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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Ginklų eksportas: Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
(2015/2114(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, 
nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos 
eksporto kontrolę1,

– atsižvelgdamas į Bendrosios pozicijos persvarstymą, kurį atliko ES Tarybos Įprastinės 
ginkluotės eksporto darbo grupė (COARM),

– atsižvelgdamas į Tarybos šešioliktąją metinę ataskaitą, parengtą pagal Tarybos 
bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP, nustatančios bendrąsias taisykles, 
reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, 8 straipsnio 
2 dalį2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimą 2012/711/BUSP dėl 
Sąjungos veiklos, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir 
Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi, 
rėmimo,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 9 d. priimtą ES kovos su masinio naikinimo ginklų 
platinimu strategiją,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos 
saugumo strategiją „Saugi Europa geresniame pasaulyje“,

– atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2013 m. balandžio 2 d. priimtą Sutartį dėl 
prekybos ginklais3,

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl prekybos 
ginklais ratifikavimo4,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl pokyčių Europos gynybos 
rinkose poveikio saugumui ir gynybos pajėgumams Europoje, ypač į jos 4, 10, 18, 19, 
20 ir 21 dalis5,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimą 2013/768/BUSP dėl ES 
veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant Sutarties dėl prekybos ginklais 
įgyvendinimą6,

                                               
1 OL L 335, 2008 12 13, p. 99.
2 OL C 103, 2015 3 27, p. 1. 
3 Sutartis dėl prekybos ginklais, JT, 13-27217.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0081.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0215.
6 OL L 341, 2013 12 18, p. 56.
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– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 428/2009, 
nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių 
tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą1, iš dalies pakeistą Reglamentu 
(ES) Nr. 599/2014, ir į jo I priede pateiktą dvejopo naudojimo prekių ir technologijų 
sąrašą,

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 24 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Eksporto kontrolės politikos peržiūra. Saugumo ir konkurencingumo 
užtikrinimas kintančiame pasaulyje“ (COM(2014) 0244),

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimą dėl dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės sistemos 
peržiūros, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 21 d. Tarybos išvadas dėl eksporto kontrolės 
politikos peržiūros,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų 
supaprastinimo2,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą ES 
kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir nelegalia 
prekyba jais strategiją ir į 2002 m. liepos 12 d. Tarybos bendruosius veiksmus 
2008/589/BUSP dėl Europos Sąjungos indėlio į kovą su šaulių ir lengvųjų ginklų 
destabilizuojančiu kaupimu ir platinimu ir panaikinančius Bendruosius veiksmus 
1999/34/BUSP,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 23 d. Tarybos bendrąją poziciją 2003/468/BUSP dėl 
tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės3,

– atsižvelgdamas į atnaujintą Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą, kurį 
2015 m. vasario 9 d. patvirtino Taryba,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP, nustatančios bendrąsias 
taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, 
naudojimosi vadovą,

– atsižvelgdamas į 1996 m. gegužės 12 d. Vasenaro susitarimą dėl įprastinės ginkluotės ir 
dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės ir į 2015 m. atnaujintus šių 
prekių, technologijų ir šaudmenų sąrašus4,

– atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl 
prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei 

                                               
1 OL L 134, 2009 5 29, p. 1.
2 OL L 146, 2009 6 10, p. 1.
3 OL L 156, 2003 6 25, p. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, dvejopo naudojimo prekių ir technologijų sąrašas ir šaudmenų sąrašas, 
Vasenaro susitarimas dėl įprastinės ginkluotės ir dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės, 
2015 m. kovo 25 d.
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vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir 
baudimui,

– atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos saugumo darbotvarkė“ (COM(2015) 0185),

– atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 24 d. priimtą Europos konsensusą dėl vystymosi,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 13 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES 
vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 346 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 24 d. įsigaliojusią JT sutartį dėl prekybos ginklais,

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 
Nr. 24/35 dėl ginklų perdavimo poveikio žmogaus teisėms ginkluotų konfliktų metu1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį ir 132 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8–0000/2015),

A. kadangi pasaulio saugumo aplinka iš esmės pasikeitė, ypač pietinėse ir rytinėse ES 
kaimyninėse šalyse;

B. kadangi nekontroliuojamas ginklų platinimas yra didelė grėsmė taikai ir saugumui, 
žmogaus teisėms ir tvariam vystymuisi;

C. kadangi 2010–2014 m. laikotarpiu ES valstybės narės buvo atsakingos už 25,4 proc. 
pagrindinių įprastinių ginklų tiekimo pasaulyje2, taigi šiuo laikotarpiu 28 valstybių narių 
ES buvo trečioji pagal dydį ginklų tiekėja po JAV, kuri tiekė 31,1 proc., ir Rusijos, kuri 
tiekė 26,5 proc.;

D. kadangi ES valstybės narės į Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) šalis 2013 m. 
eksportavo ginklų už bendrą 9,6 mlrd. EUR sumą3, o 2012 m. – už 10,7 mlrd. EUR 
sumą4; kadangi ES valstybių narių eksportas sudaro 36 proc. bendro eksporto į 
trečiąsias šalis;

Pasaulio saugumo aplinka ir ginklų eksportas

1. yra giliai susirūpinęs dėl smurtinių konfliktų plitimo kaimyninėse šalyse, ypač 
Ukrainoje, Sirijoje, Irake ir Libijoje;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35.
2 Tarptautinio ginklų perdavimo tendencijos, 2014 m., Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto faktų 
suvestinė, 2015 m. kovo mėn.
3 16-oji Metinė ataskaita dėl ginklų eksporto.
4 15-oji Metinė ataskaita dėl ginklų eksporto.
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2. apgailestauja dėl to, kad, nepaisant daugelio ginklų eksporto kontrolės režimų, pastarųjų 
dvejų metų tendencijos parodė, jog ginklai dažnai patenka į represinių režimų atstovų, 
ginkluotų grupuočių, smurtą naudojančių nevalstybinių subjektų, teroristų ir nusikaltėlių 
rankas ir yra naudojami nesaugumui ir ginkluotiems konfliktams šalių viduje arba 
išorėje kurstyti arba vidaus represijoms, regioniniams konfliktams ir dideliems žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimams remti;

3. apgailestauja dėl to, kad apie pusę milijono žmonių1 kasmet miršta dėl smurto naudojant 
ginklus ginkluotų konfliktų metu ir vykdant nusikalstamą veiką;

4. pažymi, kad ES valstybės narės yra pagrindinės pasaulio ginklų eksportuotojos, 2013 m. 
jų eksporto vertė buvo 36,7 mlrd. EUR, o į ES nepriklausančias šalis buvo eksportuota 
ginklų už 26,7 mlrd. EUR; mano, kad gynybos pramonė turėtų siekti visų pirma 
užtikrinti ES valstybių narių gynybą ir saugumą; yra rimtai susirūpinęs dėl
konfidencialių žinių ir slaptų technologijų perdavimo trečiosioms šalims pasekmių ES 
saugumui ir gynybai;

5. pažymi, kad, nors atsisakymas išduoti licencijas ir jų galiojimo sustabdymas nustačius 
embargą arba po konfliktų ir revoliucijų, pvz., Arabų pavasario, yra teigiamas ženklas, 
tai rodo, kad ES eksporto politika yra vien tik atsakomojo pobūdžio; mano, kad prieš 
išduodant licencijas reikėtų atlikti išsamesnį konkrečių su šalimis gavėjomis susijusių 
pavojų įvertinimą;

6. pažymi, kad didėja dėl prekybos srautų nukreipimo, ginklų kontrabandos ir kaupimo 
kylanti rizika; pabrėžia, kad kyla pavojus, jog į trečiąsias šalis eksportuoti ginklai gali 
būti labai parastai ir greitai, kaip nebuvo įmanoma anksčiau, vėl atgabenti į Europą dėl 
aktyvėjančios ginklų kontrabandos ir didesnio judumo, ir taip daroma žala piliečių 
saugumui, kaip buvo pabrėžta naujoje Europolo ataskaitoje2; palankiai vertina ES teisės 
aktų dėl šaunamųjų ginklų persvarstymą ir ketinimą stiprinti policijos bendradarbiavimą 
su kaimyninėmis šalimis ginklų kontrabandos srityje;

7. pabrėžia, kad ginklų eksporto kontrolė yra sudėtinė ES užsienio ir saugumo politikos 
dalis ir ją vykdant turi būti vadovaujamasi ES sutarties 21 straipsnyje įtvirtintais 
principais, visų pirma demokratijos ir teisinės valstybės skatinimo, taikos išsaugojimo, 
konfliktų prevencijos ir tarptautinio saugumo stiprinimo principais; primena, kad ginklų 
eksportas gali daryti neigiamą poveikį ES kaip pasaulinės žmogaus teisių gynėjos 
patikimumui; ragina, turint omenyje pakitusią saugumo aplinką ir susijusius pavojus ir 
grėsmes, naujoje ES visuotinėje užsienio ir saugumo politikos strategijoje tinkamai 
atsižvelgti į ginklų eksporto klausimus;

8. apgailestauja dėl to, kad dėl neatsakingo ginklų perdavimo ir toliau kuriamos kliūtys 
demokratiniam, ekonominiam ir socialiniam vystymuisi daugelyje pasaulio vietų; 
pripažįsta, kad veiksmingas aštuntojo kriterijaus įgyvendinimas iš esmės prisidėtų prie 
ES politikos suderinamumo vystymosi labui tikslų siekimo;

Sutartis dėl prekybos ginklais 

                                               
1 „Pasaulinė smurto naudojant ginklus našta 2015 m.: svarbus kiekvienas žmogus“, su Ženevos deklaracija dėl 
smurto naudojant ginklus ir vystymosi susijęs pranešimas.
2 Organizuoto nusikalstamumo artimoje ateityje tyrinėjimas, 2015 m., Europolas.
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9. palankiai vertina Sutarties dėl prekybos ginklais įsigaliojimą; palankiai vertina ES 
informavimo veiklą, kurią ji vykdė siekdama skatinti visuotinį sutarties ratifikavimą ir 
įgyvendinimą;

10. palankiai vertina reikalavimą, kad Sutarties dėl prekybos ginklais šalys sprendimo dėl 
licencijų išdavimo priėmimo proceso metu atsižvelgtų į riziką, kad perduodami ginklai 
gali būti panaudoti smurto dėl lyties atvejais arba vykdant rimtus smurtinius veiksmus 
prieš moteris ir vaikus arba sudarant jiems sąlygas; ragina valstybes nares šią sąlygą 
įtraukti į Bendrąją poziciją;

Bendroji pozicija

11. primena, kad Bendroji pozicija nedaro poveikio valstybių narių teisei vykdyti griežtesnę 
nacionalinę politiką ir kad Bendrojoje pozicijoje nustatyti bendri standartai turi būti 
laikomi minimaliaisiais karinių technologijų perdavimo valdymo pagal 3 
konstatuojamąją dalį standartais; pabrėžia, kad derinimas Europos lygmeniu turėtų tik 
paskatinti griežtesnę ginklų eksporto politiką nacionaliniu lygmeniu, o ne būti 
pretekstas sušvelninti griežtesnes nacionalines taisykles;

12. atkreipia dėmesį į Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės atliktą Bendrosios 
pozicijos 2008/944 persvarstymą ir išvadą, kad ji tinkamai padeda siekti Tarybos 
nustatytų tikslų ir atitinka Sutarties dėl prekybos ginklais nuostatas; išreiškia 
susirūpinimą dėl to, kad valstybės narės nusprendė, jog pakeitimai nebuvo būtini, 
nepaisant ginklų eksporto politikos trūkumų, kurie išryškėjo Arabų pavasario metu;

13. atkreipia dėmesį į Tarybos bendrosios pozicijos naudojimosi vadovo ir ES karinės 
įrangos sąrašo atnaujinimą; laukia, kad Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupė 
patvirtintų naują keitimosi informacija internetu mechanizmą; palankiai vertina naujas 
nuorodas į Sutarties dėl prekybos ginklais aspektus, kurie dar nėra įtraukti į Bendrąją 
poziciją, ir detalių gairių dėl septintojo kriterijaus įgyvendinimo pakeitimus; yra 
nusivylęs dėl to, kad gairių dėl kitų kriterijų įgyvendinimo pakeitimai yra nedideli, ypač 
atsižvelgiant į aštuntąjį kriterijų, kurį siekiant veiksmingai įgyvendinti dažnai pasitaiko 
sunkumų;

14. ragina valstybes nares užtikrinti griežtesnį aštuonių kriterijų taikymą; mano, kad 
valstybės narės, taip pat Europos lygmeniu Įprastinės ginkluotės eksporto darbo 
grupėje, turėtų išplėsti savo vertinimus ir daugiau dėmesio skirti padėčiai paskirties 
šalyje ir konkrečiai susijusiai karinei technologijai; ragina valstybes nares taikyti 
griežtesnius nacionalinius kriterijus;

15. pabrėžia, kad būtina užtikrinti nuoseklesnę embargo taikymo politiką; ragina valstybes 
nares savo sistemose ir Vasenaro susitarime pašalinti bet kokias dviprasmybes dėl 
karinių ir nekarinių ginklų eksporto, dėl kurių šaulių ginklai galėtų būti apibrėžiami kaip 
nekariniai ir juos perduodant būtų apeinama reguliavimo sistema;

16. siūlo ištirti galimybę aštuonis kriterijus taikyti taip pat karinio ir saugumo personalo 
perdavimui, su ginklų eksportu susijusioms paslaugoms ir privačioms karinėms 
paslaugoms;

17. yra susirūpinęs dėl galimo eksporto srautų nukreipimo ir dėl veiksmingos galutinių 
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naudotojų kontrolės nebuvimo ir ragina valstybes nares sukurti veiksmingą kontrolės 
sistemą (bendra stebėsenos sistema, išlyga dėl nepiktnaudžiavimo galutinių naudotojų 
sertifikatuose, privalomos fizinės galutinių naudotojų patikros); ragina Tarybą septintąjį 
kriterijų geriau suderinti su Sutarties dėl prekybos ginklais 11 straipsniu;

18. yra giliai susirūpinęs dėl galimo ES eksporto kontrolės apėjimo pasinaudojant gamyba 
pagal licenciją ES nepriklausančiose šalyse arba ES įsisteigusių bendrovių 
patronuojamomis bendrovėmis užsienyje; primygtinai ragina Įprastinės ginkluotės 
eksporto darbo grupę savo kitoje metinėje ataskaitoje išsamiai apsvarstyti šį klausimą;

19. ragina labiau koordinuoti darbinio lygmens veiksmus Taryboje ir EIVT siekiant 
užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į su konfliktų prevencija, vystymusi ir 
žmogaus teisėmis susijusius aspektus;

Skaidrumas

20. apgailestauja dėl to, kad Šešioliktoji metinė ataskaita buvo priimta labai vėluojant, kaip 
niekada anksčiau;

21. apgailestauja dėl to, kad tik 21 valstybė narė pateikė išsamią informaciją 16-ajai metinei 
ataskaitai; apgailestauja dėl to, kad Graikija nepateikė jokių duomenų, kad Vokietija ir 
Jungtinė Karalystė neatsiuntė jokių duomenų apie dabartinį ginklų eksportą ir kad 
Prancūzija pateikė bendrą ginklų eksporto skaičių, kuris nebuvo suskirstytas; 

22. pažymi, kad ataskaitoje pateikiama standartinė informacija apie išduotas eksporto 
licencijas, bet nepateikiama išsami informacija apie tikrąjį ginklų eksportą;

23. ragina įdiegti standartinę ataskaitų rengimo ir informacijos apie dabartinį eksportą ir 
duomenų apie licencijas teikimo procedūrą su nustatytu terminu, kuri būtų vienodai 
taikoma visose valstybėse narėse; ragina valstybes nares teikti išsamesnę informaciją 
apie licencijas, kurias atsisakyta išduoti, taip pat su licencijomis susijusią informaciją 
apie šalį gavėją ir konkrečią instituciją, nurodyti prekių, kurios turi būti perduotos, 
aprašymą ir kiekį atsižvelgiant į karinės įrangos sąrašo pakategores ir nurodyti, dėl 
kokių priežasčių licencijas atsisakyta išduoti;

24. ragina valstybes nares aktyviau konsultuotis tarpusavyje dėl perdavimo į pažeidžiamus 
ir nestabilius regionus arba šalis; ragina valstybes nares parengti ir paskelbti asmenų 
(įskaitant subjektus ir individus), kurių atžvilgiu buvo paskelbti apkaltinamieji 
nuosprendžiai už ginklų eksporto teisės aktų pažeidimus, ir nustatytų nukreipimo atvejų 
sąrašus; ragina valstybes nares pateikti išsamią informaciją apie suteiktų licencijų 
panaikinimo arba jų galiojimo sustabdymo procedūras, taikomas šalims, kurioms 
nustatytas embargas;

Viešoji kontrolė

25. primena, kad politinė atsakomybė už tai, ar priimamas sprendimas eksportuoti ar 
neeksportuoti karines arba dvejopo naudojimo prekes, tenka vyriausybėms;

26. yra tvirtai įsitikinęs, kad piliečiai turi teisę būti informuoti apie jų vyriausybių 
sprendimus dėl ginklų eksporto, nes šie sprendimai daro poveikį jų šalies saugumui ir 
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gerovei;

27. ragina sustiprinti parlamentinę priežiūrą nacionaliniu ir Europos lygmenimis teikiant 
metines ataskaitas Parlamente; ragina kitoje tarpparlamentinėje konferencijoje BUSP / 
BSGP klausimais aptarti Europos ginklų eksporto klausimą;

28. taip pat pabrėžia svarbų pilietinės visuomenės vaidmenį didinant skaidrumą; ragina 
Komisiją ir EIVT / COARM ir toliau gilinti dialogą su pilietine visuomene ir 
atitinkamomis ekspertų grupėmis;

Naujos technologijos ir dvejopo naudojimo prekių klausimas

29. mano, kad dėl technologinės plėtros tampa vis sudėtingiau atskirti naudojimą vien tik 
kariniais ir naudojimą vien tik civiliniais tikslais; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę 
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, valstybes 
nares ir Komisiją užtikrinti, kad nebūtų spragų Vasenaro susitarime ir karinės įrangos 
sąrašo bei Dvejopo naudojimo prekių reglamento priedų neatitikimų, ir ypač didelį 
dėmesį skirti strateginės svarbos naujai technologijai, pvz., nuotoliniu būdu pilotuojamų 
orlaivių sistemoms ir sekimo technologijai;

30. palankiai vertina Komisijos vykdomą darbą ir jos ketinimą per pirmąjį 2016 m. pusmetį 
pateikti naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl dvejopo naudojimo 
prekių eksporto; primena, kad reikia skubiai spręsti galimai žalingo informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT) produktų ir paslaugų eksporto į trečiąsias šalis problemą;

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai 
ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.


