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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
(2015/2114(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de 
definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și 
echipament militar („Poziția comună”)1,

– având în vedere reexaminarea poziției comune efectuate de către Grupul de lucru pentru 
exportul de arme convenționale (COARM) al Consiliului UE,

– având în vedere cel de al 16-lea raport anual al Consiliului, elaborat în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (2) din Poziția comună 2008/944/PESC de definire a normelor 
comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar2,

– având în vedere Decizia 2012/711/PESC a Consiliului din 19 noiembrie 2012 privind 
sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului 
exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor cuprinse în Poziția comună 
2008/944/PESC;

– având în vedere Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, 
adoptată la 9 decembrie 2003,

– având în vedere Strategia europeană de securitate intitulată „O Europă sigură într-o 
lume mai bună”, adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003,

– având în vedere Tratatul privind comerțul cu arme (ATT) adoptat de Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor Unite la 2 aprilie 20133,

– având în vedere rezoluția sa din 5 februarie 2014 referitoare la ratificarea Tratatului
privind comerțul cu arme4,

– având în vedere rezoluția sa din 21 mai 2015 referitoare la influența evoluțiilor de pe 
piețele europene de apărare asupra capabilităților de securitate și apărare în Europa, în 
special punctele 4, 10, 18, 19, 20 și 215,

– având în vedere Decizia 2013/768/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2013 privind 
activitățile UE de susținere a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme, 
în cadrul Strategiei europene de securitate6,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de 

                                               
1 JO L 335, 13.12.2008, p. 99.
2 JO C 103, 27.03.2015, p. 1. 
3 Tratatul privind comerțul cu arme, UN, 13-27217.
4  Texte adoptate, P7_TA(2014)0081.
5  Texte adoptate, P8_TA(2015)0215.
6  JO L 341, 18.12.2013, p. 56.
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instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor 
de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare1, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (UE) nr. 599/2014, precum și o listă de produse și tehnologii cu 
dublă utilizare în anexa I,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 24 aprilie 2014 adresată Consiliului și 
Parlamentului European cu privire la revizuirea politicii privind controlul exporturilor: 
asigurarea securității și a competitivității într-o lume în schimbare (COM(2014)0244), 

– având în vedere declarația comună din 12 iunie 2014 a Parlamentului, Consiliului și 
Comisiei cu privire la revizuirea sistemului de control al exporturilor de produse cu 
dublă utilizare, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 21 noiembrie 2014 cu privire la revizuirea 
politicii privind controlul exporturilor,

– având în vedere Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 
mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din 
domeniul apărării în interiorul Comunității2,

– având în vedere Strategia UE de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de 
arme de calibru mic și armament ușor, precum și de muniție aferentă, adoptată la 15-16 
decembrie 2005 de către Consiliul European, precum și Acțiunea comună 
2002/589/PESC a Consiliului din 12 iulie 2002 privind contribuția Uniunii Europene la 
combaterea acumulării și proliferării cu caracter destabilizator a armelor ușoare și a 
armelor de calibru mic și de abrogare a Acțiunii comune 1999/34/CFSP, 

– având în vedere Poziția comună 2003/468/PESC a Consiliului din 23 iunie 2003 privind 
controlul brokerajului cu armament3,

– având în vedere Lista comună actualizată a Uniunii Europene cuprinzând produsele 
militare, adoptată de către Consiliu la 9 februarie 2015,

– având în vedere Ghidul de utilizare a Poziției comune a Consiliului 2008/944/PESC de 
definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și 
echipament militar,

– având în vedere Aranjamentul de la Wassenaar din 12 mai 1996 pentru controlul 
exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și 
listele actualizate în 2015 privind aceste produse și tehnologii și muniții4,

– având în vedere Regulamentul (CE) 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind 
comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa 

                                               
1 JO L 134, 29.5.2009, p. 1.
2 JO L 146, 10.6.2009, p. 1.
3 JO L 156, 25.6.2003, p. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, „lista produselor și tehnologiilor și munițiilor cu dublă utilizare”, 
Aranjamentul de la Wassenaar din 12 mai 1996 pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și 
tehnologii cu dublă utilizare, precum și listele actualizate în 2015 privind aceste produse și tehnologii și muniții, 
25 martie 2015
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capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

– având în vedere Comunicarea Comisei din 28 aprilie 2015 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la 
Agenda europeană privind securitatea (COM(2015)0185),

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea, adoptat la 24 februarie 2006,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 13 octombrie 2011 către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, intitulată 
„Creșterea impactului politicii de dezvoltare a UE: o agendă a schimbării”,

– având în vedere articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 
346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere Tratatul privind comerțul cu arme, care a intrat în vigoare la 24 
decembrie 2014,

– având în vedere rezoluția 24/35 din 8 octombrie 2013 a Consiliului pentru Drepturile 
Omului al ONU privind impactul transferurilor de arme asupra drepturilor omului în 
conflictele armate1, 

– având în vedere articolul 52 și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0000/2015),

A. întrucât mediul de securitate la nivel mondial s-a schimbat radical în jurul UE, în special 
în vecinătatea sa sudică și estică;

B. întrucât răspândirea necontrolată a armelor reprezintă un pericol grav pentru pace și 
securitate, pentru drepturile omului și dezvoltarea sustenabilă;

C. întrucât, în perioada 2010-2014, statele membre ale UE au fost responsabile de 25,4%
din livrările2 de arme convenționale majore la nivel mondial, fapt care plasează UE-28 
pe locul trei între cei mai mare furnizori de arme în cursul acestei perioade, după SUA 
cu 31,1% și Rusia cu 26,5%;

D. întrucât statele membre ale UE au exportat arme în valoare totală de 9,6 miliarde 
EUR3în 2013 și 10,7 miliarde EUR în 20124 către țările din Orientul Mijlociu și Africa 
de Nord (MENA); întrucât statele membre ale UE au reprezentat 36% din totalul 
exporturilor către țări terțe;

Mediul de securitate la nivel mondial și exporturile de arme

1. este profund îngrijorat de răspândirea conflictelor violente din vecinătatea sa, îndeosebi 

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2  Tendințe în transferurile internaționale de arme, 2014, Fișă de informare SIPRI, martie 2015.
3 al 16-lea Raport anual privind exporturile de arme
4  al 15-lea Raport anual privind exporturile de arme
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în Ucraina, Siria, Irak și Libia;

2. consideră regretabil faptul că, în pofida numeroaselor sisteme de control al exporturilor 
de arme, evoluțiile din ultimii doi ani au demonstrat că armele ajung adesea în mâinile 
unor regimuri represive, ale unor grupuri armate și actori nestatali violenți, teroriști și 
infractori, și sunt utilizate pentru a alimenta insecuritatea și conflictele armate, atât pe 
plan intern, cât și pe plan extern sau pentru a sprijini represiunea internă, conflictele 
regionale și încălcările grave ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale;

3. regretă faptul că aproximativ jumătate de milion de persoane1 mor în fiecare an din 
cauza violenței armate, atât în cadrul conflictelor armate, cât și în legătură cu activități 
infracționale;

4. constată că statele membre ale UE sunt exportatori de arme foarte importanți la nivel 
mondial, cu exporturi în valoare de 36,7 miliarde EUR în 2013, din care 26,7 miliarde 
EUR către țările din afara UE; consideră că industria apărării ar trebui să vizeze, în 
primul rând, asigurarea apărării și securității statelor membre ale UE; este profund 
îngrijorat de consecințele pentru securitatea și apărarea UE cauzate de transferul de 
cunoștințe și de tehnologii sensibile către țări terțe;

5. subliniază că, deși refuzurile și suspendările licențelor în urma embargourilor sau 
conflictelor și revoluțiilor precum Primăvara Arabă sunt un semn pozitiv, acestea 
demonstrează că politica de export a UE are un caracter pur și simplu reactiv; consideră 
că, înainte de acordarea de licențe, ar fi necesară o evaluare mai amănunțită a riscurilor 
specifice legate de țările beneficiare;

6. ia act de faptul că riscurile care decurg din schimbările de rută, din contrabandă și din 
stocarea de arme sunt în creștere; subliniază riscul că armele exportate către țări terțe ar 
putea fi reintroduse în Europa cu o ușurință și o rapiditate fără precedent din cauza 
contrabandei cu arme în creștere și a mobilității sporite, compromițând securitatea 
cetățenilor, după cum s-a subliniat în recentul raport al EUROPOL2; salută revizuirea 
legislației UE privind armele de foc și intenția de a consolida cooperarea polițienească 
cu țările învecinate în ceea ce privește traficul de arme;

7. subliniază că controlul exporturilor de armament face parte integrantă din politica 
externă și de securitate a UE și trebuie să fie ghidat de principiile consacrate la articolul 
21 din TUE, în special promovarea democrației și a statului de drept și menținerea păcii, 
prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale; reamintește că 
exporturile de arme ar putea afecta credibilitatea UE ca promotoare a drepturilor omului 
la nivel mondial; solicită ca noua strategie globală a UE pentru afaceri externe și 
politica de securitate să examineze în mod corespunzător chestiunile legate de exportul 
de arme având în vedere modificarea mediului de securitate și a riscurilor și a 
amenințărilor asociate acestuia;

8. regretă faptul că transferurile iresponsabile de arme împiedică în continuare dezvoltarea 
democratică, economică și socială în numeroase părți ale lumii; recunoaște că punerea 

                                               
1 Ponderea globală a violenței armate 2015: fiecare corp contează, un raport al Declarației de la Geneva privind 
violența armată și dezvoltarea
2  Exploring Tomorrow’s Organised Crime, 2015, Europol
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efectivă în aplicare a criteriului opt ar fi o contribuție decisivă la coerența politicii UE 
privind Obiectivele de dezvoltare;

Tratatul privind comerțul cu arme 

9. salută intrarea în vigoare a ATT (Tratatul privind comerțul cu arme); salută activitățile 
de informare întreprinse de UE pentru a promova ratificarea universală și punerea în 
aplicare a tratatului;

10. salută cerința ce prevede ca statele părți la TCA ia în considerare în procesul decizional 
de acordare a licențelor riscul ca armele ce urmează a fi transferate să fie folosite pentru 
a comite sau a facilita acte grave de violență de gen sau acte grave de violență împotriva
femeilor și copiilor; invită statele membre să introducă această condiție în Poziția 
comună;

Poziția comună

11. reamintește că Poziția comună nu aduce atingere dreptului statelor membre de a aplica 
politici naționale mai restrictive și că standardele comune stabilite în poziția comună 
urmează să fie considerate ca standardul minim pentru gestionarea transferurilor de 
tehnologie militară în conformitate cu considerentul 3; subliniază faptul că armonizarea 
la nivel european trebuie să conducă doar la o politică mai restrictivă de export al 
armelor la nivel național și nu ar trebui să fie utilizată ca pretext pentru a dilua 
conținutul normelor naționale mai stricte;

12. ia act de reexaminarea de către COARM a Poziției comune 2008/944, de concluzia că 
aceasta servește în mod adecvat obiectivelor stabilite de Consiliu și de faptul că este în 
conformitate cu ATT; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că statele membre au 
fost de părere că nicio modificare nu este necesară în ceea ce privește politicile în 
exporturile de arme, în pofida deficiențelor evidențiate de Primăvara arabă;

13. ia act de actualizarea Ghidului de utilizare a Poziției comune a Consiliului și a Listei UE 
cuprinzând produsele militare; așteaptă cu interes adoptarea de către COARM a unui 
nou mecanism de schimb de informații online; salută noile trimiteri la aspecte ale ATT 
care nu sunt încă incluse în Poziția comună, precum și modificările la orientările privind 
criteriul șapte; își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că modificările aduse 
orientărilor privind punerea în aplicare a celorlalte criterii au fost limitate, în special în 
ceea ce privește criteriul opt, în pofida unor dificultăți larg răspândite la punerea în 
aplicare efectivă a acestuia;

14. invită statele membre să asigure aplicarea mai strictă dintre cele opt criterii; consideră 
că statele membre, inclusiv la nivel european în cadrul COARM, ar trebui să își extindă 
evaluările pentru a include punerea accentului pe situația din țara de destinație, precum 
și pe tehnologia militară specifică în cauză; încurajează statele membre să aplice criterii 
mai stricte la nivel național;

15. subliniază nevoia de a asigura o politică mai coerentă privind embargourile; invită 
statele membre să elimine orice ambiguități din sistemele lor, dar și, de asemenea, la 
nivelul Aranjamentului de la Wassenaar privind exportul de arme „militare” și 
„nemilitare”, care ar putea duce la situația în care transferurile de arme de calibru mic 
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eludează sistemele de reglementare fiind descrise ca „nemilitare”;

16. sugerează să se analizeze posibilitatea de a aplica și de a extinde cele opt criterii, de 
asemenea, și la transferul de personal militar și de securitate, la serviciile legate de 
exporturile de arme și la serviciile militare private;

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilele devieri ale exporturilor și de absența
unor controale eficace asupra utilizatorilor finali, și invită statele membre să instituie un 
sistem eficace de control (sistem comun de monitorizare, clauză de neutilizare abuzivă 
în certificatele de utilizator final, controale fizice obligatorii ale utilizatorilor finali); 
invită Consiliul să alinieze mai bine criteriul șapte la articolul 11 din ATT;

18. este profund îngrijorat de posibila eludare a controalelor exporturilor efectuate de către 
UE prin producția sub licență în țările din afara UE sau prin filialele străine ale 
întreprinderilor cu sediul în UE; îndeamnă COARM să analizeze această chestiune în 
profunzime în următorul său raport anual;

19. solicită o mai bună coordonare la nivelul de lucru în cadrul Consiliului și al SEAE 
pentru a se asigura că aspectele legate de prevenirea conflictelor, de dezvoltare și de 
drepturile omului sunt luate în considerare în mod corespunzător;

Transparență

20. consideră regretabilă adoptarea foarte tardivă a celui de-al 16-lea raport anual, acesta 
fiind astfel raportul adoptat cu cea mai mare întârziere vreodată;

21. regretă faptul că numai 21 state membre au prezentat observații complete la cel de-al 
16-lea raport anual; regretă faptul că Grecia nu a furnizat niciun fel de date, că 
Germania și Regatul Unit nu au prezentat date privind exporturile de arme reale, și că 
Franța a pus la dispoziție o cifră totală pentru exporturile de arme care nu a fost 
defalcată; 

22. ia act de faptul că raportul conține informații standardizate cu privire la licențele de 
export emise, dar nu cuprinde informații complete cu privire la exporturile reale de 
arme;

23. solicită să se introducă o procedură standardizată de informare și de depunere a 
cererilor, inclusiv un termen limită, iar informațiile care privesc exporturile reale și 
datele privind licențele să fie aplicate uniform în toate statele membre; invită statele 
membre să prezinte informații mai cuprinzătoare cu privire la licențele refuzate, inclusiv 
informații specifice licenței privind statului beneficiar și autoritatea în cauză, descrierea 
și cantitatea articolelor care urmează să fie transferate în ceea ce privește subcategoriile 
din lista de produse militare, precum și motivele care au stat la baza refuzului acordării;

24. solicită intensificarea consultărilor dintre statele membre în ceea ce privește 
transferurile către țări sau regiuni fragile și instabile; invită statele membre să instituie și 
să publice o listă a persoanelor (inclusiv entități și persoane) care au fost condamnate 
pentru încălcarea legislației privind exporturile de arme și pentru cazuri identificate de 
deturnare; invită statele membre să furnizeze informații detaliate privind modalitățile de 
revocare sau de suspendare a licențelor acordate privința țărilor care fac obiectul unui 
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embargo;

Controlul public

25. reamintește că guvernelor le revine responsabilitatea politică de a exporta sau de a nu 
exporta produse militare sau produse cu dublă utilizare;

26. este ferm convins că cetățenii au dreptul de a fi informați cu privire la deciziile 
guvernelor lor privind exportul de arme, având în vedere faptul că acestea afectează 
securitatea și binele națiunii lor;

27. solicită întărirea supravegherii parlamentare atât la nivel național, cât și la nivel 
european, prin prezentarea de rapoarte anuale în Parlament; solicită ca exporturile 
europene de armament să fie discutate în cadrul următoarei conferințe interparlamentare 
privind PESC/PSAC;

28. subliniază, de asemenea, rolul esențial al societății civile în creșterea transparenței; 
invită Comisia și SEAE/COARM să continue să-și adâncească dialogul cu societatea 
civilă și cu grupurile de reflecție relevante;

Noile tehnologii și chestiunea produselor cu dublă utilizare

29. consideră că evoluțiile tehnologice fac din ce în ce mai dificilă distincția între utilizarea 
pur militară și pur civilă; invită VP/ÎR, statele membre și Comisia să se asigure că nu 
există lacune la nivelul acordului de la Wassenaar și între lista cu produsele militare și 
anexele la regulamentul privind produsele cu dublă utilizare și să acorde o atenție 
deosebită noilor tehnologii de importanță strategică, cum ar fi sistemele de aeronave 
pilotate de la distanță și tehnologia de supraveghere;

30. salută activitățile în curs ale Comisiei și intenția acesteia de a prezenta o nouă propunere 
legislativă privind exporturile de produse cu dublă utilizare în prima jumătate a anului 
2016; reamintește necesitatea urgentă de a aborda exporturile potențial dăunătoare de 
produse și servicii TIC către țările terțe;

31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, VP/ÎR, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


