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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 
2008/944/PESC a Consiliului
(2012/2303(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de 
definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și 
echipament militar1,

– având în vedere revizuirea Poziției comune desfășurată în momentul de față de către 
Grupul de lucru pentru exportul de arme convenționale din cadrul Consiliului Uniunii 
Europene (COARM), care potrivit articolului 15 din Poziția comună trebuie să aibă loc la 
trei ani de la adoptarea acesteia din urmă,

– având în vedere al treisprezecelea și al paisprezecelea raport anual al Grupului de lucru 
COARM al Consiliului (Raportul anual al COARM)2,

– având în vedere Lista produselor cu dublă utilizare din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu 
dublă utilizare3,

– având în vedere Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 
mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul 
apărării în interiorul Comunității4,

– având în vedere Acțiunea comună 2002/589/PESC a Consiliului din 12 iulie 2002 privind 
contribuția Uniunii Europene la combaterea acumulării și proliferării cu caracter 
destabilizator a armelor ușoare și a armelor de calibru mic și Strategia Uniunii Europene 
de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de arme de calibru mic și armament 
ușor (SALW), precum și de muniție aferentă, adoptată de Consiliul European la 15/16 
decembrie 20055,

– având în vedere Poziția comună 2003/468/PESC a Consiliului din 23 iunie 2003 privind 
controlul brokerajului cu armament6,

– având în vedere versiunea actualizată din 27 februarie 2012 a Listei comune a Uniunii 
Europene cuprinzând produsele militare7,

                                               
1 JO L 335, 13.12.2008, p. 99.
2 JO C 382, 30.12.2011, p. 1; JO C 386, 14.12.2012, p. 1. 
3 JO L 134, 29.5.2009, p. 1.
4 JO L 146, 10.6.2009, p. 1.
5 JO L 191, 19.7.2002, p. 1; Consiliul Uniunii Europene, 5319/06, 13.1.2006.
6 JO L 156, 25.6.2003, p. 79.
7 JO C 85, 22.3.2012, p. 1.
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– având în vedere Ghidul de utilizare a Poziției comune a Consiliului de definire a normelor 
comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar, 
actualizat în mod regulat1,

– având în vedere Aranjamentul de la Wassenaar din 12 mai 1996 pentru controlul 
exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și 
listele actualizate în 2011 și 2012 privind aceste produse și tehnologii și muniția2,

– având în vedere concluziile adoptate de Consiliul Afaceri Externe în ședința sa din 25 
iunie 2012, în care se exprimă sprijinul UE pentru instituirea unui tratat internațional 
privind comerțul cu armament în cadrul Organizației Națiunilor Unite, care să stabilească 
standarde comune obligatorii privind comerțul mondial cu arme convenționale3,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 ianuarie 2007 referitoare la cel de-al șaptelea și cel 
de-al optulea raport anual al Consiliului, în conformitate cu dispozitivul operațional nr. 8 
din Codul de conduită al Uniunii Europene privind exportul de armament4,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iunie 2012 referitoare la negocierile pentru Tratatul 
ONU privind comerțul cu arme5,

– având în vedere articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 346 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2013),

A. întrucât exporturile de arme pot avea, printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, aceste exporturi trebuie cel puțin să facă obiectul unui sistem strict și cât mai 
eficient de control al armamentului; 

B. întrucât Poziția comună 2008/944/PESC constituie un cadru juridic obligatoriu, care 
stabilește opt criterii, iar în cazul încălcării acestor criterii ar trebui să se refuze acordarea 
unei licențe de export (criteriile 1–4) sau cel puțin să se aibă în vedere un refuz (criteriile 
5–8); 

C. întrucât aceste criterii ar trebui să prevină, printre altele, exporturile de arme care duc la 
exacerbarea conflictelor (criteriile 3 și 4) sau la încălcarea drepturilor omului (criteriul 2) 
sau care au un impact negativ asupra perspectivelor de dezvoltare ale unei țări destinatare 
(criteriul 8); întrucât Poziția comună nu prevede limitări ale domeniului de aplicare și, 
astfel, cele opt criterii se aplică și exporturilor în interiorul UE, cât și transferurilor de 
arme în țări asociate strâns cu Uniunea Europeană;

                                               
1 Consiliul Uniunii Europene, 9241/09, 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Consiliul Uniunii Europene, a 3179-a sesiune a Consiliului Afaceri Externe, 25.6.2012, Luxemburg.
4 Texte adoptate, P6_TA(2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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D. întrucât țările terțe Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, 
Islanda, Canada, Croația, Muntenegru și Norvegia și-au asumat în mod oficial criteriile și 
principiile stabilite în Poziția comună;

E. întrucât, potrivit articolului 3 din Poziția comună, cele opt criterii nu definesc decât 
standarde minime, neaducând atingere unor măsuri naționale mai restrictive în ceea ce 
privește controlul armamentului;

F. întrucât articolul 10 din Poziția comună prevede explicit că respectarea celor opt criterii 
primează asupra eventualelor interese economice, sociale, comerciale sau industriale ale 
statelor membre; 

G. întrucât procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește acordarea sau refuzarea unei 
licențe de export de armament ține de competența exclusivă a statelor membre; întrucât în 
cadrul Uniunii Europene există interpretări foarte diferite ale celor opt criterii, ceea ce 
duce la diferențe uneori semnificative privind practicile de export de armament; 

H. întrucât Poziția comună nu cuprinde o listă obligatorie, însoțită de justificări și elaborată 
în mod democratic, care să indice țările în care exporturile de armament încalcă unul sau 
mai multe dintre cele opt criterii; 

I. întrucât nu există niciun sistem standardizat de verificare și raportare, care să indice dacă 
și în ce măsură exporturile statelor membre individuale încalcă cele opt criterii, și nici 
mecanisme de sancționare în cazul în care un stat membru realizează exporturi 
incompatibile în mod evident cu cele opt criterii; întrucât nu există nicio posibilitate de a 
verifica în mod independent respectarea celor opt criterii; 

J. întrucât nu s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește un acord între statele 
membre referitor la aplicarea, respectiv interpretarea celor opt criterii ale Poziției comune;

K. întrucât Raportul anual al COARM ar trebui să acopere punerea în aplicare a Poziției 
comune și să crească transparența exporturilor de armament ale statelor membre;

L. întrucât rapoartele anuale ale COARM au contribuit la o mai mare transparență în ceea ce 
privește exporturile de armament ale statelor membre, iar numărul de orientări și 
clarificări din Ghidul de utilizare a sporit; întrucât Poziția comună a crescut volumul 
informațiilor cu privire la acordarea licențelor de export de armament;

M. întrucât statele membre ale Uniunii Europene sunt departe de a furniza toate informații 
complete Grupului de lucru COARM al Consiliului; întrucât metodele diferite de colectare 
și de transmitere ale statelor membre individuale duc la seturi de date incomplete și 
inconsecvente, care afectează în mod semnificativ transparența în acest domeniu; 

N. întrucât au fost adoptate, în ultimii ani, măsuri privind comerțul cu arme de calibru mic și 
armament ușor și, în februarie 2012, o versiune actualizată a Listei cuprinzând produsele 
militare din cadrul Aranjamentului de la Wassenaar, respectiv a Listei produselor și 
tehnologiilor cu dublă utilizare, iar domenii cum ar fi controlul brokerajului cu armament, 
producția sub licență în afara Uniunii Europene și controlul utilizatorilor finali au fost 
incluse pe agendă și parțial chiar în Poziția comună, însă încă multe produse, în special în 
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domeniul produselor cu dublă utilizare, nu fac obiectul niciunui sistem de control al 
exporturilor de armament care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic; 

O. întrucât atât Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, cât și Lista 
UE a produselor cu dublă utilizare nu includ multe dintre tehnologiile și programele de 
monitorizare, precum și o serie de alte produse care sunt utilizate în multe țări destinatare 
pentru acțiuni represive îndreptate împotriva propriei populații; 

P. întrucât s-a argumentat că evenimentele Primăverii arabe din Africa de Nord și Orientul 
Mijlociu nu erau previzibile; întrucât situația drepturilor omului în aceste țări era și este 
totuși cunoscută și ar fi trebuit și trebuie să fie luată în considerare la acordarea licențelor 
de export de armament; întrucât evenimentele Primăverii arabe au evidențiat punctele 
slabe ale Poziției comune și, în parte, nerespectarea Poziției comune, respectiv a criteriilor 
sale de către unele țări;

Q. întrucât țările din Africa de Nord și Orientul Mijlociu s-au numărat în ultimii ani și încă se 
numără printre cei mai importanți cumpărători de armament european; întrucât, în 2010, 
statele membre ale Uniunii Europene au exportat în țările din Africa de Nord și Orientul 
Mijlociu armament în valoare totală de 8 324,3 milioane EUR, iar în 2011 au mai exportat 
în țările respective armament în valoare totală de 7 975,2 milioane EUR, sub pretextul 
promovării stabilității politice1; întrucât, între 2006 și 2010, statele membre ale UE au 
emis doar pentru Libia licențe de export în valoare totală de 1 056 de milioane EUR, iar în 
aceeași perioadă au fost refuzate 54 de solicitări de export de armament către Libia în 
temeiul criteriilor 2, 7 și 5 (cel mai adesea în temeiul criteriului 2)2;

R. întrucât studiile Centrului Internațional pentru Conversie de la Bonn (BICC) au relevat 
faptul că, de exemplu în Germania, în 2011, dintre cele 17 568 de licențe acordate pentru 
exportul de arme, 5 149 de licențe, adică aproximativ 30%, acordate pentru exporturile 
către 76 de țări diferite au încălcat unul sau mai multe dintre cele opt criterii3; 

S. întrucât sectorul solicită sporirea exporturilor de armament pentru a compensa scăderea 
preconizată a cererii în interiorul Uniunii Europene, iar această solicitare este susținută de 
un număr mare de actori politici, care o privesc ca pe o contribuție la consolidarea bazei 
industriale de apărare europene;

T. întrucât implicarea activă a statelor membre angajate, a organizațiilor neguvernamentale, a 
parlamentelor naționale și, de asemenea, a Parlamentului European în ceea ce privește 
evaluarea, armonizarea, punerea în aplicare și monitorizarea respectării Poziției comune 
se produce lent, fiind lipsită de vigoare, 

Consolidarea Poziției comune

1. ia act de faptul că, potrivit Institutului Internațional pentru Cercetare în Domeniul Păcii 
din Stockholm (SIPRI), statele membre ale Uniunii Europene constituie împreună cel mai 

                                               
1 Raportul pe 2012 privind exporturile de arme, Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), p. 9.
2 The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls („Revizuirea 
poziției comune a UE privind exporturile de arme: perspectivele unor controale consolidate”), Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, nr. 7, ianuarie 2012, p. 12.
3 Raportul pe 2012 privind exporturile de arme, GKKE, p. 7.
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mare exportator de arme din lume1, înaintea SUA și Rusiei, iar o parte tot mai mare din 
aceste exporturi (61,4% în 20112) a avut ca destinație țări din afara Uniunii Europene; 

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană este singura uniune de state ce dispune de un 
cadru obligatoriu din punct de vedere juridic, unic în lume, care îmbunătățește controlul 
exporturilor de armament, inclusiv în regiunile de criză și în țările cu un bilanț relevant al 
drepturilor omului, și salută, în acest context, participarea țărilor terțe europene și din 
afara Europei la sistemul de control al exporturilor de armament pe baza Poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că strictețea aplicării și interpretării celor opt criterii diferă în 
statele membre individuale ale UE; solicită, prin urmare, o interpretare la fel de strictă și 
punerea deplină în aplicare a Poziției comune, cu toate obligațiile sale;

3. este de părere că, dat fiind impactul negativ al cheltuielilor militare asupra perspectivelor 
de dezvoltare ale țărilor destinatare mai sărace, criteriul 8 ar trebui să fie mai strict, 
prevăzând faptul că afectarea perspectivelor de dezvoltare ar trebui să conducă în mod 
automat la refuzarea licențelor de export;

4. consideră că Poziția comună ar trebui să fie completată cu o listă actualizată în 
permanență și accesibilă publicului, însoțită de justificări cuprinzătoare, care să indice în 
ce măsură exporturile către anumite țări destinatare sunt sau nu în conformitate cu cele opt 
criterii;

5. consideră necesară crearea unui sistem standardizat de verificare și raportare, care să 
indice dacă și în ce măsură exporturile statelor membre individuale ale Uniunii Europene 
încalcă cele opt criterii; 

6. insistă, în contextul procesului de revizuire a Poziției comune, să se utilizeze un limbaj 
puternic, clar și lipsit de ambiguitate în Poziția comună pentru a evita divergențele în 
interpretarea și aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, ca articolul 10 din Poziția 
comună să fie respectat și, prin urmare, ca aplicarea criteriilor să nu fie afectată de interese 
politice, economice sau geostrategice;

7. regretă faptul că nu există nicio posibilitate de a verifica în mod independent respectarea 
celor opt criterii, că nu există mecanisme de sancționare a încălcării celor opt criterii de 
către un stat membru și că nu se prevede introducerea unor astfel de mecanisme; consideră 
că ar trebui prevăzute posibilități de verificare independentă și mecanisme de sancționare 
a încălcărilor Poziției comune; 

Produsele civilo-militare 

8. salută adoptarea de către Consiliu a versiunii actualizate a Listei munițiilor din cadrul 
Aranjamentului de la Wassenaar, care ține seama de toate modificările aduse Listei 
munițiilor în 2011; invită Consiliul să adopte și ultimele modificări aduse în 2011, 
inclusiv Listei produselor cu dublă utilizare, și aprobate de către un grup de experți în 

                                               
1 The top 20 Arms Exporters, 2007-2011, („Cei mai mari 20 de exportatori de arme, 2007-2011”) 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 EU arms exports figures remain level („Exporturile UE de arme rămân stabile”), Jane's Defence Weekly, 4 
ianuarie 2013.
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decembrie 2012;

9. invită statele membre să acorde, în ceea ce privește controlarea exporturilor și aplicarea 
celor opt criterii, mai multă atenție produselor care pot avea o utilizare atât civilă, cât și 
militară, cum ar fi echipamentele de supraveghere, precum și pieselor de schimb și 
produselor care sunt potrivite pentru război electronic sau care pot fi folosite pentru 
încălcări ale drepturilor omului fără a provoca decese;

10. solicită, de asemenea, extinderea, respectiv aplicarea celor opt criterii și în ceea ce 
privește transferul de personal militar, de securitate și de poliție, serviciile legate de 
exporturile de armament, know-how-ul și formarea, precum și serviciile militare și de 
securitate private; solicită introducerea unei prevederi obligatorii potrivit căreia, în cazul 
unui export de tehnologie de securitate și, în general, de produse cu dublă utilizare, să se 
verifice compatibilitatea cu cele opt criterii;

Raportul anual al Grupului de lucru COARM al Consiliului

11. salută eforturile depuse de Grupul de lucru COARM în vederea cooperării și a 
coordonării, respectiv a consolidării și punerii în aplicare a Poziției comune, în special în 
ceea ce privește campaniile de sensibilizare, precum și procesele de aliniere și de 
armonizare în cadrul Uniunii Europene și cu țări terțe; subliniază activitatea importantă a 
COARM vizând încheierea unui acord internațional de control al armamentului în cadrul 
comerțului mondial cu arme convenționale, care să fie solid și obligatoriu din punct de 
vedere juridic;

12. deplânge faptul că, în 2010, doar 63% dintre statele membre ale Uniunii Europene au 
prezentat date complete cu privire la exporturile lor de arme; constată că țările care 
furnizează în mod repetat informații incomplete privind exporturile lor se numără printre 
cei mai mari exportatori de armament atât în UE, cât și pe plan mondial;

13. constată că în statele membre există diferite metode de colectare a datelor și practici de 
publicare a datelor colectate privind exporturile de arme, ceea ce înseamnă că Raportul 
anual al COARM nu cuprinde informații importante și, prin urmare, nu este actual și 
relevant; solicită, de aceea, introducerea unei proceduri standardizate de colectare și 
transmitere, care să se aplice în mod similar în toate statele, pentru a transmite și a publica 
în timp util informații complete; 

14. sugerează, în acest context, să se solicite informații suplimentare din partea statelor 
membre și să se publice atât la nivel național, cât și în Raportul anual al COARM, în 
special o listă a țărilor în care exporturile de arme ar încălca unul sau mai multe dintre cele 
opt criterii, precum și o listă detaliată a statelor membre ale Uniunii Europene care au 
exportat armament în aceste țări în cursul perioadei de colectare a datelor; 

15. observă că Directiva de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din 
domeniul apărării în interiorul Comunității a facilitat în mod semnificativ exportul de 
armament în cadrul UE; solicită, în acest sens, ca Raportul anual al COARM să prezinte și 
informații detaliate cu privire la exporturile de armament în cadrul UE care au încălcat 
unul sau mai multe dintre cele opt criterii; 
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16. solicită ca Raportul anual al COARM să ofere, de asemenea, informații cu privire la 
destinația finală a exporturilor în cadrul UE și la transferurile potențial problematice către 
țări terțe; 

17. sugerează ca Raportul anual al COARM să fie completat cu un rezumat, care să includă, 
printre altele, tendințe comparative față de anii precedenți și date agregate;

18. regretă faptul că Raportul anual al COARM pentru 2010 a fost publicat doar la 30 
decembrie 2011, iar cel pentru 2011 doar la 14 decembrie 2012, așadar cu o întârziere 
considerabilă; solicită publicarea promptă a Raportului anual al COARM, la cel mult șase 
luni după perioada de colectare a datelor; 

Parlamentul și societatea civilă

19. subliniază rolul important al societății civile, al parlamentelor naționale și al 
Parlamentului European în a asigura punerea în aplicare și respectarea standardelor 
convenite ale Poziției comune la nivel național și european și în a stabili un sistem 
transparent de control care să prevadă o obligație de raportare; solicită, în consecință, un 
mecanism de control transparent și solid, care să consolideze rolul parlamentelor și al 
societății civile;

20. subliniază importanța și legitimitatea supravegherii parlamentare privind datele și punerea 
în aplicare a controlului exporturilor de arme și solicită, prin urmare, măsurile, sprijinul și 
informațiile necesare pentru a asigura exercitarea neîngrădită a acestei funcții de control la 
nivel național și european;

21. consideră că funcționarii guvernamentali responsabili cu acordarea de licențe naționale de 
export, precum și organizațiile societății civile care se ocupă cu problema controlului 
exporturilor de arme ar trebui să fie consultați în mod regulat la reuniunile Grupului de 
lucru COARM al Consiliului, deoarece pot aduce o contribuție importantă la punerea în 
aplicare a Poziției comune și pot contribui la îmbunătățirea calității schimburilor de 
informații;

Acord internațional de control al armamentului în cadrul comerțului mondial cu arme 
convenționale 

22. își reafirmă sprijinul deplin pentru încheierea sub egida Organizației Națiunilor Unite a 
unui acord internațional de control al armamentului în cadrul comerțului mondial cu arme 
convenționale, care să fie solid și obligatoriu din punct de vedere juridic; subliniază, prin 
urmare, că acest obiectiv trebuie să reprezinte o prioritate a politicii externe europene;

23. consideră că un acord eficace în materie de control ar trebui să includă o gamă largă de 
activități legate de comerțul cu arme convenționale, cum ar fi: importul, exportul și 
transferul (inclusiv tranzitul și transbordarea, precum și importul, exportul și reexportul cu 
caracter temporar), fabricarea sub licență străină, precum și gestionarea stocurilor și toate 
serviciile aferente, inclusiv brokerajul, transportul și finanțarea;
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24. consideră că un tratat internațional eficace de control al exporturilor de arme ar trebui să 
cuprindă transferurile interstatale, transferurile dintre state și utilizatorii finali din sectorul 
privat, contractele de leasing, precum și împrumuturile, cadourile, ajutoarele și alte forme 
de transfer; 

25. invită statele membre ale Organizației Națiunilor Unite să introducă criterii obligatorii 
suplimentare sub forma unor standarde internaționale, care să servească drept orientări 
pentru factorii de decizie, și, în acest sens, să țină seama în special de situația din țara de 
destinație, inclusiv în ceea ce privește drepturile omului, impactul asupra dezvoltării 
socioeconomice a țării respective, precum și menținerea păcii și securității în regiune; 

Dezarmarea

26. consideră că Uniunea Europeană ar trebui să își asume responsabilitatea sa crescută în 
ceea ce privește pacea și securitatea în Europa și în lume prin intermediul unor noi 
inițiative referitoare la limitarea înarmării și la dezarmare și să acționeze în prima linie ca 
un actor global responsabil, respectiv să se manifeste activ pentru neproliferarea armelor, 
dezarmarea la nivel mondial și controlul transferurilor de arme;

27. consideră că Uniunea Europeană ar trebui să elaboreze o strategie cuprinzătoare privind 
conversia; sugerează, în acest sens, elaborarea unui plan în cadrul acestei strategii pentru 
conversia cât mai rapidă a producției de armament în producție de bunuri civile;

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei, Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și 
parlamentelor statelor membre și Secretarului General al ONU.


