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PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
(2015/2114(INI))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o 
definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i 
opreme („Zajedničko stajalište”)1,

– uzimajući u obzir reviziju Zajedničkog stajališta koju je provela Radna skupina Vijeća 
za izvoz konvencionalnog oružja (COARM),

– uzimajući u obzir 16. godišnje izvješće Vijeća u skladu s člankom 8. stavkom 2. 
Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP o definiranju zajedničkih pravila kojima 
se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme2,

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/711/ZVSP od 19. studenog 2012. o potpori 
aktivnostima EU-a radi promicanja kontrole izvoza oružja te načela i mjerila iz 
Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP u trećim zemljama,

– uzimajući u obzir Strategiju EU-a protiv širenja oružja za masovno uništenje objavljenu 
9. prosinca 2003.,

– uzimajući u obzir Europsku sigurnosnu strategiju „Sigurna Europa u boljem svijetu”, 
koju je Europsko vijeće donijelo 12. prosinca 2003.,

– uzimajući u obzir Ugovor o trgovini oružjem, koji je usvojila Opća skupština UN-a 
2. travnja 2013.3,

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. veljače 2014. o ratifikaciji Ugovora o trgovini 
oružjem4,

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. svibnja 2015. o utjecaju promjena na 
europskim obrambenim tržištima na sigurnosne i obrambene kapacitete u Europi, 
osobito stavke 4., 10., 18., 19., 20. i 21.5,

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/768/ZVSP od 16. prosinca 2013. o aktivnostima 
EU-a za potporu provedbe Ugovora o trgovini oružjem u okviru Europske sigurnosne 
strategije6,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju 
režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom 

                                               
1 SL L 335, 13.12.2008., str. 99.
2 SL C 103, 27.3.2015., str. 1. 
3 Ugovor o trgovini oružjem, UN, 13-27217.
4 Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0081.
5 Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0215.
6 SL L 341, 18.12.2013., str. 56.
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namjenom1, izmijenjenu Uredbom (EU) br. 599/2014, te popis robe i tehnologije s 
dvojnom namjenom iz njezina Priloga I.,

– uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 24. travnja 2014. Vijeću i Parlamentu 
naslovljenu „Pregled politike za kontrolu izvoza: kako osigurati sigurnost i 
konkurentnost u svijetu koji se mijenja” (COM(2014)0244),

– uzimajući u obzir Zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije o pregledu sustava 
kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom od 12. lipnja 2014., 

– uzimajući u obzir zaključke Vijeća o reviziji politike kontrole izvoza od 
21. studenog 2014.,

– uzimajući u obzir Direktivu 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 
6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar 
Zajednice2,

– uzimajući u obzir Strategiju EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja 
malim i lakim oružjem i pripadajućim streljivom, koju je Vijeće donijelo 15. –
16. prosinca 2005., te Zajedničku akciju Vijeća 2002/589/ZVSP od 12. srpnja 2002. o 
doprinosu Europske unije u suzbijanju destabilizirajućeg gomilanja i širenja malog i 
lakog oružja i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 1999/34/ZVSP,

– uzimajući u obzir Zajedničko stajalište Vijeća 2003/468/ZVSP od 23. lipnja 2003. o 
kontroli posredovanja u trgovini oružjem3,

– uzimajući u obzir ažurirani zajednički popis robe vojne namjene Europske unije koji je 
Vijeće usvojilo 9. veljače 2015.,

– uzimajući u obzir Smjernice za korisnike Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP 
o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i 
opreme,

– uzimajući u obzir Sporazum iz Wassenaara od 12. svibnja 1996. o kontroli izvoza 
konvencionalnog oružja te robe i tehnologije dvojne namjene, zajedno s popisima te 
robe, tehnologija i streljiva ažuriranima 2015.4,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini 
određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili 
drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje,

– uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 28. travnja 2015. upućenu Europskom 
parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija 
pod naslovom „Europski program sigurnosti” (COM(2015)0185),

                                               
1 SL L 134, 29.5.2009., str. 1.
2 SL L 146, 10.6.2009., str. 1.
3 SL L 156, 25.6.2003., str. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, „Popis robe, tehnologije i streljiva s dvojnom namjenom”, Sporazum iz 
Wassenaara o kontroli izvoza konvencionalnog oružja te robe i tehnologije s dvojnom namjenom, 
25. ožujka 2015.
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– uzimajući u obzir Europski konsenzus o razvoju donesen 24. veljače 2006.,

– uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. listopada 2011. upućenu Europskom 
parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija 
naslovljenu „Povećanje učinka razvojne politike EU-a: plan za promjenu”,

– uzimajući u obzir članak 42. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 346. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije (UFEU),

– uzimajući u obzir Ugovor UN-a o trgovini oružjem koji je stupio na snagu 
24. prosinca 2014.,

– uzimajući u obzir Rezoluciju br. 24/35 Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava od 
8. listopada 2013. o utjecaju prijenosa oružja na ljudska prava u oružanim sukobima1,

– uzimajući u obzir članak 52. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0000/2015),

A. budući da se globalno sigurnosno okruženje oko EU-a dramatično promijenilo, osobito 
u južnom i istočnom susjedstvu;

B. budući da nekontrolirano širenje oružja predstavlja ozbiljan rizik za mir, sigurnost, 
ljudska prava i održivi razvoj;

C. budući da su tijekom razdoblja od 2010. do 2014. države članice EU-a bile odgovorne 
za 25,4 % svjetske opskrbe2 glavnim konvencionalnim oružjem, čime je EU-28 postao 
treći najveći opskrbljivač oružja tijekom tog razdoblja, nakon SAD-a s 31,1 % i Rusije s 
26,5 %;

D. budući da je izvoz oružja država članica EU-a u zemlje Bliskog istoka i sjeverne Afrike 
ukupno iznosio 9,6 milijardi EUR3 u 2013. i 10,7 milijardi EUR u 2012.4; budući da je 
izvoz iz država članica EU-a činio 36 % ukupnog izvoza u treće zemlje;

Globalno sigurnosno okruženje i izvoz oružja

1. duboko je zabrinut zbog širenja nasilnih sukoba u svom susjedstvu, posebice u Ukrajini, 
Siriji, Iraku i Libiji;

2. izražava žaljenje što su, usprkos brojnim sustavima kontrole izvoza oružja, zbivanja u 
posljednje dvije godine pokazala da oružje često završi u rukama represivnih režima, 
naoružanih skupina i nasilnih nedržavnih aktera, terorista i zločinaca, te ga se koristi za 
širenje nesigurnosti, raspirivanje unutarnjih i vanjskih oružanih sukoba, podržavanje 
unutarnje represije, regionalnih sukoba i teških kršenja ljudskih prava i temeljnih 
sloboda;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2 Trendovi u međunarodnom prijenosu oružja, 2014., informativni članak Međunarodnog instituta za mirovna 
istraživanja (SIPRI), ožujak 2015.
3 16. godišnje izvješće o izvozu oružja
4 15. godišnje izvješće o izvozu oružja
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3. žali što gotovo pola milijuna1 ljudi godišnje umire zbog oružanog nasilja, kako u 
oružanim sukobima tako i u vezi s kriminalnim aktivnostima;

4. napominje da su države članice EU-a među vodećim svjetskim izvoznicima oružja, 
njihov je izvoz 2013. iznosio 36,7 milijardi EUR, od čega je 26,7 milijardi EUR 
proizašlo iz izvoza u države izvan EU-a; smatra da cilj obrambene industrije ponajprije 
treba biti jamčenje obrane i sigurnosti država članica EU-a; ozbiljno je zabrinut zbog 
posljedica na sigurnost i obranu EU-a uzrokovanih prijenosom osjetljivih informacija i 
tehnologije u treće zemlje;

5. ističe da su uskraćivanje i privremena obustava dozvola nakon embarga ili sukoba i 
revolucija poput Arapskog proljeća, premda pozitivan znak, dokaz da je izvozna 
politika EU-a u svojoj srži samo reaktivna; smatra da je prije izdavanja dozvole 
potrebna temeljitija analiza konkretnih rizika povezanih s državama primateljicama;

6. napominje da se povećava rizik koji proizlazi iz preusmjeravanja, krijumčarenja i 
gomilanja oružja; naglašava da zbog sve većeg krijumčarenja oružja i povećane 
mobilnosti postoji rizik od toga da oružje izvezeno u treće zemlje dosad nezabilježenom 
lakoćom i brzinom ponovno završi u Europi, čime bi se ugrozila sigurnost građana, kao 
što je istaknuto u nedavnom izvješću Europola2; pozdravlja reviziju zakonodavstva EU-
a o vatrenom oružju i namjeru jačanja policijske suradnje sa susjednim zemljama kad je 
riječ o krijumčarenju oružja;

7. naglašava da je kontrola izvoza oružja ključan dio vanjske i sigurnosne politike EU-a i 
temelji se na načelima sadržanima u članku 21. UEU-a, posebice na promicanju 
demokracije i vladavine prava te očuvanju mira, sprečavanju sukoba i poboljšanju 
međunarodne sigurnosti; podsjeća da izvoz oružja može utjecati na vjerodostojnost EU-
a kao globalnog zagovaratelja ljudskih prava; poziva na novu globalnu strategiju EU-a o 
vanjskoj i sigurnosnoj politici u kojoj bi se na odgovarajući način razradila sporna 
pitanja o izvozu oružja u svjetlu izmijenjenog sigurnosnog okruženja te povezanih 
rizika i prijetnji;

8. izražava žaljenje zbog toga što neodgovoran prijenos oružja i dalje koči demokratski, 
gospodarski i socijalni razvoj u mnogim dijelovima svijeta; uviđa da bi učinkovita 
provedba osmog mjerila istinski doprinijela ciljevima načela EU-a o usklađenosti 
politika za razvoj;

Ugovor o trgovini oružjem 

9. pozdravlja stupanje na snagu Ugovora o trgovini oružjem; pozdravlja terenske
aktivnosti koje je EU poduzeo kako bi promovirao univerzalnu ratifikaciju i provedbu 
Ugovora;

10. pozdravlja uvjet koji nalaže da države potpisnice Ugovora o trgovini oružjem u 
postupku odlučivanja o dozvoli za prijenos uzmu u obzir rizik od toga da se dotično 
oružje upotrijebi u činovima teškog rodno uvjetovanog nasilja ili nasilja nad ženama i 

                                               
1 Globalni teret oružanog nasilja 2015.: svaka je osoba važna – izvješće Ženevske deklaracije o oružanom nasilju 
i razvoju
2 Istražujući organizirani kriminal sutrašnjice, 2015., Europol
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djecom ili omogući takve činove; poziva države članice da taj uvjet uvrste u Zajedničko 
stajalište;

Zajedničko stajalište

11. podsjeća da Zajedničko stajalište ne utječe na pravo država članica da uvedu 
restriktivnije nacionalne politike i da zajedničke standarde utvrđene Zajedničkim 
stajalištem valja smatrati minimalnim standardima za upravljanje prijenosom vojne 
tehnologije, u skladu s uvodnom izjavom 3.; ističe da usklađivanje na europskoj razini 
treba voditi samo do restriktivnije politike izvoza oružja na nacionalnoj razini i ne smije 
biti izlika za ublažavanje strožih nacionalnih pravila;

12. prima na znanje reviziju Zajedničkog stajališta 2008/944 koju je provela Radna skupina 
Vijeća za izvoz konvencionalnog oružja i njezin zaključak da Zajedničko stajalište na 
odgovarajući način služi ciljevima koje je postavilo Vijeće i da je u skladu s Ugovorom 
o trgovini oružjem; izražava zabrinutost zbog toga što su države članice smatrale da 
nikakva promjena nije potrebna usprkos manjkavostima u politikama izvoza oružja koje 
su postale očigledne tijekom Arapskog proljeća;

13. prima na znanje ažuriranje Smjernica za korisnike Zajedničkog stajališta Vijeća i popisa 
robe vojne namjene EU-a; pozdravlja to što Radna skupina Vijeća za izvoz 
konvencionalnog oružja uvodi novi sustav mrežnog dijeljenja informacija; pozdravlja 
nova upućivanja na dijelove Ugovora o trgovini oružjem koji još nisu uvršteni u 
Zajedničko stajalište kao i izmjene detaljnih smjernica za sedmo mjerilo; razočaran je 
zbog ograničenih izmjena u smjernicama za provedbu ostalih mjerila, osobito kad je 
riječ o osmom mjerilu, usprkos sveprisutnim poteškoćama u njegovoj učinkovitoj 
provedbi;

14. poziva države članice da se pobrinu za strožu primjenu tih osam mjerila; vjeruje da bi 
države članice u Radnoj skupini za izvoz konvencionalnog oružja, uključujući na 
europskoj razini, trebale proširiti svoje ocjene kako bi se usredotočile na stanje u zemlji 
odredišta kao i na konkretnu vojnu tehnologiju u pitanju; potiče države članice da 
primijene stroža nacionalna mjerila;

15. naglašava da je potrebno pobrinuti se za koherentniju politiku o embargu; poziva države 
članice da uklone bilo kakve nejasnoće u svojim sustavima, ali i na razini Sporazuma iz 
Wassenaara, u pogledu izvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, koje bi 
mogle dovesti do toga da prijenos malog oružja bude uvršten u nevojna ubojna sredstva 
i tako zaobiđe regulatorni sustav;

16. predlaže razmatranje mogućnosti primjene i proširenja osam mjerila na prijenos vojnog 
i sigurnosnog osoblja, usluge povezane s izvozom oružja te usluge privatne vojske;

17. zabrinut je zbog mogućeg preusmjeravanja izvoza i nedostatka učinkovitog nadzora 
krajnjih korisnika te poziva države članice da uspostave učinkovite nadzorne sustave 
(zajednički sustav praćenja, klauzula o zloupotrebi u potvrdi o krajnjem korisniku, 
obvezni fizički pregled krajnjih korisnika); poziva Vijeće da sedmo mjerilo bolje 
uskladi s člankom 11. Ugovora o trgovini oružjem;

18. duboko je zabrinut zbog mogućeg zaobilaženja izvoznih kontrola EU-a licenciranom 
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proizvodnjom u zemljama izvan EU-a ili preko prekomorskih podružnica poduzeća s 
poslovnim nastanom u EU-u; potiče Radnu skupinu za izvoz konvencionalnog oružja da 
u svom sljedećem godišnjem izvješću temeljito obradi spomenuto pitanje;

19. poziva na veću koordinaciju na radnoj razini u Vijeću i ESVD-u kako bi se jamčilo da 
se uzmu u obzir aspekti povezani sa sprečavanjem sukoba, razvojem i ljudskim 
pravima;

Transparentnost

20. izražava žaljenje zbog vrlo kasnog usvajanja 16. godišnjeg izvješća, čime je to postalo 
najkasnije usvojeno izvješće;

21. izražava žaljenje zbog toga što je samo 21 država članica dostavila sve potrebne 
podatke za 16. godišnje izvješće; ne odobrava to što Grčka nije dostavila nikakve 
podatke, što Njemačka i Ujedinjena Kraljevina nisu dostavile nikakve podatke o 
stvarnom izvozu oružja i što je Francuska dostavila samo podatke o ukupnoj količini 
izvoza oružja, no ne i detaljno analizirane; 

22. napominje da izvješće sadrži standardizirane informacije o izdanim dozvolama za izvoz, 
ali ne sadrži detaljne informacije o stvarnom izvozu oružja;

23. poziva na uvođenje standardiziranog postupka izvještavanja i podnošenja podataka o 
stvarnom izvozu i dozvolama, uključujući određivanje roka, koji bi se jednako 
primjenjivao u svim državama članicama; poziva države članice da podnose detaljnije 
izvještaje o uskraćenim dozvolama, uključujući informacije o pojedinačnim dozvolama 
koje se odnose na države primateljice i konkretno tijelo, opis i količinu predmeta za 
prijenos, uzimajući u obzir potkategorije popisa robe vojne namjene, te razlog 
uskraćivanja dozvole;

24. poziva na bolje savjetovanje država članica kad je riječ o prijenosima u nesigurne i 
nestabilne regije ili zemlje; poziva države članice da sastave i objave popis osoba 
(uključujući pravne i fizičke osobe) osuđenih za kršenje zakona o izvozu oružja i 
slučajeve dokazanog preusmjeravanja; poziva države članice da dostave detaljne 
informacije o postupcima ukidanja ili privremene obustave izdanih dozvola kad je riječ 
o državama za koje je na snazi embargo;

Javni nadzor

25. podsjeća na to da vlade snose političku odgovornost za to hoće li izvoziti ili ne robu s 
vojnom ili dvojnom namjenom;

26. čvrsto vjeruje da građani imaju pravo biti informirani o odlukama svojih vlada kad je 
riječ o izvozu oružja jer one utječu na sigurnost i dobrobit njihovih zemalja;

27. poziva na osnaživanje parlamentarnog nadzora na nacionalnoj i europskoj razini preko 
godišnjih izvješća u Parlamentu; poziva na raspravu o europskom izvozu oružja na 
sljedećoj međuparlamentarnoj konferenciji o ZVSP-u i ZSOP-u;

28. naglašava i ključnu ulogu civilnog društva u povećanju transparentnosti; poziva 
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Komisiju i ESVD/Radnu skupinu za izvoz konvencionalnog oružja da nastave 
produbljivati dijalog s civilnim društvom i relevantnim think tankovima;

Nove tehnologije i pitanje robe s dvojnom namjenom

29. smatra da tehnološki napredak sve više otežava razlikovanje između isključivo vojne i 
isključivo civilne uporabe; poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu, 
države članice i Komisiju da se pobrinu za to da nema pravnih praznina u Sporazumu iz 
Wassenaara, kao ni neusklađenosti između popisa robe vojne namjene i prilogâ Uredbe 
o robi dvojne namjene te da posebnu pozornost obrate na nove tehnologije od strateške 
važnosti kao što su sustavi daljinskog upravljanja letjelicama i tehnologija za nadzor;

30. pozdravlja aktualni rad Komisije i njezinu namjeru da u prvoj polovici 2016. godine
podnese novi zakonodavni prijedlog o izvozu robe s dvojnom namjenom; podsjeća da je 
potrebno hitno reagirati na potencijalno štetan izvoz proizvoda i usluga povezanih s 
informacijskim i komunikacijskim tehnologijama u treće zemlje;

31. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, 
potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici, vladama i parlamentima država članica.


