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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
(2015/2114(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 оборудване („Общата позиция“)1,

– като взе предвид прегледа на общата позиция, извършен работната група на 
Съвета на ЕС относно износа на конвенционално оръжие (COARM),

– като взе предвид Шестнадесетия годишен доклад на Съвета, изготвен съгласно 
член 8, параграф 2 от Обща позиция 2008/944/CFSP на Съвета, определяща общи 
правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване2,

– като взе предвид Решение 2012/711/ОВППС на Съвета от 19 ноември 2012 г. за 
подпомагане на дейностите на ЕС, с оглед да се насърчи контролът над износа на 
оръжие и да се популяризират принципите и критериите на Обща 
позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави,

– като взе предвид Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за 
масово унищожение от 9 декември 2003 г.;

– като взе предвид Европейската стратегия за сигурност „Сигурна Европа в по-
добър свят“, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.,

– като взе предвид Договора за търговията с оръжие (ДТО), приет от Общото 
събрание на ООН на 2 април 2013 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2014 г. относно ратифицирането 
на Договора на ООН за търговията с оръжие4,

– като взе предвид своята резолюция от 21 май 2015 г. относно отражението на 
промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за 
сигурност и отбрана в Европа, и по-специално параграфи 4, 10, 18, 19, 20, и 215,

– като взе предвид Решение 2013/768/ОВППС на Съвета от 18 декември 2013 
година относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за 
сигурност, в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие6,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за 

                                               
1 OВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.
2 ОВ C 103, 27.3.2015 г., стр. 1. 
3 Договорът за търговията с оръжие, ООН, 13-27217.
4  Приети текстове, P7_TA(2014)0081.
5  Приети текстове, P8_TA(2015)0215.
6  ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 56.
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въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската 
дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба1, изменен с 
Регламент (ЕС) № 599/2014, и на списъка на изделия и технологии с двойна 
употреба в приложение I към него,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 април 2014 г. до Съвета и до 
Европейския парламент относно прегледа на политиката за контрол върху износа: 
гарантиране на сигурността и конкурентоспособността в един променящ се свят“ 
(COM(2014)0244),

– като взе предвид съвместното изявление от 12 юни 2014 г. на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно прегледа на системата за контрол на 
износа на изделия с двойна употреба, 

– като взе предвид заключенията на Съвета относно прегледа на политиката за 
контрол върху износа от 21 ноември 2014 г.,

– 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 Общността2,

– като взе предвид стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика 
на малки оръжия и леки въоръжения и боеприпаси за тях, приета на 15–16 
декември 2005 г. от Европейския съвет, както и на Съвместно действие 
2002/589/ОВППС на Съвета от 12 юли 2002 г. относно приноса на Европейския 
съюз в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на леко 
стрелково и малокалибрено оръжие и за отмяна на Съвместно действие 
1999/34/ОВППС,

– като взе предвид Обща позиция на Съвета 2003/468/ОВППС от 23 юни 2003 г. 
относно контрола на посредничеството при сделки с оръжие3,

– като взе предвид актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз, 
приет от Съвета на 9 февруари 2015 г.,

– като взе предвид редовно справочника на потребителя към Обща позиция 
2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол 
върху износа на военни технологии и оборудване,

– 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 осъвременените през 2015 г. списъци относно тези изделия и 
технологии и боеприпаси4,

                                               
1 ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.
2 ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
3 ОВ L 156, 25.6.2015 г., стр. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, „списък на стоки и технологии с двойна употреба и списък на 
мунициите“, Споразумението от Васенаар за контрол на износа на конвенционални оръжия и стоки и 
технологии с двойна употреба, 25 март 2015 г.
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– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. 
относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел 
прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 април 2015 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите, относно Европейската програма за сигурност (COM(2015)0185)),

– като взе предвид Европейския консенсус за развитие, приет на 24 февруари 2006 
г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 октомври 2011 г., от 
Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет 
и Комитета на регионите, озаглавено „Повишаване на въздействието на 
политиката на ЕС за развитие: програма за промяна“,

– като взе предвид член 42 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 346 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Договора за търговията с оръжие на ООН, който влезе в сила на 
24 декември 2014 г.,

– като взе предвид Резолюция 24/35 Съвета на ООН по правата на човека от 8 
октомври 2013 г. относно въздействието на трансфера на оръжия върху правата на 
човека при въоръжени конфликти1, 

– като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8–0000/2015),

А. като има предвид, че глобалната обстановка във връзка със сигурността около ЕС 
претърпя значителни промени, особено в южните и източните съседни държави;

Б. като има предвид, че неконтролираното разпространение на оръжия представлява 
сериозна заплаха за мира и сигурността, правата на човека и устойчивото 
развитие;

В. като има предвид, че в периода 2010—2014 г. държавите — членки на ЕС са 
отговорни за 25,4 процента от доставките2 на основни конвенционални оръжия в 
световен мащаб, в резултат на което ЕС-28 е третият най-голям доставчик на 
оръжия през посочения период, след САЩ с 31,1% и Русия с 26,5%;

Г. като има предвид, че държавите членки на Европейския съюз са изнесли оръжия 
на обща стойност 9,6 милиарда евро3 през 2013 г. и 10,7 милиарда евро през 

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2  Trends in internationаl arms transfers, 2014 (Тенденции в международния трансфер на оръжия за 2014 г.), 
SIPRI Fact Sheet, март 2015 г.
3 16-ти годишен доклад за контрол на износа на оръжие
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2012 г.1 за страните от Близкия изток и Северна Африка; като има предвид, че 
делът на държавите — членки на ЕС се равнява на 36 процента от общия износ за 
трети страни;

Глобална обстановка по отношение на сигурността и на износа на оръжие

1. изразява дълбока загриженост от разпространението на въоръжени конфликти в 
съседни държави, особено в Украйна, Сирия, Ирак и Либия;

2. изразява съжаление, че въпреки многобройните системи за контрол над износа, 
събитията от последните две години показаха, че оръжия често се озовават в 
ръцете на репресивни режими, въоръжени групи и недържавни участници, 
използващи насилие, терористи и престъпници, и се използват за подклаждане на 
несигурността и въоръжените конфликти във вътрешен и външен план или в 
подкрепа на вътрешни репресии, регионални конфликти и тежки нарушения на 
правата на човека и основните свободи;

3. изразява съжаление, че около половин милион2 души умират всяка година в 
резултат на въоръжено насилие при въоръжени конфликти или във връзка с 
престъпна дейност;

4. отбелязва, че държавите — членки на ЕС са сред главните световни оръжейни 
износители, като техният дял от износа през 2013 г. се равнява на 36,7 млрд. евро, 
от които 26,7 млрд. евро — за държави извън ЕС; счита, че отбранителната 
промишленост следва да има за цел преди всичко да осигурява защита и 
сигурност на държавите — членки на ЕС; изразява сериозна загриженост относно 
последствията за сигурността и отбраната на ЕС, причинени от трансфера на 
„чувствителни“ знания и технологии на трети държави;

5. посочва, че докато отказите и прекратяванията на лицензии след ембарго или 
конфликти и революции като Арабската пролет е положителен знак, те сочат, че 
политиката на износ на ЕС  е просто по същество противодействаща; счита, че би 
била необходима една по-задълбочена оценка на специфичните рискове, свързани 
с получаващите държави, преди предоставянето на лицензиране;

6. отбелязва, че рисковете, произтичащи от отклоняването, контрабандата и 
натрупването на запаси от оръжия, се увеличават; подчертава рисковете оръжия, 
изнесени за трети страни, да бъдат върнати отново в Европа с безпрецедентна 
лекота и бързина, в резултат на повишения трафик на оръжие и увеличената 
мобилност, като по този начин застрашават сигурността на гражданите, както се 
подчертава в неотдавнашен доклад на Европол3; приветства преразглеждането на 
законодателството на ЕС относно огнестрелното оръжие и намерението за 
засилване на полицейското сътрудничество със съседните държави в областта на 
контрабандата на оръжие;

7. подчертава, че контролът върху износа на оръжие е неразделна част от външната 
                                               
1  15-ти годишен доклад за контрол на износа на оръжие
2 Глобалния проблем на въоръженото насилие 2015 г.: Всяко тяло има значение, доклад от Женевската 
декларация относно въоръженото насилие и развитието
3  Проучване на бъдещето на организираната престъпност, 2015 г., Европол
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политика на ЕС и от политиката на сигурност и се ръководи от принципите, 
залегнали в член 21 от ДЕС, а именно насърчаването на демокрацията и 
върховенството на закона и опазването на мира, предотвратяването на конфликти 
и укрепването на международната сигурност; припомня, че износът на оръжие би 
могъл да окаже въздействие върху надеждността на ЕС като световен защитник 
на правата на човека; призовава за нова глобална стратегия на ЕС в областта на 
външната политика и политиката на сигурност, която да разглежда по подходящ 
начин въпросите, свързани с износа на оръжие, с оглед на променящата се 
обстановка по отношение на сигурността и на свързаните с това рискове и 
заплахи;

8. изразява съжаление, че безотговорни оръжейни трансфери продължават да 
възпрепятстват демократичното, икономическото и социалното развитие в много 
части на света; признава, че ефективното прилагане на Осмия критерий би било 
решителен принос към последователността на политиките на ЕС за целите на 
развитието;

Договор за търговията с оръжие 

9. приветства влизането в сила на Договора за търговията с оръжие; приветства 
широкообхватните дейности, предприети от ЕС, за насърчаване на всеобщото 
ратифициране и прилагане на Договора;

10. приветства изискването държавите — страни по ДТО да вземат предвид в процеса 
на вземане на решение относно лицензите риска от това, оръжията, които ще 
бъдат прехвърлени, да се използват за извършване или улесняване на тежки 
актове на насилие, основано на пола, или тежки актове на насилие спрямо жени и 
деца; призовава държавите членки да въведат това условие в общата позиция;

Общата позиция

11. припомня, че общата позиция не засяга правото на държавите членки да 
провеждат по-ограничителни национални политики, както и че общите стандарти, 
посочени в общата позиция, следва да се разглеждат като минимален стандарт за 
управление на трансферите на военни технологии в съответствие със съображение 
3; изтъква, че хармонизирането на европейско равнище следва да води само до по-
ограничителна политика на износ на оръжия на национално равнище, а не да се 
използва като претекст за разхлабване на по-строги национални правила;

12. отбелязва прегледа на COARM относно Обща позиция 2008/944 и заключението, 
че тя правилно служи на целите, определени от Съвета, и че съответства на 
Договора за търговията с оръжие; изразява загриженост, че държавите членки 
счетоха, че не са необходими промени, въпреки наличието на слабости в 
политиките за контрол на износа на оръжие, както беше демонстрирано от 
Арабската пролет;

13. отбелязва актуализацията на справочника на потребителя към общата позиция на 
Съвета и на списъка на ЕС за оръжията; очаква приемането на нов онлайн 
механизъм за обмен на информация от работната група COARM; приветства 
новото упоменаване на аспекти на ДТО, които все още не са включени в общата 
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позиция, и промените в подробните насоки по отношение на Седмия критерий; 
изразява съжаление, че промените в ръководството за прилагане на останалите 
критерии са ограничени, по-специално по отношение на Осмия критерий, въпреки 
широко разпространените трудности за ефективното му прилагане;

14. призовава държавите членки да гарантират по-строго прилагане на осемте 
критерия; счита, че държавите членки, включително на европейско равнище в 
рамките на COARM, следва да разширят своите оценки, така че те да включват 
акцент върху положението в страната на местоназначение, както и за специфични 
военни технологии, за които става въпрос; насърчава държавите членки да 
прилагат по-строги национални критерии;

15. подчертава необходимостта да се гарантира по-съгласувана политика за 
налагането на ембарго; призовава държавите членки да премахнат всякакво 
двусмислие в своите системи, но също така и на равнището на Васенаарската 
договореност относно износа на „военни“ и „невоенни“ оръжия, което може да 
доведе до това малки трансфери  на оръжия да могат да заобикалят нормативната 
уредба като бъдат описвани като „невоенни“;

16. предлага да се проучи възможността за прилагане и разширяване на осемте 
критерия, включително прехвърлянето на военен и охранителен персонал, по 
отношение на услугите, свързани с износа на оръжие, както и на частните военни 
услуги;

17. изразява тревога във връзка с възможното пренасочване на износа и с липсата на 
ефективен контрол върху крайните потребители, и призовава държавите членки 
да въведат ефективна контролна система (обща система за мониторинг, клауза за 
незлоупотреба в сертификатите за крайните потребители, задължителни 
физически проверки на крайните потребители); призовава Съвета да подобри 
съответствието на Критерии седем с член 11 от ДТО;

18. изразява дълбока загриженост от възможното заобикаляне на контрола на износа 
на ЕС чрез лицензираното производство в страни извън ЕС или посредством 
чуждестранни дъщерни дружества на дружества със седалище в ЕС; настоятелно 
приканва работната група COARM да разгледа задълбочено този въпрос в 
следващия си годишен доклад;

19. призовава за засилена координация на работно равнище в рамките на Съвета и на 
ЕСВД, за да се гарантира, че аспектите, свързани с предотвратяването на 
конфликти, развитието и правата на човека са надлежно взети под внимание;

Прозрачност

20. изразява съжаление по повод на твърде късното приемане на шестнадесетия 
годишен доклад, което е най-голямото закъснение досега;

21. изразява съжаление относно факта, че само 21 държави членки предоставиха 
пълни доклади към 16-ти годишен доклад; изразява съжаление, че Гърция не е 
представила никакви данни, а Германия и Обединеното кралство не са 
предоставили данни за реалния износ на оръжие, както и че Франция е 
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предоставила пълния размер на износа на оръжие, без разбивка на данните; 

22. отбелязва, че докладът съдържа стандартизирана информация относно издадените 
лицензи за износ, но не съдържа изчерпателна информация относно 
действителния износ на оръжие;

23. призовава за въвеждането на стандартизирани докладване и процедура за 
представяне, които да включват краен срок, по отношение на информацията 
относно действителния износ и лицензните данни, които да се прилагат по 
еднакъв начин във всички държави членки; призовава държавите членки да 
докладват по-цялостно относно отказаните лицензи, включително конкретна 
лицензна информация за държавата получател и специфичния орган, описанието 
и количеството на изделията, които трябва да бъдат прехвърлени по отношение на 
подкатегориите от Списъка на оръжията, както и за основанията за отказа;

24. призовава за засилени консултации между държавите членки по отношение на 
трансфери в уязвими и нестабилни региони или страни; призовава държавите 
членки да изготвят и публикуват списък на лица (включително организации и 
физически лица), които са осъдени за нарушаване на законодателството, свързано 
с износа на оръжие, и за случаи на констатирано отклоняване; призовава 
държавите членки да предоставят подробна информация за процедурите за 
отнемане или временно прекратяване на действието на издадените лицензии по 
отношение на страните, които са обект на ембарго;

Обществен контрол

25. припомня, че правителствата носят политическа отговорност за това дали се 
изнасят или не военни изделия или изделия с двойна употреба;

26. изразява твърдото си убеждение, че гражданите имат право да бъдат 
информирани за решенията относно износа на оръжия на техните правителства, 
тъй като те засягат сигурността и благосъстоянието на страната им;

27. призовава парламентарният контрол да бъде засилен както на национално, така и 
на европейско равнище, чрез годишни доклади до Парламента; призовава 
европейският износ на оръжие да бъде разискван на следващото заседание на 
Междупарламентарната конференция по въпросите на ОВППС/ОПСО;

28. подчертава също така основната роля на гражданското общество за повишаване 
на прозрачността; призовава Комисията и ЕСВД/COARM да продължат да 
задълбочават диалога си с гражданското общество и със съответните мозъчни 
тръстове;

Нови технологии и въпросът за стоките с двойна употреба

29. счита, че технологичното развитие прави все по-трудно разграничението между 
чисто военната и чисто гражданската употреба; призовава заместник-
председателя/върховен представител, държавите членки и Комисията да 
гарантират, че няма пропуски на равнището на Васенаарската договореност, както 
и между Списъка за оръжията и приложенията на регламента относно изделията с 
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двойна употреба, и да обърнат особено внимание на новите технологии от 
стратегическо значение като дистанционно управляемите летателни системи и 
технологиите за наблюдение;

30. приветства текущата работа на Комисията и намерението ѝ да представи ново 
законодателно предложение относно износа на изделия с двойна употреба през 
първата половина на 2016 г.; припомня спешната необходимост от 
предприемането на действия относно потенциално вредният износ на продукти и 
услуги на ИКТ за трети държави;

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, на заместник-председателя/върховен представител, както 
и на правителствата и парламентите на държавите членки.


