, kriisien ehkäisemisessä, alueellisessa 
vakaudessa ja ihmisoikeuksien edistämisessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 13
6 kohta

6. ottaa huomioon ”työkalupakin” ja erityisten mekanismien käyttöönoton sellaisiin 
maihin suuntautuvan aseviennin sääntelemiseksi, joita koskeva aseidenvientikielto on 
poistettu; katsoo, että olisi luotava tarkistusmenettely työkalupakin arvioimista ja 
mahdollista tarkistamista sekä kyseisten maiden tilanteen säännöllistä seuraamista 
varten ottaen huomioon syyt, joiden vuoksi aseidenvientikielto on poistettu; kehottaa 
COARM-työryhmää tarkistamaan menettelyä säännöllisin väliajoin ja raportoimaan 
asiaa käsittelevistä keskusteluista Euroopan parlamentille; vaatii, että aseita ei saa 
viedä maihin, joissa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Panagiotis Beglitis

Tarkistus 14
6 kohta

6. kannattaa ”työkalupakin” ja erityisten mekanismien käyttöönottoa sellaisiin maihin 
suuntautuvan aseviennin sääntelemiseksi, joita koskeva aseidenvientikielto on 
poistettu; katsoo, että aseidenvientikiellon poistamisen jälkeenkin tarvitaan tiukkaa 
valvontaa; katsoo, että olisi luotava tarkistusmenettely työkalupakin arvioimista ja 
mahdollista tarkistamista sekä kyseisten maiden tilanteen säännöllistä seuraamista 
varten ottaen huomioon syyt, joiden vuoksi aseidenvientikielto on poistettu; kehottaa 
COARM-työryhmää tarkistamaan menettelyä säännöllisin väliajoin ja raportoimaan 
asiaa käsittelevistä keskusteluista Euroopan parlamentille;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 15
9 kohta

9. on edelleen vakaasti sitä mieltä, että Kiinaa koskevaa aseidenvientikieltoa ei saisi 
poistaa, ennen kuin ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja poliittisia vapauksia 
koskeva tilanne maassa on parantunut selvästi ja huomattavasti ja Taivaallisen rauhan 
aukion tapahtumat on käsitelty asianmukaisesti; on lisäksi huolissaan siitä, että 
asevienti lisää alueellisen epävakauden riskiä Itä-Aasiassa, erityisesti kun muistetaan 
Kiinan hiljattain antama Taiwanille suunnattu irrottautumisen estävä laki; kehottaa 
Kiinaa ryhtymään konkreettisiin toimiin maan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi 
muun muassa ratifioimalla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen, sallimalla kansainvälisen Punaisen Ristin tehdä 
tarkistuskäyntejä maan vankiloissa ja antamalla tietoja Taivaallisen rauhan aukion 
iskun uhreista sekä vahvistamalla vientivalvontajärjestelmäänsä ja sitoutumalla 
vahvemmin kansainvälisiin ydinaseiden leviämisen ehkäisemistä koskeviin 
normeihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 16
9 kohta

9. Yhtäläiset perusteet

kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan yhtäläisiä perusteita kolmansien maiden 
arvioinnissa, kun kyseessä on ihmisoikeuksien loukkauksista tai kasvavasta 
alueellisesta epävakaudesta johtuva asevientirajoitus tai -kielto; on tämän vuoksi 
sitä mieltä, että Kiinaa koskevaa aseidenvientikieltoa ei saisi poistaa, ennen kuin 
ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja poliittisia vapauksia koskeva tilanne maassa on 
parantunut selvästi ja huomattavasti ja Taivaallisen rauhan aukion tapahtumat on 
käsitelty asianmukaisesti; on lisäksi huolissaan siitä, että asevienti lisää alueellisen 
epävakauden riskiä Itä-Aasiassa, erityisesti kun muistetaan Kiinan hiljattain antama 
Taiwanille suunnattu irrottautumisen estävä laki;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 17
10 kohta

10. ottaa käyttäjän oppaaseen tehdyt muutokset huomioon muutoksiin ja kannustaa 
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päivittämään opasta jatkossakin käytännesääntöihin tehtävien muutosten valossa, 
esimerkiksi kun perustetta 8 koskevat yksityiskohtaiset ohjeet on saatu valmiiksi; 
edellyttää, että ihmisoikeuksien noudattaminen olisi yleisesti ottaen valittava 
perusteeksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 18
10 a kohta (uusi)

10 a. edellyttää sellaisten sääntöjen hyväksymistä, joissa otetaan huomioon 
varustelutarvikkeiden leviämisongelma ja painotetaan enemmän neuvoston asetusta 
(EY) N:o 1334/2000, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2000, kaksikäyttötuotteiden ja -
teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta1, ja 
kehottaa lisäksi toteuttamaan muita parannuksia ennen uusien sääntöjen 
hyväksymistä esim. huolehtimalla ihmisoikeuksia koskevasta perusteesta, joka ei 
saa rajoittua pelkästään siihen, onko maa halukas noudattamaan kansainvälistä 
sotaoikeutta, ja edellyttää poliittisen sitovuuden tiukentamista niin pitkään kuin 
oikeudellinen sitovuus ei ole voimassa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 19
12 kohta

12. vaatii huomattavaa parannusta kansallisten selvitysten laatuun, jotta voidaan arvioida 
tarkasti käytännesääntöjen soveltamista jäsenvaltioissa ja jotta voidaan lisätä 
avoimuutta; jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi sopia yhteisistä erityisvaatimuksista, joita 
kaikkien maiden on noudatettava ja jotka koskevat muun muassa tiettyyn 
vastaanottajamaahan liittyvien vienti- ja välityslupien määrää, vientiluvan saaneiden 
tarvikkeiden tyyppien täydellistä kuvausta, kunkin vientiluvan saaneen tarviketyypin 
määrää ja loppukäyttäjän tyypin määrittelyä; edellyttää, että kansallisissa selonteoissa 
käsitellään vastedes aseviennin rahoittamista, kuten valtion lainoja ja 
luottotakausta;

Or. de

1 EYVL L 159, 30.6.2000, s. 1.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 20
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa neuvostoa luokittelemaan kaksikäyttötuotteet sotilaskalustoksi ja ottamaan 
käytännesääntöjä kehitettäessä huomioon suuntauksen, että siviilikäytössä oleva 
tekniikka siirtyy yhä useammin sotilaskäyttöön; kannustaa keskustelemaan siitä, 
mitä tämä suuntaus merkitsee tulevan kaksikäyttötuoteasetuksen ja 
käytännesääntöjen kannalta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Annemie Neyts-Uyttebroeck

Tarkistus 21
16 a kohta (uusi)

16 a. vaatii Euroopan unionilta ja jäsenvaltioilta ennakoivampaa lähestymistapaa 
kaksikäyttötuotteiden viennin valvontaan, jotta riski herkkien tuotteiden 
päätymisestä epäsuotaville loppukäyttäjille kolmansissa maissa voitaisiin välttää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Panagiotis Beglitis

Tarkistus 22
16 a kohta (uusi)

16 a. kehottaa jäsenvaltioita valvomaan tiukasti niiden maiden ihmisoikeustilannetta, 
joihin aseita tuodaan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 23
28 kohta

28. kehottaa jäsenvaltioita valmistautumaan EU:n tulevaan laajentumiseen ja 
harkitsemaan, mikä on paras tapa ottaa seuraavan laajentumisaallon valtiot mukaan 
tietojenvaihtomekanismeihin, erityisesti COARM-työryhmän keskusteluihin ja 
unionin käytännesääntöjen mukaiseen epäämisilmoitusjärjestelmään ja auttaa niitä 
tässä, jotta voidaan varmistaa, että aseviennin valvonta on yhdenmukaista ja että 
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käytännesääntöjen periaatteet ja perusteet toteutuvat täydellisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 24
28 a kohta (uusi)

28 a. kannattaa sellaisen eurooppalaisen asevientikiellon valvontaviraston perustamista, 
joka voi valvoa asevientiä koskevien Euroopan unionin säännösten tehokkuutta ja 
tarkastaa niitä; kehottaa perustamaan toisen viraston aseistariisuntaa ja tekniikan 
muuntamista varten, ja pyytää neuvostoa lakkauttamaan eurooppalaisen 
puolustusviraston, koska se pyrkii edistämään unionin sisäistä sotilaskaluston 
kauppaa, mikä johtaa automaattisesti aseviennin edistämiseen entisestään ja 
hankaloittaa siten alan valvontaa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski, Cecilia Malmström, Karl von Wogau

Tarkistus 25
28 a kohta (uusi)

28 a. kehottaa neuvostoa ja Euroopan komissiota käsittelemään tulevissa neuvotteluissa 
Euroopan naapuruuspolitiikan sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimusten 
kehittämistä noudattaen EU:n Kiinan kansantasavallalle asettamaa 
asevientikieltoa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 26
28 b kohta (uusi)

28 b. kehottaa perustamaan eurooppalaisen tiedotusviraston, joka tiedottaa kehitysmaihin 
suuntautuvan aseviennin seurauksista ja jonka tehtävänä olisi oltava 
käytännesääntöjä edistävän valistusstrategian laatiminen, jonka yhteydessä olisi 
korostettava, miten tuhoisasti asevienti vaikuttaa kansantalouksiin ja yhteiskuntiin, 
ja kehottaa rahoittamaan tämän viraston toimintaa poistamalla määrärahat 
eurooppalaiselta puolustusvirastolta, joka vaikuttaa pysyvästi aseviennin 
edistämiseen tasapainottamalla laajamittaista sotilaskalustovientiä harjoittavien 
jäsenvaltioiden toimintaa varustelupoliittisesti;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 27
30 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Annemie Neyts-Uyttebroeck

Tarkistus 28
32 a kohta (uusi)

32 a. pitää pienaseita ja kevyitä aseita koskevan kaupan ongelmaa ja 
rankaisemattomuutta huolestuttavana ja kehottaa EU:ta pyrkimään yhteistyössä 
YK:n kanssa pienaseiden ja kevyiden aseiden merkitsemistä ja jäljittämistä 
koskevaan kansainväliseen järjestelmään, jotta näiden aseiden laitonta valmistusta, 
siirtämistä ja käyttöä voitaisiin torjua tehokkaasti koko maailmassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tobias Pflüger

Tarkistus 29
32 a kohta (uusi)

32 a. kannustaa käymään EU:ssa ja jäsenvaltioissa keskustelua siitä, pitääkö asevientiä 
käsitellä edelleen talousarvion yhteydessä samalla tavalla kuin muiden 
hyödykkeiden vientiä, kuten Saksassa tehdään, ja edellyttää periaatteelliseen 
yhteisymmärrykseen pääsemistä harkittaessa, pitääkö aseviennin toimia 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kannalta kansallisen ja ylikansallisen 
valtapolitiikan välineenä, kuten sitä jo käytetään suuremmissa jäsenvaltioissa;

Or. de


