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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP
(2015/2114(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2008/994/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki 
opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme 
(„Skupno stališče“)1,

– ob upoštevanju pregleda Skupnega stališča, ki ga je opravila delovna skupina Sveta za 
izvoz konvencionalnega orožja (COARM),

– ob upoštevanju 16. letnega poročila Sveta v skladu s členom 8(2) Skupnega stališča 
Sveta 2008/994/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške 
tehnologije in opreme2,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/711/SZVP z dne 19. novembra 2012 o podpori 
dejavnostim Unije za spodbujanje nadzora nad izvozom orožja ter načel in meril iz 
Skupnega stališča 2008/944/SZVP v tretjih državah,

– ob upoštevanju strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje z dne 9. 
decembra 2003,

– ob upoštevanju evropske varnostne strategije z naslovom „Varna Evropa v boljšem 
svetu“, ki jo je Evropski svet sprejel 12. decembra 2003,

– ob upoštevanju pogodbe o trgovini z orožjem, ki jo je generalna skupščina Združenih 
narodov sprejela 2. aprila 20133,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja 2014 o ratifikaciji pogodbe o trgovini 
z orožjem4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2015 o vplivu razvoja evropskih 
obrambnih trgov na varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi, zlasti odstavkov 4, 10, 
18, 19, 20, in 215,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/768/SZVP z dne 16. decembra 2013 o delovanju EU 
v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem v okviru evropske varnostne 
strategije6,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi 
režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno 

                                               
1 UL L 335, 13.12.2008, str. 99.
2 UL C 103, 27.03.2015, str. 1. 
3 Pogodba o trgovini z orožjem, UN, 13-27217.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0081.
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0215.
6 UL L 341, 18.12.2013, str. 56.
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rabo1, kot je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 599/2014, in seznama blaga z dvojno 
rabo iz njene Priloge I,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. aprila 2014 Svetu in Parlamentu z 
naslovom „Pregled politike nadzora izvoza: zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti v 
spreminjajočem se svetu“ (COM(2014)0244)),

– ob upoštevanju skupne izjave Parlamenta, Sveta in Komisije z dne 12. junija 2014 o 
pregledu sistema za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o pregledu politike nadzora izvoza z dne 21. novembra 
2014,

– ob upoštevanju Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 
2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti2,

– ob upoštevanju strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z 
osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom, ki jo je 15. in 16. decembra 
2005 sprejel Evropski svet, in Skupnega ukrepa Sveta 2002/589/SZVP z dne 12. julija 
2002 o prispevku Evropske unije k boju proti destabilizirajočemu kopičenju in 
razširjanju orožja malega kalibra in lahkega strelnega orožja in ki razveljavlja Skupni 
ukrep 1999/34/SZVP,

– ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2003/468/SZVP z dne 23. junija 2003 o 
nadzoru posredovanja orožja3,

– ob upoštevanju posodobljenega Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije, ki 
ga je sprejel Svet 9. februarja 2015,

– ob upoštevanju navodil za uporabnike Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP, ki 
opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme,

– ob upoštevanju Wassenaarskega sporazuma z dne 12. maja 1996 o nadzoru izvoza 
konvencionalnega orožja ter blaga in tehnologije z dvojno rabo in seznamov tovrstnega 
blaga, tehnologije in streliva, posodobljenih v letu 20154,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z 
določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo 
okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. aprila 2015 Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom 
„Evropska agenda za varnost“ (COM(2015)0185)),

                                               
1 UL L 134, 29.5.2009, str. 1.
2 UL L 146, 10.6.2009, str. 1.
3 UL L 156, 25.6.2003, str.79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/,, „seznam blaga in tehnologije z dvojno rabo in seznam streliv“, 
Wassenaarski sporazum o nadzoru izvoza konvencionalnega orožja ter blaga in tehnologije z dvojno rabo, 25. 
marec 2015
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– ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju, sprejetega 24. februarja 2006,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. oktobra 2011 Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom 
„Povečanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe“,

– ob upoštevanju člena 42 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in člena 346 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Pogodbe ZN o trgovini z orožjem, ki je začela veljati 24. decembra 
2014,

– ob upoštevanju resolucije Sveta Združenih narodov za človekove pravice št. 24/35 z dne 
8. oktobra 2013 o učinku trgovine z orožjem na človekove pravice v oboroženih 
spopadih1, 

– ob upoštevanju člena 52 in člena 132(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0000/2015),

A. ker se je globalno varnostno okolje okoli EU dramatično spremenilo, zlasti v južnem in 
vzhodnem sosedstvu,

B. ker nenadzorovano širjenje orožja pomeni resno tveganje za mir in varnost, človekove 
pravice in trajnostni razvoj;

C. ker so bile države članice EU v obdobju 2010–2014 odgovorne za 25,4 odstotka dobav2

glavnih konvencionalnih orožij po svetu, kar pomeni, da je bila EU28 za ZDA z 31,1 
odstotka in Rusijo s 26,5 odstotka tretji največji dobavitelj orožja v tem obdobju;

D. ker so države članice EU leta 2013 izvozile orožje v skupni vrednosti 9,6 milijarde 
EUR3, leta 2012 pa v skupni vrednosti 10,7 milijarde EUR4 v države Bližnjega vzhoda 
in severne Afrike; ker so države članice EU odgovorne za 36 odstotkov vsega izvoza v 
tretje države;

Globalno varnostno okolje in izvoz orožja

1. je globoko zaskrbljen nad širjenjem nasilnih spopadov v sosedstvu EU, zlasti v 
Ukrajini, Siriji, Iraku in Libiji;

2. obžaluje, da kljub številnim režimom za nadzor nad izvozom orožja dogajanje v zadnjih 
dveh letih kaže, da orožje pogosto pristane v rokah represivnih režimov, oboroženih 
skupin ter nasilnih nedržavnih akterjev, teroristov in zločincev ter se uporablja za 
krepitev nestabilnosti in zaostrovanje oboroženih spopadov v notranjem in zunanjem 
okviru ali za podpiranje notranjega zatiranja, regionalnih sporov in resnih kršitev 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2  Trendi v mednarodnih prenosih orožja, 2014, preglednica dejstev SIPRI, marec 2011.
3 16. letno poročilo o izvozu orožja
4 15. letno poročilo o izvozu orožja
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3. obžaluje, da zaradi oboroženega nasilja vsako leto umre približno pol milijona ljudi1, 
bodisi v oboroženih spopadih ali pa v povezavi s kriminalno dejavnostjo;

4. ugotavlja, da so države članice EU ene od glavnih svetovnih izvoznic orožja, saj so v 
letu 2013 izvozile za 36,7 milijarde EUR orožja, od tega za 26,7 milijarde EUR v 
države, ki niso članice EU; meni, da bi si morala obrambna industrija prizadevati 
predvsem za zagotavljanje obrambe in varnosti v državah članicah EU; je resno 
zaskrbljen zaradi posledic za varnost in obrambo EU, ki izhajajo iz prenosa občutljivega 
znanja in tehnologije v tretje države;

5. opozarja, da sta zavrnitev izdajanja in začasen preklic dovoljenj zaradi embargov ali 
sporov in revolucij, kot je bila arabska pomlad, sicer pozitiven znak, vendar pa kažeta, 
da ima izvozna politika EU zgolj odzivni značaj; meni, da bi bilo treba pred izdajo 
dovoljenj opraviti bolj poglobljeno oceno posebnih tveganj, ki so povezana z državo 
prejemnico;

6. ugotavlja, da se tveganja, ki izhajajo iz preusmeritev, tihotapljenja in kopičenja orožja, 
povečujejo; opozarja na tveganje, da se bo zaradi vse bolj razširjenega tihotapljenja 
orožja in večje mobilnosti orožje, ki se izvozi v tretje države, lažje in hitreje kot kdaj 
koli prej vrnilo v Evropo ter tako ogrozilo varnost državljanov, kot poudarja EUROPOL 
v svojem nedavnem poročilu2; pozdravlja pregled zakonodaje EU o strelnem orožju in 
namero okrepiti policijsko sodelovanje s sosednjimi državami na področju tihotapljenja 
orožja;

7. poudarja, da je nadzor nad izvozom orožja sestavni del zunanje in varnostne politike EU 
ter da bi ga morala usmerjati načela iz člena 21 PEU, zlasti spodbujanje demokracije in 
pravne države ter ohranjanje miru, preprečevanje sporov in krepitev mednarodne 
varnosti; opozarja, da bi lahko izvoz orožja ogrozil verodostojnost EU kot svetovne 
zagovornice človekovih pravic; poziva, naj se v okviru nove globalne strategije EU za 
zunanjo in varnostno politiko ustrezno obravnavajo vprašanja izvoza orožja glede na 
spremenjeno varnostno okolje ter povezana tveganja in grožnje;

8. obžaluje, da neodgovorni prenosi orožja še naprej ogrožajo demokratični, gospodarski 
in družbeni razvoj v številnih predelih sveta; priznava, da bi učinkovito izvajanje 
osmega merila odločilno prispevalo k ciljem glede skladnosti politik EU za razvoj;

Pogodba o trgovini z orožjem 

9. pozdravlja začetek veljavnosti Pogodbe o trgovini z orožjem; pozdravlja dejavnosti 
ozaveščanja, ki jih je izvedla EU, da bi spodbudila univerzalno ratifikacijo in izvajanje 
te pogodbe;

10. pozdravlja zahtevo, da morajo države, ki so podpisale Pogodbo o trgovini z orožjem, pri 
odločanju o dovoljenjih upoštevati tveganje, da se utegne dobavljeno orožje uporabiti za 
zagrešitev ali omogočanje hudega nasilja na podlagi spola ali hudega nasilja nad 
ženskami in otroki; poziva države članice, naj ta pogoj uvedejo v Skupno stališče;

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts (Svetovno breme oboroženega nasilja 2015: 
vsaka žrtev šteje), poročilo v okviru Ženevske deklaracije o oboroženem nasilju in razvoju
2 Exploring Tomorrow’s Organised Crime (Preučitev organiziranega kriminala jutrišnjega dne), 2015, Europol
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Skupno stališče

11. opozarja, da Skupno stališče ne posega v pravico držav članic, da izvajajo strožje 
nacionalne politike, in da je treba skupne standarde iz Skupnega stališča v skladu z 
uvodno izjavo 3 obravnavati kot minimalne standarde za upravljanje prenosov vojaške 
tehnologije; opozarja, da bi moralo usklajevanje na evropski ravni voditi izključno k 
strožji politiki izvoza orožja na nacionalni ravni in se ne bi smelo uporabljati kot 
izgovor za omilitev strožjih nacionalnih pravil;

12. je seznanjen s pregledom Skupnega stališča 2008/944, ki ga je opravila delovna skupina 
COARM, in zaključkom, da le-to ustrezno podpira cilje, ki jih je zastavil Svet, in da je v 
skladu s Pogodbo o trgovini z orožjem; je zaskrbljen, ker so države članice kljub 
pomanjkljivostim v politikah izvoza orožja, ki jih je razkrila arabska pomlad, menile, da 
niso potrebne nikakršne spremembe;

13. je seznanjen s posodobljenimi navodili za uporabnike Skupnega stališča Sveta in 
posodobljenim seznamom vojaškega blaga EU; z zadovoljstvom pričakuje, da bo 
delovna skupina COARM sprejela nov spletni mehanizem za izmenjavo informacij; 
pozdravlja nova sklicevanja na vidike iz Pogodbe o trgovini z orožjem, ki še niso 
vključeni v Skupno stališče, in spremembe pojasnjevalnih smernic za merilo sedem; je 
razočaran, ker so spremembe smernic o izvajanju drugih meril omejene, zlasti smernic 
za merilo osem, in to kljub razširjenim težavam pri njegovem učinkovitem izvajanju;

14. poziva države članice, naj zagotovijo strožjo uporabo osmih meril; meni, da bi morale 
države članice, tudi na evropski ravni v okviru delovne skupine COARM, razširiti svoje 
ocene ter se med drugim osredotočiti na razmere v ciljni državi in na posamezno 
zadevno vojaško tehnologijo; spodbuja države članice, naj uporabljajo strožja 
nacionalna merila;

15. poudarja, da je treba zagotoviti skladnejšo politiko glede embargov; poziva države 
članice, naj odpravijo vse nejasnosti v svojih sistemih in tudi na ravni Wassenaarskega 
sporazuma v zvezi z izvozom „vojaškega“ in „nevojaškega“ orožja, zaradi katerih 
utegnejo prenosi orožja malega kalibra zaobiti sisteme regulacije tako, da se orožje 
označi kot „nevojaško“;

16. predlaga, naj se raziščejo možnosti uporabe in razširitve osmih meril, med drugim na 
premestitve vojaškega in varnostnega osebja, storitve, povezane z izvažanjem orožja, in 
zasebne vojaške službe;

17. je zaskrbljen zaradi možnih preusmeritev izvoženega blaga in pomanjkanja 
učinkovitega nadzora nad končnimi uporabniki ter poziva države članice, naj 
vzpostavijo učinkovit nadzorni sistem (skupen sistem spremljanja, določba o nezlorabi 
v potrdilu o končnem uporabniku, obvezni fizični pregledi končnih uporabnikov); 
poziva Svet, naj merilo sedem bolje uskladi s členom 11 Pogodbe o trgovini z orožjem;

18. je zelo zaskrbljen zaradi možnosti, da se nadzor EU nad izvozom zaobide z licenčno 
proizvodnjo v državah zunaj EU ali s čezmorskimi podružnicami podjetij s sedežem v 
EU; poziva delovno skupino COARM, naj v naslednjem letnem poročilu poglobljeno 
obravnava to vprašanje;
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19. poziva k večjemu usklajevanju na delovni ravni s Svetom in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, da bi zagotovili ustrezno upoštevanje vidikov, povezanih s 
preprečevanjem sporov, razvojem in človekovimi pravicami;

Preglednost

20. obžaluje zelo pozno sprejetje šestnajstega letnega poročila, ki je bilo najbolj zapoznelo 
doslej;

21. obžaluje, da je le 21 držav članic v celoti predložilo podatke za 16. letno poročilo; 
obžaluje, da Grčija ni predložila nobenih podatkov, da Nemčija in Združeno kraljestvo 
nista predložila nobenih podatkov o dejanskem izvozu orožja in da je Francija 
predložila skupno vrednost izvozov orožja, ki pa ni bila razčlenjena; 

22. ugotavlja, da poročilo vključuje standardizirane informacije o izdanih izvoznih 
dovoljenjih, vendar pa ne vključuje izčrpnih informacij o dejanskem izvozu orožja;

23. poziva k uvedbi standardiziranega postopka poročanja in predložitve s časovnim rokom 
za informacije o dejanskem izvozu in podatke o dovoljenjih, ki bi se uporabljal enako v 
vseh državah članicah; poziva države članice, naj izčrpneje poročajo o zavrnjenih 
dovoljenjih ter navedejo tudi informacije o posameznih dovoljenjih, in sicer državo 
prejemnico in zadevni organ, opis in količino blaga za prenos na podlagi podkategorij 
seznama vojaškega blaga in razlog za zavrnitev;

24. poziva k okrepljenemu posvetovanju med državami članicami, kar zadeva prenose v 
ranljive in nestabilne regije ali države; poziva posamezne države, naj pripravijo in 
objavijo seznam oseb (ki bo vključeval podjetja in posameznike), ki so bile obsojene 
kršenja zakonodaje, povezane z izvozom orožja, ter primerov ugotovljenih 
preusmeritev; poziva države članice, naj zagotovijo podrobne informacije o postopkih 
preklica ali začasnega umika izdanih dovoljenj glede držav, za katere velja embargo;

Javni nadzor

25. opozarja, da so vlade tiste, ki nosijo politično odgovornost za izvoz ali neizvoz 
vojaškega blaga ali blaga z dvojno rabo;

26. je trdno prepričan, da imajo državljani pravico, da so obveščeni o odločitvah svojih vlad 
glede izvoza orožja, saj te vplivajo na varnost in blaginjo države;

27. poziva k okrepitvi parlamentarnega nadzora tako na nacionalni kot na evropski ravni, in 
sicer z letnimi poročili v Parlamentu; poziva, naj se o evropskem izvozu orožja 
razpravlja na naslednji medparlamentarni konferenci o SZVP/SVOP;

28. poudarja bistveno vlogo civilne družbe pri povečevanju preglednosti; poziva Komisijo 
in ESZD/COARM, naj še naprej poglabljajo svoj dialog s civilno družbo in zadevnimi 
možganskimi trusti;

Nove tehnologije in vprašanje blaga z dvojno rabo

29. meni, da je zaradi tehnološkega razvoja vse težje razlikovati med izključno vojaško in 
izključno civilno rabo; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, države članice in 
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Komisijo, naj zagotovijo, da ni vrzeli v Wassenaarskem sporazumu ter med seznamom 
vojaškega blaga in prilogami uredbe o dvojni rabi, ter naj posebno pozornost namenijo 
novi tehnologiji strateškega pomena, kot so daljinsko vodeni zrakoplovni sistemi in 
tehnologija za nadzor;

30. pozdravlja trenutno delo Komisije in njeno namero, da v prvi polovici leta 2016 
predstavi nov zakonodajni predlog o izvozu blaga z dvojno rabo; opozarja, da je treba 
nujno obravnavati potencialno škodljiv izvoz izdelkov in storitev IKT v tretje države;

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici/visoki predstavnici ter vladam in parlamentom držav članic.


