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Yhteiset viestit EU:n kansalaisille ja yrityksille siirtokunnissa harjoitettavaa
taloudellista toimintaa ja rahoitustoimintaa koskevan tietoisuuden
lisäämiseksi
EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet julkaista yhteiset viestit EU:n kansalaisille ja yrityksille siirtokunnissa harjoitettavaa taloudellista toimintaa ja rahoitustoimintaa
koskevan tietoisuuden lisäämiseksi. Yhteisesti sovittu teksti on seuraavanlainen:

 "EU ja sen jäsenvaltiot katsovat, että Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia, muodostavat esteen rauhalle ja uhkaavat tehdä mahdottomaksi
kahden valtion malliin perustuvan ratkaisun löytämisen Israelin ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin. EU ja sen jäsenvaltiot eivät tunnusta mitään muutoksia
ennen vuotta 1967 määriteltyihin rajoihin, mukaanlukien Jerusalemissa, rauhanprosessin osapuolten keskenään sopimia muutoksia lukuun ottamatta. Länsiranta,
mukaanlukien Itä-Jerusalem, Gaza ja Golanin kukkulat ovat alueita, jotka ovat olleet Israelin miehittäminä vuodesta 1967 lähtien.

Edellä todetun vuoksi EU ja sen jäsenmaat haluavat lisätä kansalaistensa ja yritystensä tietoisuutta siirtokuntiin liittyvän taloudellisen toiminnan ja
rahoitustoiminnan riskeistä. Varainsiirrot, investoinnit, hankinnat ja muu taloudellinen toiminta (mukaan lukien palvelut kuten turismi) Israelin siirtokunnissa tai
niiden hyödyksi sisältävät juridisia ja taloudellisia riskejä. Riskit johtuvat siitä, että Israelin siirtokunnat on kansainvälisen oikeuden mukaan rakennettu miehitetylle
alueelle ja ettei niitä tunnusteta laillisesti Israelin valtion osiksi. Hankinnan tai investoinnin kohteena olevien maaomaisuuden, veden, mineraalien tai muiden
luonnonvarojen omistusoikeus saattaa tämän vuoksi joutua kiistanalaiseksi.

Mahdolliset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sekä ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden loukkaukset tulee myös pitää mielessä.

Mahdollisten ostajien ja investoijien tulisi olla tietoisia siitä, että mahdollisella Israelin ja palestiinalaisten, tai Israelin ja Syyrian, välisellä rauhansopimuksella voi olla
vaikutuksia siirtokunnista hankittavaan omaisuuteen tai niissä harjoitettavaan taloudelliseen toimintaan. Riitatapauksissa EU:n jäsenvaltioiden voisi olla hyvin
vaikeata suojella kansallisesti ostajien ja investoijien intressejä.

EU:n kansalaisten ja yritysten tulisi myös tiedostaa toimintansa mahdolliset vaikutukset maineeseensa, jos ne osallistuvat taloudelliseen toimintaan siirtokunnissa
tai investoivat siirtokuntiin.

EU:n kansalaisten ja yritysten, jotka harkitsevat taloudellista toimintaa siirtokunnissa tai investointeja siirtokuntiin, tulisi hankkia asianmukaista oikeudellista
neuvontaa ennen asiassa etenemistä."

Lisätietoja OECD:n ja YK:n asiaa koskevista ohjeista ja johtavista periaatteista saatavilla seuraavista osoitteista:

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf"

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

http://formin.finland.fi/public/Print.aspx?contentid=309085&nodeid=15145&culture=fi-FI&contentlan=1



http://formin.finland.fi/public/Print.aspx?contentid=309085&nodeid=15145&culture=fi-FI&contentlan=1


