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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на 
Съвета
(2012/2303(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., 
определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии 
и оборудване1,

– като взе предвид текущия процес на преразглеждане на Общата позиция в рамките 
на работната група COARM (износ на конвенционални оръжия) на Съвета на 
Европейския съюз, която съобразно своя член 15 подлежи на преразглеждане на 
всеки три години след приемането й,

– като взе предвид 13-ия и 14-ия годишен доклад на работната група COARM 
(COARM-годишен доклад)2,

– като взе предвид списъка на изделия и технологии с двойна употреба от списъка на 
приложение І към Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за 
въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската 
дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба3,

– като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 
май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с 
отбраната, вътре в Общността4,

– като взе предвид Общо действие 2002/589/ОВППС на Съвета от 12 юли 2002 г. 
относно приноса на  Европейския съюз в борбата срещу дестабилизиращото 
натрупване и разпространение на малки оръжия и леко въоръжение,  както и 
стратегията на Европейския съюз за борба срещу незаконното натрупване и трафик 
на малки оръжия и леко въоръжение и муниции за тях, приета от Европейския съвет 
на 15 и 16 декември 2005 г.5,

– като взе предвид Обща позиция на Съвета 2003/468/ОВППС от 23 юни 2003 г. 
относно контрола на посредничеството при сделки с оръжие6,

– като взе предвид Общия списък на оръжията на Европейския съюз в неговата 
актуализирана версия от 27 февруари 2012 г.7,

                                               
1 ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.
2 ОВ C 382, 30.12.2011 г., стр. 1; ОВ C 386, 14.12.2012 г., стр. 1. 
3 ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.
4 ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
5 ОВ L 191, 19.7.2002 г., стр. 1, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83. Съвет на Европейския съюз, 

5319/06, 13.1.2006 г.
6 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 79.
7 ОВ C 85, 22.3.2012 г., стр. 1.
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– като взе предвид редовно актуализирания справочник към Общата позиция на 
Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни 
технологии и оборудване1,

– като взе предвид Васенаарската договореност от 12 май 1996 г. относно контрола 
върху износа на конвенционални оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, 
наред с актуализираните през 2011 г. и 2012 г. списъци относно тези изделия и 
технологии и муниции2,

– като взе предвид заключенията, приети от Съвета по външни работи на заседанието 
му на 25 юни 2012 г., в които се изразява подкрепата на ЕС за сключването на 
международен договор за търговията с оръжие в рамките на ООН, с който да се 
установят общи стандарти, задължителни за глобалната търговия с конвенционални 
оръжия3,

– като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно седмия и осмия 
годишен доклад на Съвета в съответствие с нормоустановителна разпоредба № 8 от 
Кодекса за поведение на ЕС при износ на оръжие4,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юни 2012 г. относно преговорите за 
Договора на ООН за търговията с оръжие5,

– като взе предвид член 42 от Договора за създаване на Европейския съюз и член 346 
от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 119, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2013),

A. с убеждение, че износът на оръжия може да има значителни последици за 
политиката в областта на сигурността, но и на развитието, и следователно трябва да 
са обвързани със строга, възможно най-ефикасно функционираща система за 
контрол на оръжията;

Б. като взе предвид, че Общата позиция 2008/944/ОВППС представлява правно 
обвързваща рамка и че в нея са установени осем критерия, при нарушението на 
които се отказва лиценз за износ (критерии 1-4) или поне се предвижда отказ 
(критерии 5-8);

В. като взе предвид, че с тези критерии трябва да се попречи наред с другото на това,  
да се осъществява износ на оръжия, който води до обостряне на конфликти 
(критерии 3 и 4) или до нарушаване на правата на човека (критерий 2), или се 
отразяват негативно върху перспективите за развитие на страна получател 
(критерий 8); като взе предвид, че Общата позиция не съдържа ограничения на 

                                               
1 Съвет на Европейския съюз, 9241/09, 29.4.2009 г.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Съвет на Европейския съюз, 3179. Заседание на Съвета по външни работи, 25.6.2012 г. в Люксембург.
4 Приети текстове, P6_TA(2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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обхвата на валидността, като осемте критерия са валидни за износа в рамките на ЕС, 
но също и за трансфера на оръжия към тясно свързани с ЕС държави;

Г. като взе предвид, че третите държави Босна и Херцеговина, Бившата югославска 
република Македония, Исландия, Канада, Хърватия, Черна гора и Норвегия се 
присъединиха официално към критериите и принципите, заложени в Общата 
позиция;

Д. като взе предвид, че съобразно член 3 от Общата позиция осемте критерия 
дефинират само минимални стандарти, като следователно по-рестриктивните 
политически мерки за контрол върху оръжията от страна на държавите членки 
остават неповлияни;

Е. като взе предвид, че член 10 от Общата позиция посочва еднозначно, че спазването 
на осемте критерия има предимство пред евентуални икономически, социални, 
търговски или промишлени интереси на държавите членки;

Ж. като взе предвид, че процесът на вземане на решение за одобряването или отказа на 
лиценз за износ на оръжие е част от компетентността на държавите членки; като взе 
предвид, че съществуват различни тълкувания на осемте критерия в рамките на 
Европейския съюз, което води до отчасти съществени разлики между практиките на 
износ на оръжия;

З. като взе предвид, че Общата позиция не съдържа демократично съставен и 
обвързващ списък с обосновка, която да дава насока за това, в кои държави износът 
на оръжия би нарушил един или няколко от осемте критерия;

И. като взе предвид, че не съществува стандартна система на проверки и докладване, 
която да дава насоки за това, дали и в каква степен износът на отделните държави 
членки е в разрез с осемте критерия, и че липсват механизми за санкциониране за 
случая, когато държави членки осъществяват износ, който явно не е в съзвучие с 
осемте критерия; като взе предвид, че няма възможност за независима проверка на 
спазването на осемте критерия;

Й. като взе предвид, че споразумението между държавите членки относно прилагането, 
респ. интерпретирането на осемте критерия на Общата позиция, не е напреднало в 
голяма степен;

К. като взе предвид, че годишният доклад на COARM трябва да обхване прилагането 
на Общата позиция и да увеличи прозрачността относно износа на оръжия на 
държавите членки;

Л. с убеждението, че годишните доклади на COARM са допринесли за по-голяма 
прозрачност относно износа на оръжия на държавите членки, като броят на 
насоките и разясненията в справочника за потребителя се е увеличил; като взе 
предвид, че Общата позиция е повишила броя на данните за предоставянето на 
лицензи за износ на оръжия;

М. като взе предвид, че далеч не всички държави членки на Европейския съюз 
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предоставят пълни данни на работната група COARM; като взе предвид, че 
различните процедури за събиране и предоставяне на информация на отделните 
държави членки водят до непълни и разнородни данни, което в значителна степен 
накърнява прозрачността в тази област;

Н. като взе предвид, че през изминалите години са приети мерки относно търговията с 
малки и леки оръжия, като през февруари 2012 г. е приета актуализирана версия на 
Списъка на оръжията към Васенаарската договореност, респ. на списъка на 
артикулите и технологиите с възможна двойна употреба, а области като надзорът 
върху сделките с оръжия, лицензираното производство извън Европейския съюз и 
контролът на крайните потребители са вече част от програмата и отчасти от самата 
Обща позиция, но остават много продукти, особено в областта на артикулите с 
възможна двойна употреба, които не са обхванати от правно обвързваща система за 
контрол върху износа на оръжия;

O. като взе предвид, че Общият списък на оръжията на Европейският съюз и Списъка 
на ЕС на оръжия с възможна двойна употреба не обхващат много от технологиите и 
видовете софтуер за  наблюдение, както и много други артикули, които се използват 
в много страни-получатели за репресивни мерки срещу собственото население;

П. като взе предвид, че беше аргументирано, че събитията от Арабската пролет в 
Северна Африка и Близкия Изток не е можело да бъдат предвидени; като взе 
предвид, че при все това положението с правата на човека в тези страни, което е 
трябвало и все още трябва да бъде съобразено при предоставянето на лицензи за 
износ на оръжия, е било и продължава да е ясно; като взе предвид, че събитията от 
Арабската пролет разкриха слабостите и отчасти неотчитането на Общата позиция, 
респ. нейните критерии от страна на някои страни;

Р. като взе предвид, че държавите от Северна Африка и Близкия Изток през 
изминалите години се нареждаха и все още се нареждат сред най-важните 
потребители на европейски оръжия; като взе предвид, че през 2010 г. държавите
членки на Европейския съюз са изнесли оръжия на обща стойност 8324,3 милиона 
евро, а през 2011 г. – на обща стойност 7975,2 милиона евро към държави в Северна 
Африка и Близкия Изток, като техен мотив е насърчаването на политическата 
стабилност1; като взе предвид, че в периода 2006-2010 г. държавите членки на ЕС са 
издали само за Либия лицензи за износ на обща стойност 1056 милиона евро, като в 
същия период са отхвърлени 54 заявки за износ на оръжие на Либия въз основа на 
критерии 2, 7 и 5 (най-често критерий 2)2;

С. като взе предвид, че прегледите на Международния център за конверсия в Бон 
(BICC) разкриха, че например в Германия през 2011 г. от издадените 17 568 лицензи 
за износ на оръжейни артикули 5 149, т.е. около 30% за износа в 76 различни 

                                               
1 Доклад за износа на оръжия за 2012 г. на  Общата конференция за църквата и развитието (GKKE), 

стр. 9.
2 Преглед на общата позиция на ЕС относно износа на оръжия: перспективи за по-силен контрол, Mark 

Bromley, Non-Proliferation Papers, No. 7, януари 2012 г., стр. 12.
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държави, са в противоречие с един или повече от осемте критерия1;

Т. като взе предвид, че от страна на индустриалния сектор се налага разширяване на 
износа на оръжия, за да се компенсира прогнозираното намаляващо търсене в 
рамките на Европейския съюз, като тази необходимост получава до голяма степен 
политическа подкрепа в полза на засилването на европейската оръжейно-
промишлена база;

У. като взе предвид, че активното участие на ангажирани държави членки, недържавни 
организации, националните парламенти и на Европейския парламент по отношение 
на оценката, хармонизирането, провеждането и контрола на придържането към 
Общата позиция е бавно и сдържано,

Укрепване на общата позиция

1. отбелязва, че съгласно данните на Стокхолмския международен институт за 
изследване на проблемите на мира (SIPRI) държавите от Европейския съюз, взети 
заедно, са най-големият износител на оръжие в света преди САЩ и Русия2 и от този 
износ все по-голяма част, възлизаща на 61,4 % през 2011 г.3, бива изнасяна в 
държави, които не са членки на Европейския съюз.

2. признава, че Европейският съюз е единствената общност от държави, която 
разполага с уникална в света правно обвързваща рамка, която подобрява контрола 
на износа на оръжие наред с друго в кризисни региони и държави с определена 
ситуация на правата на човека, и приветства в този контекст присъединяването на 
трети държави от Европа и останалия свят към системата за контрол на износа на 
оръжие въз основа на Общата позиция; отбелязва обаче със загриженост, че 
прилагането и тълкуването на осемте критерия в отделните държави членки на ЕС, 
са различно стриктни; поради това призовава за единно, еднакво строго тълкуване и 
пълно прилагане на Общата позиция с всички нейни задължения;

3. счита, че поради отрицателните последици от разходите за въоръжаване върху 
възможностите за развитие на по-бедните страни получатели критерий 8 следва да 
бъде оценен по-високо, като несъвместимостта с развитието следва да води 
автоматично до отказ на лиценз за износ;

4. счита, че Общата позиция следва да бъде разширена посредством един постоянно 
актуализиран и обществено достъпен списък с обширна обосновка, която дава 
сведения относно това, до каква степен износът в определени страни получатели е в 
съответствие с осемте критерия;

5. счита за необходимо създаването на стандартизирана система за проверка и 
отчитане, която дава сведения относно това, до каква степен износът на отделни 
държави членки на Европейския съюз нарушава осемте критерия;

                                               
1 Доклад за износа на оръжия за 2012 г. на GKKE, стр. 7.
2 Най-големите износители на оръжие, 2007-2011 г., 

http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
3 Износът на оръжие на ЕС запазва своето равнище, Jane's Defence Weekly, 4. януари 2013 г.
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6. на фона на процеса на преразглеждане на Общата позиция настоятелно призовава за 
подкрепа за една силна, ясна и недопускаща недоразумения формулировка на 
общата позиция, за да се избегнат различни тълкувания и прилагане на критериите; 
особено настоятелно призовава за спазване на член 10 от общата позиция и 
съответно прилагането на критериите да не бъде отменяно или спирано от 
политически, икономически или геостратегически интереси;

7. изразява съжаление, че не е налице възможност за независима проверка на 
спазването на осемте критерия, че не съществуват механизми за санкции при 
нарушение на осемте критерия от държава членка и че такива механизми не са 
планувани; счита, че възможността за независима проверка, както и механизми за 
санкции при нарушение на Общата позиция, следва да бъдат предвидени;

Цивилно-военни стоки

8. приветства приемането от Съвета на актуализираната версия на списъка на 
боеприпасите от споразумението от Васенаар, в която са взети предвид всички 
промени в списъка на боеприпасите от 2011 г.; призовава Съвета да приеме 
последните промени, които бяха посочени през 2011 г. в списъка на изделия с 
двойна употреба и договорени през декември 2012 г. от експертна група;

9. призовава държавите членки с оглед на контрола на износа и прилагането на осемте 
критерия да обърнат повече внимание на изделията, които могат да имат както 
цивилна, така и военна употреба, като например техника за наблюдение и резервни 
части и продукти, които са подходящи за водене на военни действия или могат да 
бъдат използвани за нарушаване на правата на човека, без да бъдат смъртоносни;

10. освен това призовава за разширяване и прилагане на осемте критерия спрямо 
прехвърлянето на военни и полицейски служители, както и на служители по 
сигурността, спрямо свързани с износа на оръжие услуги, ноу-хау и обучение, както 
и спрямо частни военни служби и служби за сигурност; призовава при износа на 
технологии за сигурност и на изделия с двойна употреба, като цяло, да се направи 
задължителна проверката на съвместимостта с осемте критерия;

Годишен доклад на работната група на Съвета COARM

11. отчита усилията на работната група на Съвета COARM по отношение на 
сътрудничеството, координацията и укрепването или прилагането на Общата 
позиция, по-специално по отношение на кампании за повишаване на 
осведомеността и процеси на сближаване и хармонизиране в рамките на 
Европейския съюз и с трети държави; подчертава важната работа на COARM по 
отношение на постигането на стабилно и правно обвързващо международно 
споразумение за контрол на въоръженията за международната търговия с 
конвенционални оръжия;

12. изразява съжаление, че през 2010 г. само 63 % от държавите членки на Европейския 
съюз са предоставили пълни данни относно своя износ на оръжие; отбелязва, че 
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държавите, които повторно са предоставили непълни данни относно своя износ на 
оръжие, са същевременно сред най-големите износители на оръжие в ЕС и в света;

13. отбелязва, че в държавите членки съществуват различни методи за събиране на 
данни и практики на публикуване на събраните данни относно износа на оръжие, 
което води до това, годишният доклад на COARM да не съдържа важна информация 
и съответно да не бъде актуален и достоверен; поради това призовава за 
въвеждането на стандартизиран метод за събиране и предаване на информацията, 
който бива еднакво прилаган във всички държави членки, за да бива предавана или 
публикувана актуална и пълна информация;

14. в тази връзка предлага да се съберат допълнителни сведения от държавите членки и 
да бъдат публикувани на национално равнище и в годишния доклад на COARM, по-
специално списък на държавите, в които износът на оръжие би нарушил един или 
повече от осемте критерия, както и подробен списък на държавите членки на 
Европейския съюз, които са изнасяли оръжия в тези държави през изследвания 
период;

15. отбелязва, че с директивата за опростяване на условията за вътрешнообщностен 
трансфер вътрешноевропейският износ на оръжия беше значително улеснен; в тази 
връзка изисква годишният доклад на COARM да съдържа и подробна информация 
относно това кой вътрешноевропейски износ на оръжие е нарушил един или повече 
от осемте критерия;

16. изисква годишният доклад на COARM да съдържа и сведения относно крайното 
местонахождение на вътрешноевропейския износ и относно евентуални 
проблематични прехвърляния в трети държави;

17. предлага годишният доклад на COARM да бъде разширен с обзор, който следва да 
съдържа наред с друго сравнение с тенденциите от предишни години и обобщени 
данни;

18. изразява съжаление, че годишният доклад на COARM за 2010 г. беше публикуван 
едва на 30 декември 2011 г., а този за 2011 г. на 14 декември 2012., което 
представлява значително забавяне; призовава за своевременно публикуване на 
годишния доклад на COARM, което следва да бъде най-много половин година след 
края на изследвания период;

Парламентът и гражданското общество

19. подчертава важната роля на гражданското общество, на националните парламенти и 
на Европейския парламент за прилагане и налагане на договорените стандарти на 
Общата позиция на национално и европейски равнище и за установяване на 
прозрачна система за контрол, задължена да отчита своята дейност; поради това 
призовава за прозрачен и стабилен механизъм за контрол, който укрепва ролята на 
Парламента и гражданското общество;

20. подчертава значението и легитимността на парламентарния надзор над данните и 
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прилагането на контрола на износа на оръжие и поради това призовава за мерките, 
подкрепата и информацията, необходими за гарантиране на неограниченото 
упражняване на тази надзорна функция на национално и европейско равнище;

21. счита, че правителствени служители, които отговарят за отдаването на национални 
лицензи за износ, както и организации на гражданското общество, които се 
занимават с контрола на износа на оръжие, следва редовно да бъдат консултирани 
при заседанията на работната група на Съвета COARM, тъй като те оказват важен 
принос за прилагането на Общата позиция и за по-доброто качество на обменяната 
информация;

Международно споразумение за контрол на въоръженията за международната 
търговия с конвенционални оръжия

22. отново заявява своята пълна подкрепа за сключването на стабилно и правно 
обвързващо международно споразумение за контрол на въоръженията за 
международната търговия с конвенционални оръжия под егидата на ООН; при това 
подчертава, че тази цел трябва да бъде сред приоритетите на европейската външна 
политика;

23. счита, че едно ефективно споразумение за контрол следва да включва широк 
спектър от дейности, свързани с търговията с конвенционални оръжия, към които 
следва да се числят: вносът, износът и трансферът, включително транспортиране и 
прехвърляне, както и временен внос, износ и реекспорт, производството под 
чуждестранен лиценз, както и управлението на запасите и всички свързани с него 
дейности, включително посредничество, транспорт и финансиране;

24. счита, че едно ефективно международно споразумение за контрол на износа на 
оръжие следва да включва трансфера между държави, трансфера между държави и 
частни крайни потребители, лизинга, отпускането на заеми, подаряването или 
трансфера под формата на помощи или други услуги;

25. призовава държавите членки на ООН, да въведат допълнителни обвързващи 
критерии като международни стандарти, които да служат като насоки за вземащите 
решение, и при това да вземат предвид по-специално ситуацията в страната 
получател, наред с друго по отношение на правата на човека, въздействието върху 
социо-икономическото развитие на страната, както и запазването на мира и 
сигурността в региона;

Разоръжаване

26. счита, че Европейският съюз е длъжен да носи своята нараснала отговорност за 
мира и сигурността в Европа и по света посредством още инициативи за 
ограничаване на въоръженията и разоръжаване и да заеме своята роля на водещ и 
отговорен световен участник или активно да се ангажира в областта на 
неразпространението на оръжия, разоръжаването в световен мащаб и контрола на 
прехвърлянето на оръжие;
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27. счита, че Европейският съюз следва да разработи всеобхватна стратегия за 
преустройство; в тази връзка предлага в рамките на стратегията да се разработи 
план за възможно най-бързото преустройство на производството на оръжия в 
производство на изделия за граждански цели;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния
представител/заместник-председателя на Комисията, Съюза и Комисията, както и на 
правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния секретар на 
ООН.


