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Euroopan komissio tukee Due Diligence Helpdesk on EU Sanctionsin avulla EU:n pk-yrityksiä, jotka 

haluavat käydä kauppaa Iranin kanssa 

 

Euroopan unioni on poistanut suurimman osan Iraniin kohdistuvista taloudellisista sekä rahoituksellisista 

rajoittavista toimenpiteistä (pakotteista) sen jälkeen, kun yhteinen toimintasuunnitelma Joint Comprehensive Plan 

of Action (JCPoA) otettiin käyttöön vuonna 2016. Tämän vuoksi tällä hetkellä lähes kaikki kaupalliset toimet 

Euroopan ja Iranin välillä ovat sallittuja, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Vielä voimassaolevat pakotteet 

kohdistuvat joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen (aseiden viennin rajoitukset, ohjusteknologia, ydinaineiden 

siirrot ja toiminnat, grafiitti, tietyt raakametallit ja tietyntyyppiset ohjelmistot) sekä vakaviin 

ihmisoikeusloukkauksiin (toiminnan rajoitukset tiettyjen yksilöiden kanssa, sekä vientikiellot laitteille, joita voidaan 

käyttää sisäisiin tukahduttamistoimiin tai viestinnän seurantaan tai sen sieppaamiseen). 

EU peräänkuuluttaa rajoitusten 

olemaan älykkäitä ja 

kohdennettuja, jotta laillisen 

taloudellisen toiminnan 

tahattomat seuraukset voidaan 

minimoida. Tästä syystä Euroopan 

komissio pyrkii kannustamaan 

laillista kauppaa Iranin kanssa 

tukemalla yrityksiä harjoittamaan 

EU: n pakotteiden mukaista 

liiketoimintaa. 

Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran on komission tarjoama tukityökalu, joka 

kannustaa sellaisia pk-yrityksiä, jotka pyrkivät harjoittamaan kauppaa Iranin kanssa EU:n lainsäädännön mukaisesti 

ja JCPoA:n puitteissa. Työkalu tarjoaa heille maksuttomia due diligence -tarkastuksia erityisiin 

liiketoimintahankkeisiin Iranissa. Due diligence -raporttien tulokset antavat EU: n pk-yrityksille mahdollisuuden 

alentaa transaktiokustannuksiaan merkittävästi eliminoimalla riskejä ja samalla toimimalla vakuutena 

rahoituslaitoksille tarjoamalla vahvat syyt liiketoiminnan tukemiseen. 

http://sanctions-helpdesk.eu/
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Helpdesk tarjoaa seuraavat ilmaiset palvelut 

1. Henkilökohtainen konsultointi 

EU:n yritykset voivat lähettää pyynnön sähköisen lomakkeen kautta Helpdesk -verkkosivustolla, jolloin he voivat 

saada omakohtaista neuvontaa lakimiehiltä ja huippuasiantuntijoilta talouden ja taloudellisten pakotteiden alalla. 

Helpdesk tiedottaa EU:n pk-yrityksille ehdotetun liiketoiminnan myöntyväisyydestä ja tarjoaa räätälöityjä 

ratkaisuja täysin luottamuksellisesti. 

Jos Helpdesk päättelee, että EU:n pakotteet eivät sovellu ehdotettuun liiketoimintaan, tämä ilmenee hakevalle pk-

yritykselle toimitetussa yksityiskohtaisessa riskiraportissa. Tämä on tärkeä argumentti paitsi asianomaiselle pk-

yritykselle, myös transaktiota hallinnoivalle rahoituslaitokselle. 

2. Tiedotusmateriaalit 

Eurooppalaiset pk-yritykset voivat tutustua tietomateriaaliin EU:n 

pakotteiden erityisvaatimuksista virallisella Helpdesk -verkkosivustolla. 

Helpdesk julkaisee myös säännöllisen uutiskirjeen viimeaikaisesta 

kehityksestä Iranin kehittyvillä liiketoiminta-alueilla, joilla on paljon 

potentiaalia EU:n pk-yrityksille. 

3. Verkkoseminaarit 

Helpdesk järjestää säännöllisiä seminaareja Iranissa toimiville EU:n pk-

yrityksille. Tunnettujen asiantuntijoiden esitykset kattavat EU:n 

pakotteet ja muut due diligence -vaatimukset liiketoiminnalle Iranissa. 

Kumppanit 

Helpdesk tekee tiivistä yhteistyötä the Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX):n kanssa, joka on 

erityistilanteisiin tarkoitettu työkalu. Sen tarkoituksena on helpottaa laillisen kaupan maksuja Euroopan ja Iranin 

välillä. Tämä edistää EU:n talous- ja rahoitusjärjestelmän avoimuutta ja lisää joustavuutta myös kolmansien 

maiden asettamien eksterritoriaalisten pakotteiden kanssa. 

https://sanctions-helpdesk.eu/sanctions-dd-analysis-tool
https://sanctions-helpdesk.eu/resources
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Lisäksi Helpdeskin yhteistyökumppaneina toimivat edustustot, kauppakamarit, sekä viennin kaupalliset 

edustustoimistot, joilla on mahdollisuus tukea pk-yrityksiä ydinpalvelujemme ulkopuolella. 

Lisätietoja verkkosivustollamme www.sanctions-helpdesk.eu  

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@sanctions-helpdesk.eu  

http://www.sanctions-helpdesk.eu/
mailto:info@sanctions-helpdesk.eu

