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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamise ning relvaekspordi kohta
(2012/2303(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP, millega 
määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu tavarelvastuse ekspordi töörühmas (COARM) 
käimasolevat ühise seisukoha läbivaatamist, mis ühise seisukoha artikli 15 kohaselt on 
ette nähtud pärast kolme aasta möödumist selle vastuvõtmisest,

– võttes arvesse nõukogu töörühma COARM 13. ja 14. aastaaruannet (COARMi 
aastaaruanne)2,

– võttes arvesse kahesuguse kasutusega kaupade loetelu nõukogu 5. mai 2009. aasta 
määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega 
kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) I lisas3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivi 2009/43/EÜ 
kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2002. aasta ühismeedet 2002/589/ÜVJP, mis käsitleb 
Euroopa Liidu osalemist väike- ja kergrelvade destabiliseeriva hankimise ja leviku 
vastases võitluses, samuti Euroopa Liidu strateegiat võitlemaks väike- ja kergrelvade ning 
nende laskemoona ebaseadusliku hankimise ja salakaubaveo vastu, mille Euroopa 
Ülemkogu 15.– 16. detsembril 2005. aastal vastu võttis5,

– võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2003. aasta ühist seisukohta 2003/468/ÜVJP 
relvavahenduse kontrolli kohta6,

– võttes arvesse sõjaliste kaupade ühist Euroopa Liidu nimekirja, mida ajakohastati 27. 
veebruaril 20127,

– võttes arvesse nõukogu ühise seisukoha korrapäraselt ajakohastatavat kasutusjuhendit, 
millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad 
ühiseeskirjad8,

– võttes arvesse 12. mail 1996 sõlmitud Wassenaari kokkulepet tavarelvastuse ning 

                                               
1 ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.
2 ELT C 382, 30.12.2011, lk 1; ELT C 386, 14.12.2012, lk 1. 
3 ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.
4 ELT L 146, 10.6.2009, lk 1.
5 ELT L 191, 19.7.2002, lk 1; ELi Nõukogu, dokument 5319/06, 13. jaanuar 2006.
6 ELT L 156, 25.6.2003, lk 79.
7 ELT C 85, 22.3.2012, lk 1.
8 ELi Nõukogu, dokument 9241/09, 29. aprill 2009.
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kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrolli kohta, samuti 2011. ja 
2012. aastal ajakohastatud loendeid nende kaupade, tehnoloogia ja laskemoona kohta1,

– võttes arvesse välisasjade nõukogu 25. juuni 2012. aasta kohtumisel vastu võetud 
järeldusi, milles väljendatakse ELi toetust ÜRO raames sõlmitavale rahvusvahelisele 
relvakaubanduslepingule, mis kehtestaks tavarelvastuse ülemaailmse kaubanduse jaoks 
siduvad ühised standardid2,

– võttes arvesse oma 18. jaanuari 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu relvaekspordi 
toimimisjuhendi rakendussätte 8 kohase nõukogu seitsmenda ja kaheksanda aastaaruande 
kohta3,

– võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta resolutsioon ÜRO relvakaubanduslepingu 
läbirääkimiste kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 42 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklit 346,

– võttes arvesse kodukorra artikli 119 lõiget 1,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2013),

A.  arvestades, et relvaekspordil võivad muu hulgas olla olulised kaitsepoliitilised, aga ka 
arengupoliitilised tagajärjed ning seepärast tuleks relvaeksport siduda range ja võimalikult 
tõhusalt toimiva relvastuskontrollisüsteemiga; 

B. arvestades, et ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP on õiguslikult siduvaks raamistikuks ning 
selles on kindlaks määratud kaheksa kriteeriumit, mille rikkumise korral keeldutakse 
ekspordilitsentsi andmisest (kriteeriumid 1–4) või keeldumist vähemalt kaalutakse 
(kriteeriumid 5–8); 

C. arvestades, et nende kriteeriumidega tuleb muu hulgas takistada sellist relvaeksporti, mis 
toob kaasa konfliktide teravnemise (kolmas ja neljas kriteerium) või inimõiguste 
rikkumise (teine kriteerium) või mõjutab negatiivselt vastuvõtjariigi arenguperspektiive 
(kaheksas kriteerium); arvestades, et ühise seisukohaga ei ole piiratud kohaldamisala ning 
seega kehtivad kaheksa kriteeriumit nii Euroopa-sisese ekspordi kui ka ELiga tihedalt 
assotsieerunud riikidesse tarnitava relvastuse suhtes;

D. arvestades, et kolmandad riigid, nagu Bosnia ja Hertsegoviina, endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik, Island, Kanada, Horvaatia, Montenegro ja Norra on ametlikult 
liitunud ühises seisukohas kindlaks määratud kriteeriumide ja põhimõtetega;

E. arvestades, et vastavalt ühise seisukoha artiklile 3 on kaheksa kriteeriumiga kindlaks 
määratud üksnes miinimumnõuded ning need ei mõjuta liikmesriikide rangemaid 
relvastuskontrollipoliitika meetmeid;

                                               
1 http://www.wassenaar.org/
2 ELi Nõukogu 3179. välisasjade nõukogu 25. juunil 2012 Luxembourgis.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0008.
4 P7_TA-PROV(2012)0251.
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F. arvestades, et ühise seisukoha artiklis 10 on selgelt öeldud, et kaheksa kriteeriumi 
järgimine on tähtsam kui liikmesriikide võimalikud majanduslikud, sotsiaalsed, 
kaubanduslikud või tööstuslikud huvid; 

G. arvestades, et otsustamine relvaekspordi litsentsi lubamise või sellest keeldumise üle 
kuulub üksnes liikmesriikide pädevusse; arvestades, et Euroopa Liidu siseselt 
tõlgendatakse kaheksat kriteeriumi väga erinevalt, mistõttu on relvaekspordi praktika 
osaliselt küllaltki erinev; 

H. arvestades, et ühises seisukohas ei ole ära toodud kohustuslikku nimekirja, mis oleks 
põhjendatud, demokraatlikult koostatud ja annaks teavet selle kohta, millistesse riikidesse 
oleks relvaeksport ühe või mitme kriteeriumi rikkumine; 

I. arvestades, et ei ole ühtset kontrolli- ja aruandlussüsteemi, mille põhjal teada saada, kas ja 
mil määral üksikute liikmesriikide eksport rikub kaheksat kriteeriumi, samuti pole 
sanktsioonimehhanisme juhuks, kui liikmesriigi eksport ilmselgelt ei ole kooskõlas 
kaheksa kriteeriumiga; arvestades, et ei ole võimalik lasta sõltumatult kontrollida kaheksa 
kriteeriumi täitmist; 

J. arvestades, et liikmesriikide vahel ei ole siiani saavutatud kokkulepet selles suhtes, mis 
puudutab ühise seisukoha kaheksa kriteeriumi rakendamist ja tõlgendamist;

K. arvestades, et COARMi aastaaruanne peab sisaldama ühise seisukoha rakendamist ning 
suurendama liikmesriikide relvaekspordi läbipaistvust;

L. arvestades, et COARMi aastaaruanded on kaasa aidanud liikmesriikide relvaekspordi 
suuremale läbipaistvusele ning et kasutusjuhendis on suurenenud suuniste ja selgituste 
arv; arvestades, et ühise seisukohaga on parandatud edastatavat teavet, mille alusel 
relvaekspordi litsentse anda;

M. arvestades, et kaugeltki mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei edasta täielikke andmeid 
nõukogu töörühmale COARM; arvestades, et üksikute liikmesriikide erinevad andmete 
kogumise ja edastamise meetodid toovad kaasa ebatäiuslikud ja ebaühtlased andmekogud, 
mis oluliselt takistavad läbipaistvust selles valdkonnas; 

N. arvestades, et viimastel aastatel on võetud meetmeid väike- ja kergrelvade kaubanduse 
kohta ning 2012. aasta veebruaris ajakohastati Wassenaari kokkuleppe sõjaliste kaupade 
nimekirja ehk kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia loetelu; arvestades, et 
viimastel aastatel on kavva võetud ja osaliselt ühisesse seisukohta lisatud selliseid 
valdkondi nagu relvavahenduse kontroll, litsentseeritud tootmine väljaspool Euroopa Liitu 
ja lõpptarbijate kontrollimine, kuid endiselt on paljud tooted, eriti kahesuguse kasutusega 
kaupade valdkonnas, hõlmamata relvaekspordi õiguslikult siduva kontrollisüsteemiga; 

O. arvestades, et sõjaliste kaupade ühine Euroopa Liidu nimekiri ning kahesuguse kasutusega 
kaupade ELi loetelu ei hõlma kaugeltki kogu kontrollitehnoloogiat ja -tarkvara ning 
paljusid muid kaupu, mida paljudes vastuvõtjariikides kasutatakse repressiivmeetmete 
rakendamiseks omaenda elanikkonna vastu; 

P. arvestades, et on toodud argumente selle kohta, et araabia kevade sündmusi Põhja-Aafrika 
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ja Lähis-Ida piirkonnas ei olnud võimalik ette näha; arvestades, et sellele vaatamata oli 
teada ja on praegugi teada inimõiguste olukord neis riikides, seda oleks pidanud varem 
arvestama ja tuleb edaspidi arvestada relvaekspordi litsentside andmisel; arvestades, et 
araabia kevade sündmused on näidanud ühise seisukoha ja selle kriteeriumide 
vajakajäämisi ja osalist eiramist mõningate riikide poolt;

Q. arvestades, et Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riigid on viimastel aastatel kuulunud ja kuuluvad 
praegugi Euroopa relvade olulisemate saajate hulka; arvestades, et Euroopa Liidu 
liikmesriigid eksportisid 2010. aastal Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida piirkonna riikidele relvi 
koguväärtuses 8 324,3 miljoni euro eest ning 2011. aastal ikka veel kokku 7 975,2 miljoni 
euro eest, põhjendades seda poliitilise stabiilsuse toetamisega1; arvestades, et aastatel 
2006–2010 andsid ELi liikmesriigid ainuüksi Liibüa tarvis ekspordilitsentse 
koguväärtuses 1056 miljoni euro eest, samal ajal anti sel ajavahemikul eitav vastus 54 
järelepärimisele relvaekspordi kohta Liibüasse, tuues põhjenduseks teist, seitsmendat ja 
viiendat kriteeriumi (kõige sagedam oli teine kriteerium)2;

R. arvestades, et Bonni Rahvusvahelise Ümberkorralduskeskuse (BICC) uuringute andmeil 
rikuti näiteks Saksamaal 2011. aastal 17 568 antud relvaekspordi litsentsi puhul 5 149 
juhul (mis on ligi 30% eksporditehingutest 76 eri riigiga) ühte või mitut nõutavast 
kaheksast kriteeriumist3; 

S. arvestades, et tööstus poolelt nõutakse relvaekspordi laiendamist, et kompenseerida 
prognoositavat vähenevat nõudlust Euroopa Liidu siseselt, ning et seda nõuet toetab 
suurem osa poliitikutest, nähes selles panust Euroopa relvatööstusbaasi tugevdamisse;

T. arvestades, et seotud liikmesriikide, valitsusväliste organisatsioonide, riikide parlamentide 
ja ka Euroopa Parlamendi aktiivne kaasamine seoses ühise seisukoha täitmise hindamise, 
ühtlustamise, jõustamise ja kontrolliga edeneb vaid aegamisi ja loiult; 

Ühise seisukoha tugevdamine

1. võtab teadmiseks, et Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi andmetel 
kuuluvad Euroopa Liidu riigid tervikuna USA ja Venemaa järel maailma suurimate 
relvaeksportijate hulka4 ning et 2011. aastal5 läks sellest ekspordist 61,4%, mis on üha 
suurenev osakaal, riikidesse väljaspool Euroopa Liitu; 

2. tõdeb, et Euroopa Liidul kui ainsal riikide ühendusel on ülemaailmselt ainulaadne 
õiguslikult siduv raamistik, mille abil parandada kontrolli relvaekspordi üle sealhulgas ka 
kriisipiirkondadesse ja riikidesse, kus inimõiguste olukord on kehv, ning tervitab sellega 
seoses Euroopa ja muude maailmajagude kolmandate riikide ühinemist relvaekspordi 
kontrollisüsteemiga ühise seisukoha alusel; võtab siiski murelikult teadmiseks, et kaheksa 
kriteeriumi rakendamist ja tõlgendamist käsitatakse ELi üksikutes liikmesriikides eri 

                                               
1 Kiriku ja arengukoostöö ühiskonverentsi relvaekspordi aruanne 2012, lk 9.
2 The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls, Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, Nr 7, jaanuar 2012, lk 12.
3 Kiriku ja arengukoostöö ühiskonverentsi relvaekspordi aruanne 2012, lk 7.
4 The top 20 Arms Exporters, 2007-2011, http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
5 EU arms exports figures remain level, Jane's Defence Weekly, 4. jaanuar 2013.
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rangusega; nõuab seepärast ühise seisukoha ning kõigi sellest lähtuvate kohustuste ühtset, 
samaväärselt ranget tõlgendamist ja täielikku rakendamist;

3. on seisukohal, et relvastuskulude negatiivse mõju tõttu vaesemate vastuvõtjariikide 
arenguvõimalustele tuleks kaheksandat kriteeriumit tähtsustada, nii et arenguga 
kokkusobimatus peaks automaatselt kaasa tooma ekspordilitsentsi andmisest keeldumise;

4. on seisukohal, et ühist seisukohta tuleks täiendada avalikult juurdepääsetava nimekirjaga, 
mida pidevalt ajakohastatakse ja mis annab teavet selle kohta, millisel määral eksport 
teatavatesse vastuvõtjariikidesse on või ei ole kooskõlas kaheksa kriteeriumiga;

5. peab vajalikuks, et loodaks ühtlustatud kontrolli- ja aruandlussüsteemi, mille põhjal teada 
saada, kas ja mil määral üksikute liikmesriikide eksport rikub kaheksat kriteeriumi; 

6. nõuab, et ühise seisukoha läbivaatamise taustal toetataks jõulist, selget ja mitte valesti 
mõistetavat sõnastust ühises seisukohas, et vältida kriteeriumide erinevat tõlgendamist ja 
kohaldamist; nõuab eelkõige ühise seisukoha artikli 10 järgimist, selle kohaselt ei tohi 
kriteeriumide kohaldamist poliitiliste, majanduslikele või geostrateegiliste huvide tõttu 
välistada või kõrvale jätta;

7. peab kahetsusväärseks, et ei ole võimalik lasta sõltumatult kontrollida kaheksa kriteeriumi 
täitmist ning et praegu pole ega ka kavandata sanktsioonimehhanisme liikmesriigi suhtes, 
kes rikub neid kaheksat kriteeriumi; on seisukohal, et ette tuleks näha võimalused, kuidas 
läbi viia sõltumatut kontrolli ning kehtestada sanktsioonid ühise seisukoha rikkumise 
korral; 

Tsiviil-sõjalised kaubad 

8. väljendab heameelt selle üle, et nõukogu võttis vastu Wassenaari kokkuleppe 
ajakohastatud loendi laskemoona kohta, selles loendis on arvesse võetud kõiki 2011. 
aastal tehtud muudatusi; kutsub nõukogu üles vastu võtma ka viimaseid muudatusi, mis 
tehti 2011. aastal kahesuguse kasutusega kaupade loendis ja milles ekspertide rühm 2012. 
aasta detsembris kokku leppis;

9. kutsub liikmesriike üles ekspordikontrolli ja kaheksa kriteeriumi kohaldamist arvestades 
pöörama suuremat tähelepanu kaupadele, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel 
otstarbel, nagu näiteks vaatlustehnika, aga ka varuosad ja tooted, mis sobivad 
elektrooniliseks sõjapidamiseks, või mida on võimalik kasutada mitte surmatoovaks 
inimõiguste rikkumiseks;

10. lisaks nõuab kaheksa kriteeriumi laiendamist või kohaldamist sõjaväe, julgeoleku ja 
politsei töötajate üleviimisele, relvaekspordiga seotud teenustele, oskusteabele ja 
väljaõppele ning erasektori militaar- ja turvateenistustele; nõuab, et kohustuslikus korras 
oleks ette nähtud, et julgeolekutehnoloogia ja üldisemalt kahesuguse kasutusega kaupade 
eksportimisel kontrollitaks vastavust kaheksale kriteeriumile;

Nõukogu töörühma COARM aastaaruanne 
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11. tunnustab nõukogu töörühma COARM pingutusi, mis on suunatud koostööle ja 
kooskõlastamisele ning ühise seisukoha tugevdamisele ja rakendamisele, eelkõige mis 
puudutab teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ja ühtlustamist nii Euroopa Liidu sees kui ka 
suhetes kolmandate riikidega; rõhutab COARMi olulist tööd saavutamaks tugev ja 
õiguslikult siduv rahvusvaheline relvastuskontrolli leping tavarelvastuse rahvusvahelise 
kaubanduse kohta;

12. peab kahetsusväärseks, et 2010. aastal esitas vaid 63% ELi liikmesriikidest täielikud 
andmekogud oma relvaekspordi kohta; täheldab, et riigid, kes korduvalt on esitanud 
mittetäielikke andmeid oma ekspordi kohta, kuuluvad samal ajal nii ELi kui ka maailma 
suurimate relvaeksportijate hulka;

13. sedastab, et liikmesriikides on kasutusel erinevad andmete kogumise meetodid ja 
relvaekspordi andmekogude avaldamise tavad, mistõttu COARMi aastaaruanne ei sisalda 
olulist teavet ega pole seega ajakohane ja kõnekas; nõuab seepärast, et kehtestataks 
andmete kogumise ja edastamise ühtne kord, mida kohaldatakse ühtemoodi kõikides 
riikides, et teavet õigeaegselt ja täielikult edastataks ja avaldataks; 

14. teeb sellega seoses ettepaneku koguda liikmesriikidest täiendavaid andmeid ning avaldada 
neid nii riiklikul tasandil kui ka COARMi aastaaruandes, eelkõige tuleks avaldada 
nimekiri riikidest, kuhu relvade eksportimine tähendaks kaheksast kriteeriumist ühe või 
mitme kriteeriumi rikkumist, samuti tuleks koostada üksikasjalik nimekiri neist ELi 
liikmesriikidest, kes andmete kogumise ajavahemikul relvi neisse riikidesse eksportisid; 

15. tõdeb, et direktiiviga ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta muudeti relvade 
Euroopa-sisene eksport oluliselt lihtsamaks; nõuab sellega seoses, et COARMi 
aastaaruandes oleks välja toodud ka üksikasjalik teave selle kohta, millised Euroopa-
sisesed relvaeksporditehingud on rikkunud kaheksast kriteeriumist ühte või mitut 
kriteeriumit; 

16. nõuab, et COARMi aastaaruanne sisaldaks ka teavet Euroopa-sisese ekspordi lõppasukoha 
ja võimaliku problemaatilise edasitarnimise kohta kolmandatesse riikidesse; 

17. teeb ettepaneku täiendada COARMi aastaaruannet kokkuvõttega, mis peaks muu hulgas 
sisaldama suundumusi võrreldes eelnevate aastatega ning koondarve;

18. peab kahetsusväärseks, et COARMi aastaaruanne 2010. aasta kohta ilmus alles 30. 
detsembril 2011 ja 2011. aasta kohta alles 14. detsembril 2012, mis tähendab avaldamist 
küllalti suure hilinemisega; nõuab COARMi aastaaruande aktuaalset avaldamist, nii et see 
toimuks hiljemalt poole aasta möödumisel pärast andmete kogumise ajavahemikku; 

Parlament ja kodanikuühiskond

19. rõhutab, et kodanikuühiskonnal, riikide parlamentidel ja Euroopa Parlamendil on tähtis 
roll täita, et rakendada ja jõustada ühise seisukoha kokkulepitud standardid riiklikul ja 
Euroopa tasandil ning kehtestada läbipaistev kontrollisüsteem koos aruandekohustusega; 
nõuab seepärast läbipaistvat ja töökindlat kontrollimehhanismi, mis tugevdab 
parlamentide ja kodanikuühiskonna rolli;



PR\927057ET.doc 9/10 PE504.230v02-00

ET

20. rõhutab, et parlamentaarne järelevalve relvaekspordikontrolli andmete ja rakendamise üle 
on oluline ja õiguspärane, ning nõuab seepärast meetmeid, toetust ja andmeid, mis on 
vajalikud, et tagada selle kontrollifunktsiooni täitmine riiklikul ja üleeuroopalisel tasandil;

21. on seepärast seisukohal, et nõukogu töörühma COARM koosolekutel tuleks korrapäraselt 
nõu pidada valitsusametnikega, kes vastutavad riiklike ekspordilitsentside andmise eest, 
ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kes tegelevad relvaekspordi kontrolli 
teemaga, sest nad saavad oluliselt kaasa aidata ühise seisukoha rakendamisele ja 
vahetatavate andmete paremale kvaliteedile;

Rahvusvaheline relvastuskontrolli leping tavarelvastuse rahvusvahelise kaubanduse 
kohta 

22. väljendab taas oma täielikku toetust sellele, et tugev ja õiguslikult siduv rahvusvaheline 
relvastuskontrolli leping tavarelvastuse rahvusvahelise kaubanduse kohta sõlmitaks ÜRO 
egiidi all; rõhutab, et see eesmärk peab olema üks ELi välispoliitika prioriteetidest;

23. on seisukohal, et toimiv relvastuskontrolli leping peaks hõlmama laia tegevuste ringi 
seoses tavarelvastuse kaubandusega ning selle alla peaksid kuuluma: import, eksport ja 
tarned – kaasa arvatud üleandmine ja ümberlaadimine, aga ka ajutine sisse- ja väljavedu 
ning reeksport –, tootmine välismaise litsentsi alusel, varude haldamine ning kõik 
asjaomaseid teenuseid, sh vahendamine, transport ja rahastamine;

24. on arvamusel, et tõhus rahvusvaheline relvaekspordikontrolli leping peaks hõlmama 
riikidevahelisi tarneid, tarneid riikide ja erasektori lõppkasutajate vahel, liisimist ja 
laenamist, kinkimist või üleandmist abi korras või muid teenuseid; 

25. kutsub ÜRO liikmesriike üles kehtestama rahvusvaheliste standarditena täiendavaid 
siduvaid kriteeriumeid, mis oleksid juhisteks otsustajatele, ning võtma seejuures eelkõige 
arvesse sihtriigi olukorda, sh inimõiguste olukorda, mõju riigi sotsiaalmajanduslikule 
arengule, aga ka rahu ja julgeoleku tagamaist piirkonnas; 

Desarmeerimine

26. on seisukohal, et Euroopa Liit peaks kandma oma üha suurenevat vastutust rahu ja 
julgeoleku tagamisel Euroopas ja maailmas ning tegema sel eesmärgil uusi algatusi 
relvastuse piiramiseks ja desarmeerimiseks, ühtlasi peaks Euroopa Liit vastutustundelise 
ülemaailmse partnerina olema eestvedajate seas ning näitama üles aktiivsust sellistes 
valdkondades nagu relvade leviku tõkestamine, ülemaailmne desarmeerimine ja 
relvatarnete kontroll;

27. on seisukohal, et Euroopa Liit peaks välja töötama ulatusliku konversioonistrateegia; 
soovitab seetõttu selle strateegia raames töötada välja kava, kuidas saaks relvastuse 
tootmise võimalikult kiiresti ümber korraldada tsiviilotstarbeliste kaupade tootmiseks;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon kõrgele esindajale ja 
komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja 
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parlamentidele ning ÜRO peasekretärile.


