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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühise seisukoha rakendamise kohta relvaekspordi küsimuses
(2015/2114(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 8. detsembril 2008 vastu võetud ühist seisukohta 
2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli 
reguleerivad ühiseeskirjad (edaspidi: ühine seisukoht)1,

– võttes arvesse ühise seisukoha läbivaatamist ELi nõukogu tavarelvastuse ekspordi 
töörühma (COARM) poolt, 

– võttes arvesse nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP (millega määratletakse 
sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad) artikli 8 
lõike 2 kohast 16. aastaaruannet2,

– võttes arvesse nõukogu 19. novembri 2012. aasta otsust 2012/711/ÜVJP 
relvaekspordikontrolli ning ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP põhimõtete ja 
kriteeriumide edendamiseks kolmandates riikides läbiviidava liidu tegevuse toetamise 
kohta,

– võttes arvesse 9. detsembril 2003 vastu võetud massihävitusrelvade leviku vastast ELi 
strateegiat,

– võttes arvesse Euroopa julgeolekustrateegiat „Turvaline Euroopa paremas maailmas”, 
mille 12. detsembril 2003 võttis vastu Euroopa Ülemkogu, 

– võttes arvesse relvakaubanduslepingut, mille 2. aprillil 2013 võttis vastu ÜRO 
Peaassamblee3,

– võttes arvesse oma 5. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvakaubanduslepingu 
ratifitseerimise kohta4,

– võttes arvesse oma 21. mai 2015. aasta resolutsiooni Euroopa kaitseturgude 
arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele ning eelkõige selle 
resolutsiooni punkte 4, 10, 18, 19, 20 ja 215, 

– võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2013. aasta otsust 2013/768/ÜVJP ELi tegevuse 
kohta relvakaubanduslepingu rakendamise toetamiseks Euroopa julgeolekustrateegia 
raames6, 

– võttes arvesse nõukogu 5. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 428/2009 (millega 

                                               
1 ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.
2 ELT C 103, 27.3.2015, lk 1. 
3 The Arms Trade Treaty, UN, 13-27217.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0081. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0215.
6 ELT L 341, 18.12.2013, lk 56.
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kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 
edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks)1, mida on muudetud 
määrusega (EL) nr 599/2014, ning selle määruse I lisas esitatud kahesuguse kasutusega 
kaupade ja tehnoloogia loetelu,

– võttes arvesse komisjoni 24. aprilli 2014. aasta teatist nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Ekspordikontrolli poliitika läbivaatamine: julgeoleku ja 
konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas”, (COM(2014)0244),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 12. juuni 2014. aasta 
ühisavaldust kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollisüsteemi läbivaatamise 
kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 21. novembri 2014. aasta järeldusi ekspordi kontrollisüsteemi 
läbivaatamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivi 2009/43/EÜ 
kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta2,

– võttes arvesse väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ebaseadusliku hankimise ja 
salakaubaveo vastase võitluse ELi strateegiat, mis võeti vastu 15. ja 16. detsembril 2005 
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel, ning nõukogu 12. juulil 2002 vastu võetud 
ühismeedet 2002/34/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu osalemist väike- ja kergrelvade 
destabiliseeriva hankimise ja leviku vastases võitluses ja millega tunnistatakse kehtetuks 
ühismeede 1999/34/ÜVJP,

– võttes arvesse nõukogu 23. juunil 2003 vastu võetud ühist seisukohta 2003/468/ÜVJP 
relvavahenduse kontrolli kohta3, 

– võttes arvesse sõjaliste kaupade ajakohastatud ühist Euroopa Liidu nimekirja, mille 9. 
veebruaril 2015 võttis vastu nõukogu,

– võttes arvesse nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP (millega määratletakse 
sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad) 
kasutusjuhendit,

– võttes arvesse 12. mail 1996 sõlmitud Wassenaari kokkulepet tavarelvastuse ning 
kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrolli kohta koos nende 
kaupade, tehnoloogia ja laskemoona nimekirjadega, mida ajakohastati 2015. aastal4,

– võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb 
kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse 
täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel 
kohtlemiseks või karistamiseks, 

                                               
1 ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.
2 ELT L 146, 10.6.2009, lk 1.
3 ELT L 156, 25.6.2003, lk 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, ‘list of dual-use goods and technologies and munitions list’, the 
Wassenaar Arrangement on export controls for conventional arms and dual-use goods and technologies, 25. 
märts 2015
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– võttes arvesse komisjoni 28. aprilli 2015. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Euroopa julgeoleku tegevuskava” (COM(2015)0185), 

– võttes arvesse 24. veebruaril 2006 vastu võetud Euroopa arengukonsensust,

– võttes arvesse komisjoni 13. oktoobri 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks”

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

– võttes arvesse ÜRO relvakaubanduslepingut, mis jõustus 24. detsembril 2014,

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 8. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni 24/35, 
milles käsitletakse relvade edasitoimetamise mõju inimõigustele relvakonfliktides1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ja artikli 132 lõiget 2,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0000/2015),

A. arvestades, et üldine julgeolekuolukord ELi ümber, eelkõige lõuna- ja idanaabruses, on 
järsult muutunud;

B. arvestades, et relvade kontrollimatu levik seab rahu ja julgeoleku ning inimõigused ja 
säästva arengu suurde ohtu;

C. arvestades, et aastatel 2010–2014 oli ELi liikmesriikide osakaal maailma suuremates 
tavarelvatarnetes 25,4 %2 ja sellega oli EL oma 28 liikmesriigiga nimetatud 
ajavahemikus maailma suuruselt kolmas relvatarnija USA (31,1 %) ja Venemaa (26,5 
%) järel;

D. arvestades, et 2013. aastal eksportisid ELi liikmesriigid Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 
riikidesse relvi kokku 9,6 miljardi euro väärtuses3, 2012. aastal aga 10,7 miljardi euro 
väärtuses4; arvestades, et ELi liikmesriikide arvel on 36 % kogu ekspordist 
kolmandatesse riikidesse;

Üldine julgeolekuolukord ja relvaeksport

1. peab äärmiselt murettekitavaks vägivaldsete konfliktide levikut ELi naabruses, eelkõige 
Ukrainas, Süürias, Iraagis ja Liibüas;

2. peab kahetsusväärseks, et arvukatele relvaekspordi kontrollirežiimidele vaatamata on 
viimase kahe aasta sündmused näidanud, et relvad jõuavad sageli repressiivsete 

                                               
1 A/HRC/RES/24/35.
2 Trends in International Arms Transfers (Rahvusvaheliste relvatarnete suundumused), 2014, SIPRI teabeleht, 
märts 2015.
3 16th Annual Arms Exports Report
4 15th Annual Arms Exports Report
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režiimide, relvarühmituste ja riigiväliste vägivaldsete jõudude ning terroristide ja 
kurjategijate kätte ning neid kasutatakse riigisiseselt ja riigipiiri taga ebakindluse ja 
relvakonfliktide õhutamiseks või riigisiseste repressioonide, piirkondlike konfliktide 
ning inimõiguste ja põhivabaduste raskete rikkumiste toimepanekuks;

3. peab taunitavaks tõsiasja, et igal aastal saab relvakonfliktides ja kuritegevusega seoses 
relvavägivalla tõttu surma rohkem pool miljonit inimest1 ; 

4. märgib, et ELi liikmesriigid on suured relvaeksportijad, kes 2013. aastal eksportisid 
relvi 36,7 miljardi euro väärtuses, sellest 26,7 miljardi euro väärtuses ELi 
mittekuuluvatesse riikidesse; on seisukohal, et kaitsetööstuse esmane siht peaks olema 
ELi liikmesriikide kaitse ja julgeoleku tagamine; on väga mures selle pärast, milliseid 
tagajärgi ELi julgeolekule ja kaitsele tekitab tundliku teabe ja tehnoloogia kolmandatele 
riikidele üleandmine;

5. juhib tähelepanu sellele, et kuigi ekspordilubade andmisest keeldumine ja lubade 
peatamine relvaembargo või konfliktide ja revolutsioonide, näiteks araabia kevade tõttu 
on positiivse tähendusega, näitavad need meetmed, et ELi ekspordipoliitika on pelgalt 
reaktiivse iseloomuga; on seisukohal, et enne lubade andmist oleks vastuvõtjariikidega 
seotud konkreetseid riske vaja põhjalikumalt hinnata;

6. märgib, et relvade kõrvalesuunamisest, salakaubandusest ning varumisest tulenevad 
riskid üha suurenevad; juhib tähelepanu ohule, et kolmandatesse riikidesse eksporditud 
relvi võidakse suurenenud salakaubanduse ja paranenud liikuvuse tõttu enneolematult 
kergesti ja kiiresti Euroopasse tagasi toimetada, millega seatakse ohtu siinsete kodanike 
julgeolek, nagu rõhutatakse Europoli hiljuti avaldatud aruandes2; peab õigeks tulirelvi 
käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamist ning kavatsust tugevdada relvade 
salakaubanduse vastu võitlemiseks koostööd naaberriikidega;

7. rõhutab, et relvaekspordi kontroll on ELi välis- ja julgeolekupoliitika koostisosa ning 
selle teostamisel juhindutakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 nimetatud 
põhimõtetest, mille hulgas on eelkõige demokraatia ja õigusriigi edendamine, rahu 
säilitamine, konfliktide ennetamine ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamine; tuletab 
meelde, et relvaeksport võib kahjustada ELi usaldusväärsust ülemaailmse inimõiguste 
kaitsjana; nõuab, et ELi uues üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias võetaks 
asjakohaselt arvesse relvaekspordi küsimusi, pidades silmas muutunud 
julgeolekuolukorda ning sellega seonduvaid riske ja ohtusid;

8. taunib relvade vastutustundetut edasiandmist, mis pärsib paljudes maailma osades 
jätkuvalt demokraatia ja majanduse arengut ning sotsiaalset arengut; tunnistab, et 
kaheksanda kriteeriumi tulemuslik rakendamine oleks otsustava tähtsusega panus ELi 
poliitikavaldkondade arengusidususe eesmärkide saavutamisse;

Relvakaubandusleping 

9. väljendab rahulolu relvakaubanduslepingu jõustumise üle; tunnustab ELi 

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, a report by the Geneva Declaration on Armed 
Violence and Development
2 Exploring Tomorrow’s Organised Crime, 2015, Europol
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teavitustegevust selle lepingu üldise ratifitseerimise ja rakendamise edendamiseks; 

10. peab õigeks nõuet, et relvakaubanduslepingu osalisriikidel tuleb lubade kohta otsuste 
tegemise protsessis arvesse võtta riski, et relvade edasiandmise korral võidakse neid 
kasutada raskete sooliste vägivallaaktide või naiste ja laste vastaste vägivallaaktide 
toimepanemiseks või soodustamiseks; kutsub liikmesriike üles lisama selle tingimuse 
ühisesse seisukohta;

Ühine seisukoht

11. tuletab meelde, et ühine seisukoht ei mõjuta liikmesriikide õigust rakendada rangemate 
piirangutega siseriiklikku poliitikat ning et ühises seisukohas kindlaks määratud ühiseid 
nõudeid tuleb vastavalt ühise seisukoha põhjendusele 3 käsitada sõjatehnoloogia ja -
varustuse edasiandmise haldamise ja piiramise miinimumnõuetena; juhib tähelepanu 
sellele, et nõuete ühtlustamine Euroopa tasandil peaks riikide tasandil viima hoopis 
rangemate piirangutega relvaekspordipoliitikani ning seda ei tohiks kasutada kehtivate 
rangemate siseriiklike normide nõrgendamise ettekäändena;

12. võtab teadmiseks, et tavarelvastuse ekspordi töörühm on ühise seisukoha 
2008/944/ÜVJP läbi vaadanud ja jõudnud järeldusele, et ühine seisukoht teenib kohaselt 
nõukogu seatud eesmärke ning on kooskõlas relvakaubanduslepinguga; on mures selle 
pärast, et kuigi araabia kevadega seoses ilmnesid relvaekspordipoliitika nõrgad kohad, 
ei pidanud liikmesriigid selles muudatuste tegemist vajalikuks;

13. võtab teadmiseks nõukogu ühise seisukoha kasutusjuhendi ja ELi sõjaliste kaupade 
nimekirja ajakohastamise; ootab, et tavarelvastuse ekspordi töörühm kiidaks heaks uue 
elektroonilise teabevahetusmehhanismi; peab õigeks uusi, seni veel ühisesse seisukohta 
lisamata viiteid relvakaubanduslepingu teatavatele aspektidele ning muudatusi
seitsmendat kriteeriumit käsitlevates üksikasjalikes suunistes; väljendab pettumust 
seoses sellega, et teiste kriteeriumite rakendussuunistes on muudatusi tehtud piiratud 
ulatuses, eriti kaheksanda kriteeriumi puhul, kuigi selle tulemusliku rakendamisega on 
olnud hulganisti raskusi;

14. kutsub liikmesriike üles tagama kõigi kaheksa kriteeriumi rangema kohaldamise; on 
seisukohal, et liikmesriigid peaksid, muu hulgas liidu tasandil tavarelvastuse ekspordi 
töörühma raames, oma hindamisi laiendama selliselt, et neis pöörataks tähelepanu ka 
sihtriigis valitsevale olukorrale ning parajasti kõne all olevale konkreetsele sõjalisele 
tehnoloogiale; soovitab liikmesriikidel kohaldada oma riigi tasandil rangemaid 
kriteeriume;

15. rõhutab vajadust tagada sidusam poliitika embargode kohta; kutsub liikmesriike üles 
kõrvaldama oma süsteemidest, aga ka Wassenaari kokkuleppe tasandil, kõik „sõjaliste” 
ja „mittesõjaliste” relvade eksporti puudutavad ebaselged kohad, mis võivad anda 
võimalusi väikerelvade edasiandmiseks reguleerimissüsteemidest mööda hiilides, kui 
relvi kirjeldatakse „mittesõjaliste” relvadena;

16. soovitab uurida võimalusi, kuidas saaks kaheksat kriteeriumi kohaldada ja laiendada ka 
sõjaväe- ja julgeoleku töötajate üleviimisele, relvaekspordiga seotud teenustele ning 
erasektori sõjalistele teenustele;
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17. on mures ekspordi võimaliku kõrvalesuunamise ja lõppkasutajate üle tõhusa kontrolli 
puudumise pärast ning kutsub liikmesriike üles looma tõhusa kontrollisüsteemi (ühtne 
järelevalvesüsteem, väärkasutamist keelava klausli lisamine lõppkasutajate 
sertifikaatidesse, lõppkasutajate kohustuslik füüsiline kontrollimine); palub nõukogul 
seitsmenda kriteeriumi paremini ühitada relvakaubanduslepingu artikliga 11;

18. peab äärmiselt murettekitavaks asjaolu, et ELi ekspordikontrollist võidakse mööda 
hiilida, kasutades litsentseeritud tootmist ELi mittekuuluvates riikides või ELi ettevõtete 
välismaal asuvaid tütarettevõtteid; nõuab, et tavarelvastuse ekspordi töörühm seda 
probleemi oma järgmises aastaaruandes põhjalikult käsitleks;

19. nõuab praktilise tegevuse paremat kooskõlastamist nõukogus ja Euroopa 
välisteenistuses, et tagada konfliktide ennetamise, arengupoliitika ja inimõigustega 
seotud aspektide asjakohane arvessevõtmine;

Läbipaistvus

20. peab kahetsusväärseks, et kuueteistkümnes aastaaruanne võeti vastu väga suure 
hilinemisega – suurema hilinemisega kui ükski varasem;

21. peab kahetsusväärseks, et kuueteistkümnenda aastaaruande jaoks esitasid täielikud 
andmed vaid 21 liikmesriiki peab taunimisväärseks, et Kreeka jättis andmed üldse 
esitamata, Saksamaa ja Ühendkuningriik ei esitanud andmeid tegeliku relvaekspordi 
kohta ja Prantsusmaa teatas relvaekspordi kogumaksumuse, ilma seda 
diferentseerimata; 

22. märgib, et aruanne sisaldab standardset teavet väljastatud ekspordilubade kohta, kuid 
mitte ulatuslikku teavet tegeliku relvaekspordi kohta;

23. nõuab, et võetaks kasutusele standardne aruandlus- ja andmete esitamise menetlus, mida 
kõik liikmesriigid peaksid ühtmoodi järgima ning millega määrataks kindlaks ka 
tegeliku relvaekspordi ja väljastatud lubade kohta teabe esitamise tähtaeg; kutsub 
liikmesriike üles esitama üksikasjalikumat teavet rahuldamata jäetud loataotluste kohta, 
sealhulgas iga sellise loataotlusega seonduvat konkreetset teavet vastuvõtjariigi ja 
konkreetse asutuse kohta, üleantavate kaupade kirjelduse ja andmeid koguse kohta 
(sõjaliste kaupade nimekirja alamkategooriate lõikes) ning teavet loa andmisest 
keeldumise põhjuse kohta;

24. nõuab, et liikmesriigid üksteisega põhjalikumalt konsulteeriksid, kui küsimus on relvade 
üleandmises nõrkadele ja ebastabiilsetele piirkondadele või riikidele; kutsub 
liikmesriike üles koostama ja avaldama nende isikute (juriidiliste ja füüsiliste isikute) 
nimekirja, kes on osalised relvaekspordiga seonduvate õigusnormide rikkumises ja 
tuvastatud kõrvalesuunamise juhtumites; kutsub liikmesriike üles esitama 
üksikasjalikku teavet väljastatud lubade kehtetuks tunnistamise või peatamise kohta 
nende riikide puhul, kelle suhtes kehtib embargo;

Avalik kontroll

25. tuletab meelde, et valitsused kannavad poliitilist vastutust sõjaliste kaupade ja 
kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi lubamise või keelamise eest;
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26. on kindlalt seisukohal, et kodanikel on õigus olla informeeritud oma riigi valitsuse 
otsustest relvaekspordi küsimustes, kuna need otsused mõjutavad riigi julgeolekut ja 
heaolu;

27. nõuab parlamentaarse järelevalve tugevdamist nii riikide kui ka liidu tasandil, Euroopa 
Parlamendi iga-aastaste raportite kaudu; nõuab, et Euroopa relvaekspordi küsimusi 
arutataks järgmisel parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemalisel konverentsil;

28. rõhutab, et läbipaistvuse suurendamisel on oluline osa täita ka kodanikuühiskonnal; 
palub komisjonil ning Euroopa välisteenistusel ja tavarelvastuse ekspordi töörühmal 
jätkuvalt süvendada dialoogi kodanikuühiskonna ja asjaomaste mõttekodadega;

Uued tehnoloogiad ja kahesuguse kasutusega kaupade probleem

29. on seisukohal, et tehnoloogia arengu tõttu on üha raskem vahet teha puhtsõjalise ja 
puhttsiviilse kasutusviisi vahel; palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil ning komisjonil tagada, et Wassenaari kokkuleppe 
tasandil ning sõjaliste kaupade nimekirja ja kahesuguse kasutusega kaupade määruse
lisade vahel ei oleks õiguslikke tühikuid, ning pöörata erilist tähelepanu strateegilise 
tähtsusega uutele tehnoloogiatele, nagu kaugjuhitava õhusõiduki süsteem ja 
jälgimistehnoloogia;

30. tunnustab komisjoni jätkuvat tööd ja kavatsust esitada 2016. aasta esimesel poolel uus 
seadusandlik ettepanek kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kohta; tuletab meelde, 
et kiiresti on vaja tegeleda IKT toodete ja teenuste potentsiaalselt kahjuliku 
kolmandatesse riikidesse eksportimise küsimusega;

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile 
ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.


