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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP
(2015/2114(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa 
vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a 
materiálu (ďalej „spoločná pozícia“)1,

– so zreteľom na preskúmanie spoločnej pozície, ktoré uskutočnila pracovná skupina 
Rady EÚ pre vývoz konvenčných zbraní (COARM),

– so zreteľom na šestnástu výročnú správu Rady podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície 
Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu 
vývozu vojenskej technológie a materiálu2,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/711/SZBP z 19. novembra 2012 o podpore 
činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a 
zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944 SZBP,

– so zreteľom na stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia prijatú 9. 
decembra 2003,

– so zreteľom na európsku bezpečnostnú stratégiu s názvom Bezpečná Európa v lepšom 
svete, ktorú prijala Európska rada 12. decembra 2003,

– so zreteľom na Zmluvu o obchodovaní so zbraňami (ATT) prijatú Valným 
zhromaždením OSN 2. apríla 20133,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2014 o rokovaniach v súvislosti so 
zmluvou o obchode so zbraňami4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2015 o vplyve vývoja na európskych trhoch 
v oblasti obrany na bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe, a najmä na jeho 
odseky 4, 10, 18, 19, 20 a 215, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/768/SZBP z 18. decembra 2013 o činnostiach 
EÚ na podporu vykonávania Zmluvy o obchode so zbraňami v rámci Európskej 
bezpečnostnej stratégie6,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. 
apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.
2 Ú. v. EÚ C 103, 27.3.2015, s. 1. 
3 Zmluva o obchodovaní so zbraňami, OSN, 13-27217.
4  Prijaté texty, P7_TA(2014)0081.
5  Prijaté texty, P8_TA(2015)0215.
6 Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 56.
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režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu 
položiek s dvojakým použitím1, ako aj na zoznam položiek a technológií s dvojakým 
použitím uvedený v prílohe I,

– so zreteľom oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 24. apríla 2014 o 
preskúmaní politiky kontroly vývozu: záruka bezpečnosti a konkurencieschopnosti v 
meniacom sa svete, (COM(2014)0244),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 12. 
júna 2014 o preskúmaní kontrolného systému vývozov položiek s dvojakým použitím, 

– so zreteľom na závery Rady z 21. novembra 2014 o preskúmaní politiky týkajúcej sa 
kontroly vývozu,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o 
zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci 
Spoločenstva2,

– so zreteľom na stratégiu Únie na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a 
ľahkých zbraní (RĽZ) a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi prijatú 15. –
16. decembra 2005 Európskou radou a na jednotnú akciu Rady 2002/589/SZBP z 12. 
júla 2002 o príspevku Európskej únie k boju proti destabilizačnému akumulovaniu a 
rozširovaniu ručných zbraní a ľahkých zbraní a ktorou sa zrušuje jednotná akcia 
1999/34/SZBP,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2003/468/SZBP z 23. júna 2003 o kontrole 
sprostredkovania zbraní3,

– so zreteľom na aktualizovaný Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie, 
ktorý Rada schválila 9. februára 2015,

– so zreteľom na užívateľskú príručku k spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP, ktorou 
sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie 
a materiálu,

– so zreteľom na Wassenaarské usporiadanie kontrol vývozu konvenčných zbraní a tovaru 
s dvojakým použitím z 12. mája 1996, ako aj na zoznamy týchto položiek a technológií 
a munície, ktoré boli aktualizované v roku 20154,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s 
určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné 
kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o európskom programe v 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, „zoznam položiek na dvojité použitie a zoznam technológií a munície“, 
Wassenaarské usporiadanie kontrol vývozu konvenčných zbraní a tovaru s dvojakým použitím, 25. marec 2015
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oblasti bezpečnosti z 28. apríla 2015, (COM(2015)0185),

– so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji prijatý 24. februára 2006,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 13. októbra 2011 s názvom 
Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien,

– so zreteľom na článok 42 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na článok 346 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na Zmluvu OSN o obchodovaní so zbraňami, ktorá nadobudla účinnosť 24. 
decembra 2014,

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 24/35 z 8. októbra 2013 o vplyve 
transferov zbraní na ľudské práva v ozbrojených konfliktoch1, 

– so zreteľom na článok 52 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0000/2015),

A. keďže globálne bezpečnostné prostredie v rámci EÚ sa dramaticky zmenilo, najmä v 
krajinách ležiacich v južnom a východnom susedstve;

B. keďže nekontrolované šírenie zbraní predstavuje vážne riziko pre mier a bezpečnosť, 
ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj;

C. keďže v období rokov 2010 – 2014 boli členské štáty EÚ zodpovedné za 25,4 % 
dodávok2 veľkých konvenčných zbraní vo svete, čo z EÚ-28 robí tretieho najväčšieho 
dodávateľa zbraní počas tohto obdobia, po USA s 31,1 % a Rusku s 26,5 %;

D. keďže členské štáty EÚ vyviezli roku 2013 zbrane s celkovou hodnotou 9,6 
miliardy EUR3 a v roku 2012 zbrane v hodnote 10,7 miliardy EUR 4 do krajín Blízkeho 
východu a severnej Afriky (MENA); keďže členské štáty EÚ sú zodpovedné za 36 % 
celkového vývozu do tretích krajín;

Globálne bezpečnostné prostredie a vývoz zbraní

1. je hlboko znepokojený šírením násilných konfliktov vo svojom susedstve, najmä na 
Ukrajine, v Sýrii, Iraku a Líbyi;

2. považuje za poľutovaniahodné, že napriek početným režimom kontroly vývozu zbraní 
vývoj v posledných dvoch rokoch ukázal, že zbrane často končia v rukách represívnych 
režimov a ozbrojených skupín, násilných aktérov stojacich mimo štátnej kontroly, 
teroristov a zločincov a používajú sa na stupňovanie neistoty a ozbrojených konfliktov 

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2  Trendy v medzinárodných transferoch zbraní (Trends in international arms transfers), 2014, informačný 
prehľad Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru, marec 2015;
3 16. výročná správa o vývoze zbraní
4  15. výročná správa o vývoze zbraní
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zvnútra aj zvonku, alebo na podporu vnútornej represie, regionálnych konfliktov a 
hrubé porušovanie ľudských práv a základných slobôd;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že približne pol milióna1 ľudí každoročne umiera v 
dôsledku ozbrojeného násilia v ozbrojených konfliktoch a v súvislosti s trestnou 
činnosťou;

4. konštatuje, že členské štáty EÚ sú hlavnými svetovými vývozcami zbraní, pričom tento 
vývoz tvoril v roku 2013 36,7 miliardy EUR, z čoho do krajín mimo EÚ smeroval 
vývoz v hodnote 26,7 miliardy EUR; domnieva sa, že zbrojársky priemysel by mal byť 
primárne zameraný na obranu a bezpečnosť členských štátov EÚ; je vážne znepokojený 
následkami pre bezpečnosť a obranu EÚ spôsobenými transferom citlivých znalostí a 
technológií do tretích krajín;

5. poukazuje na to, že aj keď zamietnutia a pozastavenia licencií v dôsledku embárg alebo 
konfliktov a revolúcií ako Arabská jar sú pozitívnym signálom, naznačujú, že vývozná 
politika EÚ je len reakčná; domnieva sa, že pred udelením licencie by bolo potrebné 
dôkladnejšie posúdenie osobitných rizík spojených s prijímajúcimi krajinami;

6. poznamenáva, že riziká vyplývajúce z diverzií, pašovania zbraní a zásobovania 
zbraňami sa zvyšujú; zdôrazňuje riziko, že zbrane vyvážané do tretích krajín by sa 
mohli mimoriadne jednoducho a rýchlo opäť dostať do Európy v dôsledku nárastu 
pašovania zbraní a zvýšenej mobility, čím je ohrozená bezpečnosť občanov, ako bolo 
zdôraznené v nedávnej správe Europolu2; víta revíziu právnych predpisov EÚ o 
strelných zbraniach a zámer posilniť policajnú spoluprácu so susednými krajinami v 
oblasti pašovania zbraní;

7. zdôrazňuje, že kontroly vývozu zbraní sú neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky EÚ a riadia sa zásadami zakotvenými v článku 21 ZEÚ, najmä 
zásadou podpory demokracie a právneho štátu a zachovávania mieru, predchádzania 
konfliktom a posilňovania medzinárodnej bezpečnosti; pripomína, že vývoz zbraní 
môže mať vplyv na dôveryhodnosť EÚ ako globálneho obhajcu ľudských práv; žiada, 
aby sa v novej globálnej stratégii EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku riadne 
zvážili otázky vývozu zbraní s ohľadom na zmeny v bezpečnostnom prostredí a s nimi 
súvisiace riziká a hrozby;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nezodpovedné transfery zbraní aj naďalej brzdia 
demokratický, hospodársky a sociálny rozvoj v mnohých častiach sveta; uznáva, že 
účinné vykonávanie ôsmeho kritéria by mohlo rozhodujúcim spôsobom prispieť k 
súdržnosti politík EÚ v oblasti rozvojových cieľov;

Zmluva o obchodovaní so zbraňami 

9. víta nadobudnutie účinnosti Zmluvy o obchodovaní so zbraňami; víta podporné aktivity 
EÚ zamerané na všeobecnú ratifikáciu a vykonávanie zmluvy;

                                               
1 Globálna záťaž ozbrojeného násilia 2015: Every Body Counts (Každý človek sa počíta), správa Ženevskej 
deklarácie o ozbrojenom násilí a rozvoji,
2  Skúmanie budúcnosti organizovaného zločinu, 2015, Europol
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10. víta požiadavku, aby zmluvné štáty ATT zohľadňovali počas procesu rozhodovania o 
licencii riziko, že zbrane, ktoré budú predmetom transferu, môžu byť použité na 
spáchanie alebo uľahčenie spáchania závažných činov rodovo motivovaného násilia 
alebo závažných činov násilia voči ženám a deťom; vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
túto podmienku do spoločnej pozície;

Spoločná pozícia

11. pripomína, že spoločná pozícia nemá vplyv na právo členských štátov uplatňovať 
prísnejšie vnútroštátne politiky a že spoločné normy stanovené v spoločnej pozícii sa 
majú považovať za minimálnu normu na riadenie transferov vojenskej technológie 
podľa odôvodnenia 3; poukazuje na to, že harmonizácia na európskej úrovni by mala 
viesť iba k prísnejšej politike vývozu zbraní na vnútroštátnej úrovni a nesmie sa použiť 
ako zámienka na uvoľňovanie vnútroštátnych pravidiel;

12. berie na vedomie hodnotenie spoločnej pozície 2008/944, ktoré vypracovala pracovná 
skupina COARM, a záver, že náležite slúži cieľom stanoveným Radou a že je v súlade s 
ATT; vyjadruje znepokojenie nad tým, že členské štáty sa domnievali, že nebola 
potrebná žiadna zmena, a to napriek nedostatkom v politikách vývozu zbraní, ktoré sa 
ukázali po Arabskej jari;

13. berie na vedomie aktualizáciu užívateľskej príručky k spoločnej pozícii Rady, ako aj 
zoznam vojenského materiálu EÚ; so záujmom očakáva nový elektronický 
mechanizmus na výmenu informácií, ktorý má prijať pracovná skupina COARM; víta 
nové odkazy na aspekty ATT, ktoré ešte nie sú zahrnuté v spoločnej pozícii, a zmeny 
detailného usmernenia k siedmemu kritériu; vyjadruje sklamanie, že zmeny usmernenia 
na vykonávanie ostatných kritérií boli obmedzené, najmä so zreteľom na ôsme 
kritérium a rozsiahle problémy s jeho účinným vykonávaním;

14. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prísnejšie uplatňovanie ôsmich kritérií; domnieva 
sa, že členské štáty by aj na európskej úrovni v pracovnej skupine COARM mali 
rozšíriť svoje hodnotenia, aby sa zameriavali na situáciu v krajine určenia, ako aj na 
danú vojenskú technológiu; nabáda členské štáty, aby uplatňovali prísnejšie 
vnútroštátne kritériá;

15. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť koherentnejšiu politiku týkajúcu sa embárg; vyzýva 
členské štáty, aby odstránili všetky nejasnosti vo svojich systémoch, ale aj na úrovni 
Wassenaarského usporiadania týkajúceho sa vývozu „vojenských“ a „nevojenských“ 
zbraní, ktoré by mohli viesť k tomu, že transfery ručných zbraní budú obchádzať 
regulačné systémy, pretože budú uvádzané ako „nevojenské“;

16. navrhuje, aby sa preskúmali možnosti uplatňovania a rozšírenia ôsmich kritérií aj na 
transfer vojenského a bezpečnostného personálu, na služby spojené s vývozom zbraní a 
na súkromné vojenské služby;

17. je znepokojený možnými diverziami vývozu a nedostatkom účinných kontrol 
koncových používateľov a vyzýva členské štáty, aby zaviedli účinný kontrolný systém 
(spoločný systém monitorovania, doložku o nezneužívaní v osvedčeniach koncových 
používateľov, povinné fyzické kontroly koncových používateľov); vyzýva Radu, aby 
lepšie zosúladila siedme kritérium s článkom 11 ATT;
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18. je hlboko znepokojený možným obchádzaním kontrol vývozu EÚ prostredníctvom 
licencovanej výroby v krajinách mimo EÚ alebo prostredníctvom zámorských 
dcérskych spoločností, ktorých materské spoločnosti sídlia v EÚ; nalieha na pracovnú 
skupinu COARM, aby podrobne posúdila túto otázku vo svojej nasledujúcej výročnej 
správe;

19. žiada väčšiu koordináciu na pracovnej úrovni v rámci Rady a ESVČ s cieľom 
zabezpečiť, aby sa náležite zohľadňovali aspekty týkajúce sa predchádzania konfliktom, 
rozvoja a ľudských práv ;

Transparentnosť

20. vyjadruje poľutovanie nad veľmi neskorým prijatím šestnástej výročnej správy, keďže k 
takémuto omeškaniu ešte nikdy predtým nedošlo;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 21 členských štátov v plnej miere prispelo k 16. 
výročnej správe; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Grécko neposkytlo žiadne údaje a 
že Nemecko a Spojené kráľovstvo nepredložili žiadne údaje o skutočných vývozoch 
zbraní a že Francúzsko poskytlo iba celkový objem vývozu zbraní, ktorý nebol 
rozčlenený; 

22. konštatuje, že správa obsahuje štandardizované informácie o vydaných vývozných 
licenciách, ale neobsahuje komplexné informácie o skutočnom vývoze zbraní;

23. vyzýva na zavedenie štandardizovaného postupu podávania a predkladania správ 
vrátane lehoty, na informovanie o skutočných vývozoch a na zjednotenie licenčných 
údajov vo všetkých členských štátoch; vyzýva členské štáty, aby podávali 
komplexnejšie správy o zamietnutých licenciách vrátane špecifických licenčných 
informácií o prijímajúcom štáte a konkrétnom orgáne, opisu a množstve položiek, ktoré 
majú byť predmetom transferu s ohľadom na podkategórie zoznamu vojenského 
materiálu a o dôvodoch zamietnutia;

24. vyzýva na intenzívnejšie konzultácie medzi členskými štátmi so zreteľom na transfery 
do oslabených a nestabilných regiónov či krajín; vyzýva členské štáty, aby vytvorili a 
zverejnili zoznam osôb (vrátane právnických a fyzických), ktoré boli odsúdené za 
porušenie predpisov v oblasti vývozu zbraní a zistených prípadov diverzie vývozu; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali podrobné informácie o postupoch pri zrušení 
alebo pozastavení udelených licencií v prípadoch krajín, na ktoré sa vzťahuje embargo;

Verejná kontrola

25. pripomína, že vlády nesú politickú zodpovednosť za to, či sa vojenský tovar alebo tovar 
s dvojakým použitím vyvezie alebo nie;

26. je pevne presvedčený, že občania majú právo byť informovaní o rozhodnutiach o 
vývoze zbraní ich vlád, pretože ovplyvňujú bezpečnosť a blaho národa;

27. vyzýva na posilnenie parlamentnej kontroly na národnej aj európskej úrovni 
prostredníctvom výročných správ Parlamentu; žiada, aby sa o európskom vývoze zbraní 
rokovalo na nadchádzajúcej medziparlamentnej konferencii o SZBP/SBOP;
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28. zdôrazňuje tiež zásadnú úlohu občianskej spoločnosti pri zvyšovaní transparentnosti; 
vyzýva Komisiu a ESVČ/COARM, aby naďalej prehlbovali dialóg s občianskou 
spoločnosťou a príslušnými expertnými skupinami;

Nové technológie a otázka položiek s dvojakým použitím

29. domnieva sa, že vďaka technologickému vývoju je čoraz ťažšie rozlišovať medzi 
výlučne vojenským alebo výlučne civilným použitím; vyzýva PK/VP, členské štáty a 
Komisiu, aby zabezpečili, aby na úrovni Wassenaarského usporiadania a medzi 
vojenským zoznamom a prílohami k nariadeniu o dvojakom použití neexistovali žiadne 
medzery a aby venovali osobitnú pozornosť novým technológiám strategického 
významu, ako sú diaľkovo riadené letecké systémy a technológie určené na sledovanie;

30. víta prebiehajúcu prácu Komisie a jej zámer predložiť v prvej polovici roka 2016 nový 
legislatívny návrh týkajúci sa vývozu položiek s dvojakým použitím; pripomína, že je 
naliehavo potrebné riešiť vývozy výrobkov a služieb IKT do tretích krajín, ktoré by 
mohli mať škodlivé následky;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke, vládam a parlamentom členských štátov.


