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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP glede izvoza orožja 
(2012/2303(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki 
opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme1,

– ob upoštevanju tekočega postopka pregleda skupnega stališča, ki ga izvaja delovna 
skupina Sveta Evropske unije za izvoz konvencionalnega orožja (COARM) in ki se v 
skladu s členom 15 skupnega stališča izvede tri leta po datumu sprejetja, 

– ob upoštevanju trinajstega in štirinajstega letnega poročila delovne skupine Sveta 
Evropske unije za izvoz konvencionalnega orožja COARM (letno poročilo COARM)2,

– ob upoštevanju seznama blaga z dvojno rabo, kot je naveden v Prilogi I k Uredbi Sveta 
(ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, 
prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo3

– ob upoštevanju Direktive 2009/43/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 
o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti4,

– ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2002/589/SZVP z dne 12. julija 2002 o prispevku 
Evropske unije k boju proti destabilizirajočemu kopičenju in razširjanju orožja malega 
kalibra in lahkega strelnega orožja ter Strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju 
in trgovini z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom, ki jo je Evropski svet 
sprejel 15. in 16. decembra 20055,

– ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2003/468/SZVP z dne 23. junija 2003 o nadzoru 
posredovanja orožja6,

– ob upoštevanju skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije v posodobljeni 
različici z dne 27. februarja 20127,

– ob upoštevanju redno posodobljenih navodil za uporabnike skupnega stališča Sveta, ki 
opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme8,

– ob upoštevanju Wassenaarskega sporazuma z dne 12. maja 1996 o nadzoru izvoza 
konvencionalnega orožja in blaga ter tehnologije z dvojno rabo, poleg seznamov 

                                               
1 UL L 335, 13.12.2008, str. 99.
2 UL C 382, 30.12.2011, str. 1; UL C 386, 14.12.2012, str. 1. 
3 UL L 134, 29.5.2009, str.1.
4 UL L 146, 10.6.09, str. 1.
5 UL L 191, 19.7.2002, str. 1; Svet EU, 5319/06, 13.1.2006.
6 UL L 156, 25.6.2003, str.79.
7 UL C 85, 22.3.2012, str. 1.
8 Svet EU, 9241/09, 29.4.2009.
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tovrstnega blaga, tehnologije in streliva, posodobljenih v letih 2011 in 20121,

– ob upoštevanju sklepov, ki jih je Svet za zunanje zadeve sprejel na zasedanju 25. junija 
2012 in ki izražajo podporo EU mednarodnemu sporazumu o trgovini z orožjem v okviru 
Združenih narodov, ki vzpostavlja zavezujoče skupne standarde za svetovno trgovino z 
orožjem2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. januarja 2007 o sedmem in osmem letnem 
poročilu Sveta v skladu z operativno določbo 8 Kodeksa ravnanja Evropske unije glede 
izvoza orožja3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2012 o pogajanjih o sporazumu OZN o 
trgovini z orožjem4,

– ob upoštevanju člena 42 Pogodbe o Evropski uniji in člena 346 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 119(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2013),

A.  v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja med drugim pomembne varnostnopolitične, pa 
tudi razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga je treba vsaj vključiti v strog in čim bolj 
učinkovit sistem za nadzor orožja; 

B. ker je Skupno stališče 2008/944/SZVP pravno zavezujoč okvir in je v njem določenih 
osem meril, ob neizpolnjevanju katerih bi bilo treba zavrniti izvozno dovoljenje (prvo, 
drugo, tretje in četrto merilo) ali vsaj razmišljati o njegovi zavrnitvi (peto, šesto, sedmo in 
osmo merilo); 

C. ker je namen teh meril med drugim preprečiti izvoz orožja, ki bi privedel do poostritve 
spopadov (tretje in četrto merilo) ali kršitve človekovih pravic (drugo merilo) ali bi 
negativno vplival na razvojne možnosti države prejemnice (osmo merilo); ker skupno 
stališče ne omejuje področja uporabe in tako teh osem meril velja tudi za izvoz znotraj 
Evrope in prenos orožja v države, ki so tesno povezane z Evropsko unijo;

D. ker so se tretje države Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija, Islandija, Kanada, Hrvaška, Črna gora in Norveška uradno zavezale k 
izpolnjevanju meril in upoštevanju načel iz skupnega stališča;

E. ker so s temi osmimi merili v skladu s členom 3 skupnega stališča določeni samo 
minimalni standardi in to skupno stališče ne vpliva na pravico držav članic, da uveljavijo 
strožje ukrepe za nadzor orožja;

F. ker člen 10 skupnega stališča nedvoumno določa, da ima izpolnjevanje teh osmih meril 

                                               
1 http://www.wassenaar.org/
2 Svet EU, 3179. seja Sveta za zunanje zadeve, 25. junij 2012 v Luksemburgu.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0008.
4 P7_TA-PROV(2012)0251.
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prednost pred morebitnimi gospodarskimi, socialnimi, trgovinskimi ali industrijskimi 
interesi držav članic; 

G. ker so za postopek odločanja glede odobritve ali zavrnitve izvoznega dovoljenja za orožje 
pristojne izključno države članice; ker se teh osem meril v Evropski uniji razlaga zelo 
različno, zaradi česar se praksa posameznih držav članic na področju izvoza orožja v 
določenih vidikih znatno razlikuje; 

H. ker skupno stališče ne vsebuje demokratično izdelanega in zavezujočega seznama, 
vključno z obrazložitvijo, držav, pri katerih bi se z izvozom orožja vanje kršilo eno ali več 
od teh osmih meril; 

I. ker ni standardiziranega sistema za preverjanje in poročanje, ki bi zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri izvoz posameznih držav članic krši teh osem meril, in ker tudi 
niso določene sankcije za države članice, katerih izvoz očitno ni združljiv s temi osmimi 
merili; ker neodvisno preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril ni možno; 

J. ker pri dogovoru med državami članicami glede uporabe oziroma razlage osmih meril iz 
skupnega stališča ni bil dosežen pomembnejši napredek;

K. ker naj bi letno poročilo delovne skupine COARM zajelo izvajanje skupnega stališča in 
povečalo preglednost izvoza orožja držav članic;

L. ker so letna poročila delovne skupine COARM prispevala k večji preglednosti izvoza 
orožja držav članic ter se je število smernic in pojasnil v navodilih za uporabnike 
povečalo; ker je skupno stališče povečalo potrebno število informacij za izdajo izvoznih 
dovoljenj za orožje;

M. ker popolnih podatkov delovni skupini Sveta COARM še zdaleč ne posredujejo vse 
države članice Evropske unije; ker so podatki zaradi različnih postopkov zbiranja in 
posredovanja, ki jih uporabljajo posamezne države članice, nepopolni in neenotni ter tako 
znatno poslabšujejo preglednost na tem področju; 

N. ker so bili v preteklih letih sprejeti ukrepi za trgovino z osebnim in lahkim orožjem, 
februarja 2012 pa posodobljena različica seznama vojaškega blaga Wassenaarskega 
sporazuma oziroma seznama blaga in tehnologije z dvojno rabo ter so bila področja, kot 
so nadzor posredovanja orožja, licenčna proizvodnja zunaj Evropske unije in nadzor 
končnih odjemalcev, vključena na dnevni red in delno v samo skupno stališče, čeprav 
številni proizvodi, zlasti na področju blaga z dvojno rabo, še vedno niso vključeni v 
nobenega od pravno zavezujočih sistemov za nadzor izvoza orožja; 

O. ker niti skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije niti seznam blaga z dvojno rabo 
EU ne vključujeta številnih nadzornih tehnologij in programske opreme ter drugega blaga, 
ki ga mnoge države prejemnice uporabljajo za zatiranje lastnega ljudstva; 

P. ker je bilo rečeno, da dogodkov arabske pomladi v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu 
ni bilo mogoče predvideti; ker je bil položaj na področju človekovih pravic v teh državah, 
ki bi se moral in se mora upoštevati pri izdajanju izvoznih dovoljenj za orožje, kljub temu 
znan in je znan tudi sedaj; ker so dogodki arabske pomladi pokazali slabosti skupnega 
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stališča oziroma njegovih meril, delno pa tudi, da ga oziroma jih nekatere države ne 
spoštujejo;

Q. ker so bile države Severne Afrike in Bližnjega vzhoda v preteklih letih med 
najpomembnejšimi odjemalkami evropskega orožja, kar so še vedno; ker so države 
članice Evropske unije leta 2010 v države Severne Afrike in Bližnjega vzhoda izvozile 
orožje v skupni vrednosti 8 324,3 milijona EUR, leta 2011 pa še vedno v skupni vrednosti 
7 975,2 milijona EUR, kar so utemeljile s krepitvijo politične stabilnosti1; ker so države 
članice EU v obdobju 2006–2010 samo za Libijo izdale izvozna dovoljenja v skupni 
vrednosti 1 056 milijonov EUR, medtem ko je bilo v enakem obdobju 54 vlog za izdajo 
dovoljenja za izvoz orožja v Libijo zavrnjenih, ker niso bila izpolnjena drugo, peto in 
sedmo merilo (najpogosteje drugo merilo)2;

R. ker so raziskave Mednarodnega centra za spreobrnitev v Bonnu (BICC) pokazale, da na 
primer v Nemčiji leta 2011 od 17 568 dovoljenj, ki so bila izdana za izvoz orožja, 5 149 in 
s tem skoraj 30 % dovoljenj za izvoz v 76 različnih držav ni izpolnjevalo enega ali več od 
navedenih osmih meril3; 

S. ker industrija zahteva povečanje izvoza orožja, da bi nadomestila napovedano zmanjšanje 
povpraševanja v Evropski uniji, in ker to zahtevo kot prispevek h krepitvi evropske 
obrambne industrije podpira večji del politike;

T. ker prihaja do dejavnega vključevanja prizadevnih držav članic, nevladnih organizacij, 
nacionalnih parlamentov in tudi Evropskega parlamenta v ocenjevanje, usklajevanje, 
izvajanje in nadzor upoštevanja skupnega stališča le počasi in neodločno; 

Okrepitev skupnega stališča

1. ugotavlja, da so države Evropske unije po podatkih Mirovnega raziskovalnega inštituta v 
Stockholmu (SIPRI) skupaj, še pred ZDA in Rusijo, največji svetovni izvoznik orožja4 in 
od tega izvoza z 61,4 % v letu 20115 vedno večji del opravijo v države zunaj Evropske 
unije; 

2. priznava, da ima Evropska unija kot edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, ki mu na 
svetu ni para in izboljšuje nadzor izvoza orožja, med drugim na krizna območja in v 
države, ki so znane po množičnem kršenju človekovih pravic, ter v zvezi s tem pozdravlja 
vključitev evropskih in neevropskih tretjih držav v sistem za nadzor izvoza orožja na 
podlagi skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se navedenih osem meril 
v posameznih državah članicah EU uporablja in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni, enako strogi razlagi in izvajanju skupnega stališča v celoti, z vsemi njegovimi 
obveznostmi;

                                               
1 Poročilo o izvozu orožja za leto 2012 skupne konference o cerkvi in razvoju (GKKE), str. 9.
2 „The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls“ (Pregled 
skupnega stališča EU glede izvoza orožja: obeti za poostren nadzor), Mark Bromley, Non-Proliferation Papers, 
št. 7, januar 2012, str. 12.
3 Poročilo o izvozu orožja za leto 2012 GKKE, str. 7.
4 20 največjih izvoznic orožja, 2007–2011, http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html.
5 „EU arms exports figures remain level“ (Raven izvoza orožja iz EU ostaja nespremenjena), Jane's Defence 
Weekly, 4. januar 2013.
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3. meni, da bi bilo treba zaradi negativnih učinkov izdatkov za orožje na razvojne možnosti 
revnejših držav prejemnic večji pomen pripisati osmemu merilu, tako da bi razvojna 
nezdružljivost samodejno pomenila zavrnitev vloge za izvozno dovoljenje;

4. meni, da bi bilo treba skupno stališče dopolniti s stalno se posodabljajočim in javno 
dostopnim seznamom z izčrpno obrazložitvijo tega, v kolikšni meri izvozi v nekatere 
države prejemnice izpolnjujejo oziroma ne izpolnjujejo navedenih osmih meril;

5. meni, da je treba vzpostaviti standardiziran sistem za preverjanje in poročanje, ki bo 
zagotovil informacije o tem, ali in v kolikšni meri je izvoz posameznih držav članic 
Evropske unije v nasprotju z navedenimi osmimi merili; 

6. poziva, da se je treba v postopku pregleda skupnega stališča zavzeti za to, da bo skupno 
stališče napisano v odločnem, jasnem in razumljivem jeziku, ki bo preprečil različno 
razlago in uporabo meril; poziva zlasti k temu, da se upošteva člen 10 skupnega stališča in 
se skladno z njim zaradi političnih, gospodarskih ali geostrateških interesov navedena 
merila ne odpravijo oz. ne prenehajo uporabljati;

7. obžaluje, da ni možno neodvisno preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril in da ni 
predpisanih sankcij za države članice, ki jih ne izpolnjujejo, ter da določitev takih sankcij 
tudi ni predvidena; meni, da bi bilo treba predvideti možnosti za neodvisno preverjanje in 
sankcije za kršitve skupnega stališča; 

Civilno-vojaško blago 

8. pozdravlja, da je Svet sprejel posodobljeno različico seznama streliva Wassenaarskega 
sporazuma, v kateri so upoštevane vse spremembe seznama streliva iz leta 2011; poziva 
Svet, naj sprejme tudi zadnje spremembe iz leta 2011, med drugim seznama blaga z 
dvojno rabo, o katerih se je dogovorila strokovna skupina decembra 2012;

9. poziva države članice, naj pri nadzoru izvoza in uporabi osmih meril večjo pozornost 
namenijo blagu, ki se lahko uporablja za civilne in vojaške namene, kot npr. nadzorni 
tehniki ter nadomestnim delom in proizvodom, primernim za elektronsko vojskovanje, ali 
takim, ki se lahko uporabljajo za kršitve človekovih pravic, ki nimajo smrtnih posledic;

10. poleg tega poziva k razširitvi uporabe oziroma k uporabi osmih meril tudi za prenos 
vojaškega, varnostnega in policijskega osebja, storitve izvažanja orožja, strokovno znanje 
in izkušnje, izobraževanje ter zasebne vojaške in varnostne službe; poziva, da se obvezno 
predpiše preverjanje izpolnjevanja osmih meril ob izvozu varnostne tehnologije in na 
splošno blaga z dvojno rabo;

Letno poročilo delovne skupine Sveta COARM

11. ceni prizadevanja delovne skupine Sveta COARM glede sodelovanja, usklajevanja in 
krepitve oz. izvajanja skupnega stališča, zlasti kar zadeva kampanje ozaveščanja in 
postopke približevanja oziroma usklajevanja v Evropski uniji in s tretjimi državami; 
poudarja pomembno delo delovne skupine COARM v smeri sklenitve trdnega in pravno 
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zavezujočega mednarodnega sporazuma o nadzoru orožja za mednarodno trgovino s 
konvencionalnim orožjem;

12. obžaluje, da je leta 2010 samo 63 % držav članic Evropske unije posredovalo popolne 
podatke o svojem izvozu orožja; ugotavlja, da države, ki vedno znova posredujejo 
nepopolne podatke o svojem izvozu, hkrati spadajo med največje izvoznice orožja v EU in 
tudi na svetu;

13. ugotavlja, da države članice uporabljajo različne postopke za zbiranje podatkov in prakse 
za objavljanje zbranih podatkov o izvozu orožja, zato letno poročilo delovne skupine 
COARM ne vsebuje nekaterih pomembnih informacij ter tako ni posodobljeno in 
sporočilno; zato poziva k uvedbi standardiziranega postopka za zbiranje in posredovanje 
podatkov, ki se bo enako uporabljal v vseh državah in bo omogočal posredovanje oz. 
objavo popolnih podatkov v roku; 

14. v zvezi s tem spodbuja k zbiranju dodatnih informacij iz držav članic ter njihovi objavi na 
nacionalni ravni in v letnem poročilu delovne skupine COARM, in sicer zlasti seznama 
držav, pri katerih bi se z izvozom orožja vanje kršilo eno ali več od navedenih osmih 
meril, in podrobnega seznama držav članic Evropske unije, ki so v obdobju zbiranja 
izvažale orožje v te države; 

15. ugotavlja, da je direktiva o poenostavitvi pogojev za prenose znotraj Skupnosti precej 
poenostavila izvoz orožja znotraj Evrope; zato poziva, da se v letno poročilo delovne 
skupine COARM vključijo tudi podrobne informacije o tem, kateri izvozi orožja znotraj 
Evrope so bili v nasprotju z enim ali več od navedenih osmih meril; 

16. poziva, naj se v letno poročilo delovne skupine COARM vključijo tudi informacije o 
končnih lokacijah izvoza znotraj Evrope in o morebiti problematičnih nadaljnjih prenosih 
v tretje države; 

17. predlaga, naj se letno poročilo delovne skupine COARM dopolni s povzetkom, ki naj med 
drugim vsebuje primerjavo z gibanji iz preteklih let in zbrane številke;

18. obžaluje, da je letno poročilo delovne skupine COARM za leto 2010 izšlo šele 
30. decembra 2011, za leto 2011 pa šele 14. decembra 2012, kar pomeni precejšnjo 
zamudo; poziva k hitri objavi letnega poročila delovne skupine COARM, do katere naj 
pride najpozneje pol leta po končanem zbiranju podatkov; 

Parlament in civilna družba

19. poudarja pomembno vlogo civilne družbe, nacionalnih parlamentov in Evropskega 
parlamenta pri izvajanju in uveljavljanju dogovorjenih standardov iz skupnega stališča na 
nacionalni in evropski ravni ter vzpostavitvi preglednega nadzornega sistema, ki upošteva 
načelo odgovornosti; zato poziva k sprejetju preglednega in trdnega nadzornega 
mehanizma, ki krepi vlogo parlamentov in civilne družbe;

20. poudarja pomen in legitimnost parlamentarnega nadzora nad podatki in izvajanjem 
nadzora izvoza orožja ter zato poziva k sprejetju ukrepov ter zagotovitvi podpore in 
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informacij, ki so potrebni za neomejeno izvrševanje te nadzorne funkcije na nacionalni in 
evropski ravni;

21. meni, da bi se bilo treba na sejah delovne skupine Sveta COARM redno posvetovati z 
vladnimi uradniki, ki so odgovorni za izdajo nacionalnih izvoznih dovoljenj, in 
organizacijami civilne družbe, ki se ukvarjajo z nadzorom izvoza orožja, saj pomembno 
prispevajo k izvajanju skupnega stališča in lahko izboljšajo kakovost izmenjanih 
informacij;

Mednarodni sporazum o nadzoru orožja za mednarodno trgovino s konvencionalnim 
orožjem 

22. ponovno izjavlja, da v celoti podpira sklenitev trdnega in pravno zavezujočega 
mednarodnega sporazuma o nadzoru orožja za mednarodno trgovino s konvencionalnim 
orožjem pod okriljem Združenih narodov; zato poudarja, da mora biti ta cilj ena od 
prednostnih nalog evropske zunanje politike;

23. meni, da bi moral učinkovit sporazum o nadzoru zajemati široko paleto dejavnosti, 
povezanih s trgovino s konvencionalnim orožjem, med drugim: uvoz, izvoz in prenos –
vključno s prevažanjem in pretovarjanjem ter začasnim uvozom, izvozom in ponovnim 

izvozom –, proizvodnjo na podlagi tuje licence ter upravljanje zalog in vse s tem povezane 
storitve, vključno s posredovanjem, prevozom in financiranjem;

24. meni, da bi moral učinkovit mednarodni sporazum o nadzoru izvoza orožja zajemati 
prenos med državami, prenos med državami in zasebnimi končnimi uporabniki, zakup in 
posojila, darila ali prenose v obliki pomoči oziroma drugih storitev; 

25. poziva države članice Združenih narodov, naj uvedejo dodatna zavezujoča merila kot 
mednarodne standarde, ki bodo služili kot smernice za nosilce odločitev, in pri tem zlasti 
upoštevajo položaj v ciljni državi, med drugim glede človekovih pravic, učinkov na 
socialno-gospodarski razvoj države ter ohranitve miru in varnosti v regiji; 

Razoroževanje

26. meni, da bi morala Evropska unija upravičiti svojo večjo odgovornost za mir in varnost v 
Evropi in svetu z nadaljnjimi pobudami za omejevanje orožja in razoroževanje in bi 
morala v prvi vrsti nastopati kot odgovoren svetovni akter ali se dejavno zavzemati za 
neširjenje orožja, svetovno razoroževanje in nadzor nad prenosi orožja;

27. meni, da bi morala Evropska unija oblikovati celovito strategijo spreobrnitve; v zvezi s 
tem priporoča, da se med oblikovanjem te strategije pripravi načrt za to, da bi se lahko 
proizvodnja orožja čim prej preusmerila v proizvodnjo civilnega blaga;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki 
predstavnici/podpredsednici Komisije, Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav 
članic in generalnemu sekretarju Združenih narodov.


