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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
(2020/2003(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 346 lõike 1 punktis b relvade 
tootmise või kaubanduse kohta, Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõikes 3 „Euroopa 
võimete- ja relvastuspoliitika väljatöötamise“ kohta ning Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 21 sätestatud põhimõtteid, mille hulka kuuluvad demokraatia ja õigusriigi 
edendamine, rahu säilitamine, konfliktide ennetamine ja rahvusvahelise julgeoleku 
tugevdamine,

– võttes arvesse nõukogu 16. septembri 2019. aasta otsust (ÜVJP) 2019/1560, millega 
muudetakse ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP (edaspidi „ühine seisukoht“), millega 
määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad 
ühiseeskirjad1, ning nõukogu 16. septembri 2019. aasta järeldusi, milles nähakse ette 
ühise seisukoha läbivaatamine nõukogu poolt,

– võttes arvesse 20. aastaaruannet, mis on koostatud vastavalt ühise seisukoha artikli 8 
lõikele 22,

– võttes arvesse 21. aastaaruannet, mis on koostatud vastavalt ühise seisukoha artikli 8 
lõikele 23,

– võttes arvesse nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta otsust (ÜVJP) 2018/101 tulemusliku 
relvaekspordi kontrolli edendamise kohta4 ja nõukogu 29. mai 2017. aasta otsust 
(ÜVJP) 2017/915 relvakaubanduslepingu rakendamist toetava liidu teavitustegevuse 
kohta5,

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2019. aasta otsust (ÜVJP) 2019/2191 
ebaseaduslikest tavarelvadest ja nende laskemoonast teavitamise ülemaailmse 
mehhanismi (iTrace IV) toetamise kohta, et vähendada nende kõrvalesuunamise ja 
ebaseadusliku üleandmise riski6,

– võttes arvesse sõjaliste kaupade ajakohastatud ühist Euroopa Liidu nimekirja, mille 
nõukogu võttis vastu 17. veebruaril 20207,

– võttes arvesse ühise seisukoha kasutusjuhendit,

– võttes arvesse 12. mail 1996 sõlmitud Wassenaari kokkulepet tavarelvastuse ning 
kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrolli kohta koos nende 

1 ELT L 239, 17.9.2019, lk 16.
2 ELT C 453, 14.12.2018, lk 1.
3 ELT C 437, 30.12.2019, lk 1.
4 ELT L 17, 23.1.2018, lk 40.
5 ELT L 139, 30.5.2017, lk 38.
6 ELT L 330, 20.12.2019, lk 53.
7 ELT C 85, 13.3.2020, lk 1.
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kaupade, tehnoloogia ja laskemoona nimekirjadega, mida ajakohastati 2019. aasta 
detsembris,

– võttes arvesse ÜRO Peaassambleel 2. aprillil 2013. aastal vastu võetud 
relvakaubanduslepingut,8 mis jõustus 24. detsembril 2014,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivi 2009/43/EÜ 
kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta9 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ, millega 
kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate 
ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse 
direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ10,

– võttes arvesse nõukogu 5. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 428/2009, millega 
kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 
edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks,11 mida on muudetud 
komisjoni 12. septembri 2016. aasta delegeeritud määrusega (EL) nr 2016/1969,12 ning 
selle I lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia loetelu (edaspidi 
„kahesuguse kasutusega kaupade määrus“),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL) 2018/1092, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 
arendamise programm eesmärgiga toetada liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja 
uuendusvõimet13,

– võttes arvesse 13. juuni 2018. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond (COM(2018)0476),

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja komisjoni toetusel tehtud ettepanekut nõukogule võtta vastu nõukogu 
otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (HR(2018)94),

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu eesmärke, eeskätt eesmärki nr 16: toetada 
rahumeelseid, õiglasi ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada kestlik areng,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015) Jeemenile 
relvaembargo kehtestamise kohta ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo aruannet 
A/HRC/39/43 inimõiguste olukorra kohta Jeemenis, sh alates 2014. aasta septembrist 
aset leidnud rikkumiste ja kuritarvitamiste kohta,

– võttes arvesse nõukogu 31. märtsi 2020. aasta otsust (ÜVJP) 2020/472 Euroopa Liidu 

8 Relvakaubandusleping, ÜRO, 13-27217.
9 ELT L 146, 10.6.2009, lk 1.
10 ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.
11 ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.
12 ELT L 307, 15.11.2016, lk 1.
13 ELT L 200, 7.8.2018, lk 30.
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sõjalise operatsiooni kohta Vahemerel (EUNAVFOR MED IRINI)14,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juunil 2019 vastu võetud resolutsiooni 2473 
(2019), millega uuendati meetmeid relvaembargo rakendamiseks Liibüa suhtes, ning 
ÜRO Liibüa toetusmissiooni (UNSMIL) 25. jaanuari 2020. aasta avaldust relvaembargo 
jätkuvate rikkumiste kohta Liibüas,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011), millega 
kehtestatakse relvaembargo Liibüa suhtes, ja kõiki järgnevaid Julgeolekunõukogu 
resolutsioone sellel teemal, samuti resolutsioone 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) 
ja 2473 (2019) relvaembargo range rakendamise kohta,

– võttes arvesse ÜRO 2018. aasta väljaannet „Securing our Common Future: An Agenda 
for Disarmament“ (Meie ühise tuleviku kindlustamine. Desarmeerimiskava),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust 
(EL) 2019/125, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik 
kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks 
või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks15,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16. oktoobri 2019. aasta järeldusi Türgi kohta, milles 
kiideti heaks välisasjade nõukogu 14. oktoobri 2019. aasta järeldused Türgi 
ebaseadusliku tegevuse kohta Põhja-Süürias ja Vahemere idaosas;

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu eesmärki nr 16: toetada rahumeelseid ja kaasavaid 
ühiskondi, et saavutada kestlik areng16,

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku Ameti aruannet Inimõiguste Nõukogule 
relvatarnete mõju kohta inimõiguste kasutamisele17,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone relvaekspordi ning ühise seisukoha 
rakendamise kohta, eelkõige 14. novembri 2018. aasta18, 13. septembri 2017. aasta19 ja 
17. detsembri 2015. aasta20 resolutsioone,

– võttes arvesse oma 28. märtsi 2019. aasta soovitust nõukogule ja komisjoni 
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis 
käsitleb liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja komisjoni toetusel tehtud 
ettepanekut nõukogule võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa 
rahutagamisrahastu21,

14 ELT L 101, 1.4.2020, lk 4.
15 ELT L 30, 31.1.2019, lk 1.
16 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 
17 A/HRC/35/8.
18 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0451.
19 ELT C 337, 20.9.2018, lk 63.
20 ELT C 399, 24.11.2017, lk 178.
21 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0330.
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– võttes arvesse oma 25. veebruari 2016. aasta22, 15. juuni 2017. aasta23 ja 30. novembri 
2017. aasta24 resolutsioone humanitaarolukorra kohta Jeemenis,

– võttes arvesse oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide 
kasutamise kohta25,

– võttes arvesse seminari „The implementation of the EU arms export control system“ 
(ELi relvaekspordi kontrollsüsteemi rakendamine), mis toimus julgeoleku ja kaitse 
allkomisjoni 12. aprilli 2017. aasta koosolekul,

– võttes arvesse julgeoleku ja kaitse allkomisjoni tellitud uuringut „Recommendations for 
a transparent and detailed reporting system on arms exports within the EU and to third 
countries“ (Soovitused relvaekspordi läbipaistva ja üksikasjaliku teavitussüsteemi 
väljatöötamiseks ELis ja kolmandatele riikidele),

– võttes arvesse 22. jaanuaril 2019. aastal Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi 
vahel sõlmitud Prantsusmaa ja Saksamaa koostöö- ja integratsioonilepingut (Aacheni 
leping),

– võttes arvesse Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 21. augusti 2013. aasta istungi 
järeldusi Egiptuse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9-0137/2020),

A. arvestades, et viimastest Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi (SIPRI) 
andmetest26 nähtub, et ELi 28 liikmesriigi relvaeksport moodustas aastatel 2015–2019 
umbes 26 % maailma koguekspordist, mis teeb 28 liikmesriigiga Euroopa Liidust USA 
(36 %) järel ja Venemaa (21 %) ees suuruselt teise relvatarnija maailmas; seab kahtluse 
alla selle võrdluse õiguspärasuse, sest Euroopa Liidu lepingu artikli 346 kohaselt jääb 
relvade tootmine või nendega kauplemine liikmesriikide pädevusse ja seetõttu ei saa 
koondnäitajaid võrrelda selliste unitaarriikidega nagu USA või Venemaa;

B. arvestades, et SIPRI viimased andmed näitavad, et 28 liikmesriigiga Euroopa Liit on 
suuruselt teine relvaeksportija nii Saudi Araabiasse kui ka Araabia Ühendemiraatidesse; 
arvestades, et ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma 
teatel on Jeemeni relvastatud konflikti osalised pannud ja panevad jätkuvalt toime 
rahvusvahelist õigust rikkuvaid kuritegusid;

C. arvestades, et relvade ja varustuse eksport suurendab kaitsetööstuse võimet 
kaitsetehnoloogiaid tõhusalt uurida ja arendada ning kindlustab seega ELi liikmesriikide 
võimet ennast ja oma kodanikke kaitsta;

22 ELT C 35, 31.1.2018, lk 142.
23 ELT C 331, 18.9.2018, lk 146.
24 ELT C 356, 4.10.2018, lk 104.
25 ELT C 285, 29.8.2017, lk 110.
26 Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi (SIPRI) 2020. aasta märtsi teabeleht „Trends in 
international arms transfers, 2019“ (Rahvusvaheliste relvatarnete suundumused 2019).
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D. arvestades, et maailmas kogub jõudu uus võidurelvastumine ja suured sõjalised jõud ei 
tugine enam relvakontrollile ja desarmeerimisele, et vähendada rahvusvahelisi pingeid 
ja parandada ülemaailmset julgeolekukeskkonda;

E. arvestades, et nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht on oluline vahend 
koostöö tugevdamiseks ja liikmesriikide ekspordipoliitika ühtlustamiseks;

F. arvestades, et liikmesriigid tunnistavad erilist vastutust, mis võib kaasneda 
sõjatehnoloogia ja -varustuse eksportimisega kolmandatesse riikidesse seoses 
olemasolevate pingete ja konfliktide mõjutamise või süvendamisega;

G. arvestades, et COVID-19 pandeemia põhjustatud ülemaailmsel kriisil võivad olla 
olulised geostrateegilised tagajärjed, rõhutab veelgi vajadust luua tõeline Euroopa 
strateegiline autonoomia;

H. arvestades, et välisasjade nõukogu 21. augusti 2013. aasta järeldustes märgitakse, et 
„liikmesriigid leppisid ka kokku peatada kõigi siserepressioonideks kasutada võidavate 
seadmete Egiptusesse eksportimise litsentsid, hinnata ümber ühise seisukohaga 
2008/944/ÜVJP hõlmatud seadmete ekspordilitsentsid ning vaadata üle Egiptusele antav 
julgeolekuabi“; arvestades, et mitmes ELi liikmesriigis asuvad ettevõtjad on jätkanud 
relvade, jälgimisseadmete ja muu turvavarustuse eksportimist Egiptusesse, soodustades 
nii inimõiguslaste ja kodanikuühiskonna aktivistide vastaseid füüsilisi ja 
internetirünnakuid häkkerluse, pahavara ja muude vahendite abil; arvestades, et selline 
tegevus on toonud kaasa väljendusvabaduse mahasurumise internetis;

I. arvestades, et üha ebastabiilsemas paljude jõukeskustega maailmas, kus 
natsionalistlikud, ksenofoobsed ja demokraatiavastased jõud järjest tugevnevad, on 
ülioluline, et Euroopa Liit muutuks maailma tasandil mõjukaks osalejaks ja säilitaks 
oma juhtrolli globaalse n-ö pehme jõuna, kes on pühendunud desarmeerimisele tava- ja 
tuumarelvade valdkonnas ning enne sõjaliste vahendite kaalumist investeerib 
konfliktide ärahoidmisse, kriisiohjamisse ja vahendustegevusse;

J. arvestades, et relvaeksport on hädavajalik Euroopa kaitsesektori tööstusliku ja 
tehnoloogilise baasi tugevdamiseks ning et kaitsetööstuse ülesanne on eelkõige tagada 
liidu liikmesriikide kaitse ja julgeolek ning aidata samal ajal kaasa ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika rakendamisele;

K. arvestades, et liikmesriikide erinev käitumine relvaekspordi valdkonnas nõrgendab 
mõnikord ELi võimet saavutada oma välispoliitilisi eesmärke, samuti kahjustab see 
rahvusvahelisel tasandil tema usaldusväärsust ühel häälel kõneleva osalejana;

L. arvestades, et nii ülemaailmne kui ka piirkondlik julgeolekukeskkond on järsult 
muutunud, eriti seoses liidu lõuna- ja idapoolsete naabritega;

M. arvestades, et sõjalise läbipaistvuse meetmed, näiteks relvaekspordi aruandlus, aitavad 
kaasa piiriülese usalduse suurendamisele;

N. arvestades, et ELi lõppeesmärk peaks olema mitte piirduda ühiste seisukohtadega, vaid 
kehtestada ELi ühine ja täitmisele pööratav relvaekspordi kord, mis hõlmab rangeid 
sanktsioonide kehtestamise mehhanisme nõuete täitmata jätmise korral ja relvakontrolli 
järelevalveasutust;
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Relvaeksporti käsitlev 20. ja 21. ELi aastaaruanne

1. rõhutab, et kaitsetööstuse säilitamine on osa liidu enesekaitsest ja tema strateegilise 
sõltumatuse osa; märgib, et see on võimalik ainult siis, kui liikmesriigid eelistavad oma 
varustusprogrammides Euroopa tooteid; rõhutab, et elujõuline Euroopa turg vähendaks 
sõltuvust relvaekspordist kolmandatesse riikidesse;

2. märgib, et ühise seisukohaga nähakse ette menetlus läbipaistvuse tagamiseks, mis 
hõlmab relvaeksporti käsitlevate ELi aastaaruannete avaldamist; väljendab heameelt 20. 
ja 21. aastaaruande avaldamise üle kooskõlas nõukogu tavarelvastuse ekspordi 
töörühma (COARM) koostatud ja Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nõukogu ühise 
seisukoha 2008/944/ÜVJP artikli 8 lõikega 2, olgugi et seda tehti viivitusega; on 
veendunud, et mõlema aruande avaldamine on samm edasi ELi ühise seisukoha poole 
relvaekspordi valdkonnas üha keerukamas rahvusvahelises olukorras, mida 
iseloomustavad kasvavad ekspordimahud ja vähenev läbipaistvus; peab mõlemat 
aruannet väärtuslikuks täienduseks ÜRO aruannetele ülemaailmse ja piirkondliku 
relvaekspordi läbipaistvuse kohta;

3. märgib liikmesriikide jõupingutusi järgida ELi toimimise lepingu artikli 346 lõike 1 
punkti b relvade tootmise või nendega kauplemise kohta;

4. tuletab meelde oma 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis; 
nõuab sellega seoses tungivalt, et kõik ELi liikmesriigid hoiduksid relvade ja mis tahes 
sõjavarustuse müügist Saudi Araabiale, Araabia Ühendemiraatidele ja kõigile 
rahvusvahelise koalitsiooni liikmetele, samuti Jeemeni valitsusele jt konfliktiosalistele;

5. märgib, et 20. aastaaruande jaoks esitas täielikud andmed 19 liikmesriiki ja 
21. aastaaruande jaoks 19 liikmesriiki; nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid täidaksid 
täielikult oma ühises seisukohas sätestatud kohustusi ajal, mil ülemaailmne läbipaistvus 
relvakaubanduses väheneb, eelkõige mitmes peamises relvi eksportivas riigis; rõhutab, 
et täielike andmete esitamine tähendab nii väljastatud litsentside kui ka tegeliku 
ekspordi koguste ja väärtuse esitamist sihtriikide ja sõjavarustuse nimekirja kategooriate 
kaupa; peab taunitavaks asjaolu, et 20. aruande jaoks ei teatanud Belgia, Iirimaa, 
Kreeka, Küpros, Malta, Saksamaa ja Ühendkuningriik ning 21. aruande jaoks Belgia, 
Kreeka, Küpros, Läti, Malta, Saksamaa ja Ühendkuningriik tegelikku eksporti, samas 
esitasid Itaalia ja Prantsusmaa mõlema aruande jaoks ainult tegeliku ekspordi 
koondnäitajad; märgib, et 20. aastaaruande jaoks esitasid 27 liikmesriiki, välja arvatud 
Kreeka, vähemalt osalise teabe ja 21. aastaaruande jaoks esitasid teavet kõik 28 
liikmesriiki, samas kui umbes kolmandiku riikide esitatud andmed oli puudulikud; 
väljendab siiski heameelt lisateabe üle, mida valitsused on esitanud riiklike aruannete 
kaudu; kordab oma nõuet, et kõik liikmesriigid, kes ei ole esitanud täielikke andmeid, 
esitaksid järgmise aastaaruande koostamiseks lisateavet oma varasema ekspordi kohta;

6. kordab oma üleskutset liikmesriikidele võtta järelmeetmeid seoses nõukogu 21. augusti 
2013. aasta järeldustega Egiptuse kohta, milles kuulutatakse kooskõlas ühise 
seisukohaga 2008/944/ÜVJP välja selliste seadmete ekspordilitsentside peatamine, mida 
võidakse kasutada siserepressioonideks, ning mõistab hukka asjaolu, et liikmesriigid ei 
täida järjepidevalt nimetatud kohustusi; kutsub seepärast liikmesriike üles peatama 
relvade, jälgimistehnoloogia ja muu sellise julgeolekuvarustuse ekspordi Egiptusesse, 
mis võib hõlbustada rünnakuid inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonna aktivistide 
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vastu, sealhulgas sotsiaalmeedias, ning muid siserepressioone; palub komisjoni 
asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal anda aru 
liikmesriikide ja Egiptuse vahelise sõjalise ja julgeolekualase koostöö praeguse olukorra 
kohta; nõuab, et EL rakendaks Egiptuse suhtes täielikku ekspordikontrolli nende 
kaupade üle, mida on võimalik kasutada repressioonideks, piinamiseks või 
surmanuhtluse täideviimiseks;

7. väljendab muret, et liikmesriigid kasutavad litsentside väärtuse kohta andmete 
koostamiseks väga erinevat teavet, mis muudab järjepidevate ja võrreldavate andmete 
tõhusa kasutamise keeruliseks; rõhutab, kui oluline on anda aru koond- ja üldlubade 
alusel toimunud tegelikust relvaekspordist, sealhulgas selle koguväärtusest ja kogustest, 
sõjavarustuse nimekirja kategooriate ja sihtriikide kaupa;

8. kutsub liikmesriike üles suurendama omavahelist koordineerimist ja määrama kindlaks 
teabe ja andmete kogumise ja töötlemise ühised parimad tavad, et koostada 
ühtlustatumaid aastaaruandeid, parandades nii nende läbipaistvust ja kasutatavust;

9. märgib, et kahe viimase aastaaruande andmetel on riigid Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, 
kus toimub arvukalt relvakonflikte, jätkuvalt peamine relvaekspordi sihtpiirkond; 
märgib, et need piirkonnad seisavad silmitsi oluliste ja jätkuvate 
julgeolekuprobleemidega ning et eksporti tuleb hinnata ühise seisukoha kaheksa 
kriteeriumi alusel igal üksikjuhul eraldi;

10. toetab nõukogu võetud kohustust tugevdada kontrolli sõjatehnoloogia ja -varustuse 
ekspordi üle; märgib liikmesriikide valmisolekut tugevdada koostööd ja edendada 
lähenemist selles valdkonnas ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames; väljendab 
heameelt nende jõupingutuste üle, sest need on kooskõlas ELi lepingu artiklis 21 
sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) üldeesmärkidega ning ELi üldises 
strateegias (2016) seatud piirkondlike prioriteetidega; kutsub sellega seoses liikmesriike 
üles välja töötama, rakendama ja tagama sõjatehnoloogia ja -varustuse tarnete 
haldamise ühiseid standardeid;

11. tuletab meelde, et EL on kooskõlas ÜVJP eesmärkidega kehtestanud mitmeid 
relvaembargosid, sh kõik ÜRO embargod, sellistele riikidele nagu Hiina, Iraan, Jeemen, 
Kesk-Aafrika Vabariik, Liibüa, Lõuna-Sudaan, Myanmar, Põhja-Korea, Somaalia, 
Sudaan, Süüria, Valgevene, Venemaa Föderatsioon, Venezuela ja Zimbabwe; märgib, et 
kuigi nende embargodega võidakse riik sõjalistest ressurssidest ilma jätta, on need 
mõnel juhul vajalikud piirkondliku rahu ja stabiilsuse saavutamiseks; märgib, et selliste 
embargodega tagatakse, et EL ei aita kaasa humanitaarkriisidele, inimõiguste 
rikkumistele ja julmustele; kutsub ELi üles aitama tugevdada liikmesriikide suutlikkust 
rakendada töökindlaid menetlusi, et jälgida, kas kõik liikmesriigid järgivad ELi 
relvaembargosid, ning tegema asjakohased järeldused avalikuks27;

12. väljendab heameelt Belgia, Itaalia, Kreeka, Madalmaade, Saksamaa, Soome ja Taani 
valitsuse otsuste üle, millega võetakse vastu piirangud relvade ekspordile Saudi Araabia 
juhitava koalitsiooni liikmesriikidesse, kes on segatud Jeemenis toimuvasse sõtta; 
märgib, et valitsusväliste organisatsioonide andmetel on mõnel juhul nendesse riikidesse 
eksporditud relvi kasutatud Jeemenis, kus 22 miljonit inimest vajab humanitaarabi ja 

27 https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=
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kaitset; tuletab meelde, et sellise ekspordiga rikutakse ilmselgelt ühist seisukohta; 
märgib, et Saksamaa pikendas oma Saudi Araabia suunalisele relvaekspordile 
kehtestatud moratooriumit kuni 2020. aasta lõpuni ja et mitu liikmesriiki on otsustanud 
kehtestada täielikud piirangud; tuletab meelde, et Euroopa Parlament kutsus 
ajavahemikul 25. veebruarist 2016 kuni 14. veebruarini 2019 täiskogu resolutsioonides 
komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat 
vähemalt kümnel korral üles algatama Saudi Araabia suhtes ELi relvaembargo 
kehtestamise protsessi, sh 2018. aasta resolutsioonis, mis puudutas ka teisi Saudi 
Araabia juhitava koalitsiooni liikmeid Jeemenis; kordab seda üleskutset veel kord;

13. kutsub liikmesriike üles järgima Saksamaa, Soome ja Taani eeskuju, kes kehtestasid 
pärast ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmist piirangud oma relvaekspordile Saudi 
Araabiasse;

14. märgib, et EL korraldab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) raames missioone, 
sealhulgas relvaembargo täitmise tagamise missiooni Liibüas, eesmärgiga tugevdada 
piirkondlikku rahu ja stabiilsust; peab väga kahetsusväärseks Liibüa relvaembargo 
jätkuvat jõhkrat rikkumist, isegi pärast seda, kui asjassepuutuvad riigid võtsid 
19. jaanuaril 2020. aastal Berliinis toimunud Liibüa-teemalisel rahvusvahelisel 
konverentsil sellega seotud kohustusi; kutsub kõiki liikmesriike üles peatama relvade 
ning jälgimis- ja luureseadmete ja -vahendite tarned kõigile Liibüa konfliktiosalistele;

15. väljendab heameelt seoses operatsiooniga IRINI, mille eesmärk on ÜRO relvaembargo 
range rakendamine õhu-, satelliit- ja merevarustuse kasutamise abil, kontrollides Liibüa 
ranniku lähedal avamerel sõitvaid laevu, mida kahtlustatakse relvade või nendega 
seotud materjalide vedamises Liibüasse ja Liibüast, kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) ja 2473 (2019);

16. mõistab karmilt hukka asjaolu, et Türgi ja Liibüa kirjutasid alla kaks vastastikuse 
mõistmise memorandumit, mis käsitlevad merepiirkondade piiritlemist ning igakülgset 
julgeoleku- ja sõjalist koostööd, mis on omavahel seotud ja rikuvad selgelt 
rahvusvahelist õigust ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, millega kehtestatakse 
Liibüa suhtes relvaembargo;

17. kutsub liikmesriike seoses ekspordikontrolliga üles pöörama suuremat tähelepanu 
kaupadele, mida on võimalik kasutada nii tsiviil- kui sõjalistel eesmärkidel;

18. märgib, et puuduvad mehhanismid sanktsioonide kehtestamiseks, kui mõne liikmesriigi 
eksport on kaheksa kriteeriumiga ilmselges vastuolus;

19. kordab oma hiljutisi üleskutseid peatada jälitustehnoloogia ja muude siserepressioone 
hõlbustavate seadmete eksport mitmesse riiki, sealhulgas Egiptusse, Bahreini, Saudi 
Araabiasse, Araabia Ühendemiraatidesse ja Vietnami;

Ühise seisukoha läbivaatamine nõukogu poolt

20. kiidab heaks nõukogu kavatsuse suurendada lähenemist ja läbipaistvust, mis on ühise 
seisukoha viimase läbivaatamise eesmärgid, ning nõukogu järeldused ühise seisukoha 
läbivaatamise kohta, mille kohaselt „Euroopa kaitsesektori tööstusliku ja tehnoloogilise 
baasi tugevdamisega peaks kaasnema tihedam koostöö ja vastastikune lähenemine 
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sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordikontrolli valdkonnas“28;

21. väljendab heameelt, et liikmesriigid on uuendanud oma pühendumist õiguslikult siduva, 
nõukogu otsusega (ÜVJP) 2019/XXX muudetud ühise seisukoha järgimisele, ning 
rõhutab, kui oluline on põhjalikult hinnata sõjatehnoloogia ja -varustuse 
ekspordilitsentside taotluste vastavust ühises seisukohas sätestatud kriteeriumitele; juhib 
tähelepanu sellele, et nõukogu 16. septembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1560 koos 
asjakohaste järeldustega kajastavad liikmesriikide üha suurenevat teadlikkust 
relvaekspordi valdkonnas veelgi suurema läbipaistvuse ja lähenemise vajalikkusest riigi 
ja kogu ELi tasandil ning vajadusest tugevdada avalikku järelevalvet selles riikliku 
julgeoleku tundlikus valdkonnas; rõhutab, et need otsused võivad aidata tagada riiklike 
järelevalveasutuste, parlamentide ja ELi kodanike paremat teavitamist sellest, millised 
on liikmesriikide valitsuste strateegilised otsused valdkonnas, mis otseselt mõjutab 
nende julgeolekut ning väärtustest ja normidest kinnipidamist riigis;

22. mõistab hukka kasvava võidurelvastumise maailmas; tuletab meelde ELi eesmärki 
tegutseda ülemaailmse rahu tagajana; kutsub seetõttu ELi üles etendama aktiivset rolli 
relvade leviku tõkestamise ja ülemaailmse desarmeerimise valdkonnas; väljendab 
heameelt seoses asjaoluga, et ühise seisukoha ajakohastamisel võeti arvesse asjakohast 
arengut valdkonnas, näiteks relvakaubanduslepingu vastuvõtmist, mille osalised on kõik 
liikmesriigid; kiidab heaks ELi tegevuse, mille eesmärk on toetada 
relvakaubanduslepingu ülemaailmset kohaldamist, eelkõige abi kolmandatele riikidele 
tõhusate relvastuskontrollisüsteemide tõhustamisel ja rakendamisel kooskõlas ühise 
seisukohaga; kutsub peamisi relvi eksportivaid riike, nagu USA, Hiina ja Venemaa, üles 
relvakaubanduslepingut allkirjastama ja ratifitseerima;

23. toetab nõukogu kinnitust, et sõjatehnoloogia ja -varustusega tuleks kaubelda 
vastutustundlikul ja aruandval viisil; väljendab heameelt nõukogu uuendatud kohustuse 
üle edendada veelgi koostööd ja liikmesriikide poliitika lähendamist, et tõkestada sellise 
sõjatehnoloogia ja -varustuse eksporti, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või 
rahvusvaheliseks agressiooniks või mis põhjustaks piirkondlikku ebastabiilsust;

24. märgib murelikult, et erinevused liikmesriikide relvaekspordipoliitika ja -tavade vahel 
aeglustavad ELi eeskirjade lähendamist relvaekspordi valdkonnas; märgib sellega 
seoses vajadust võtta kasutusele uusi vahendeid; märgib, et tulevased Euroopa 
Kaitsefondi rahastatavad meetmed aitavad arendada uusi sõjatehnoloogiaid ja -
varustust;

25. märgib rahuloluga, et nõukogu tunnistab kaitseotstarbeliste toodete ja kahesuguse 
kasutusega kaupade ühtse ekspordikontrollipoliitika tähtsust; usub, et EL peaks 
kehtestama selliste kaupade ekspordiks selged kriteeriumid ja suunised;

26. tervitab konkreetsete meetmete kehtestamist, mille eesmärk on soodustada 
liikmesriikide relvaeksporti käsitlevat täpset, ühtset ja õigeaegset aruandlust; toetab 
eelkõige nõukogu otsust kehtestada riikide andmete esitamise kindel tähtaeg, aruande 
vormi kindlad standardid ning lisasuunised aruannete sisu ja aruandluse protsessi kohta; 
julgustab liikmesriike esitama oma andmed niipea kui võimalik ning hiljemalt 

28 Nõukogu (üldasjad) poolt 16. septembril 2019 vastu võetud nõukogu järeldused relvaekspordi kontrolli 
käsitleva nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP läbivaatamise kohta, 11. järeldus, 
Euroopa Liidu Nõukogu, 12195/19, COARM 154, Brüssel, 16.9.2019.
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aruandeaastale järgneva aasta mais, et võimaldada õigeaegset avalikku arutelu; kiidab 
heaks veebipõhise lähenemise suunas astutud sammud ja julgustab selle edasist 
arendamist; väljendab ühtlasi heameelt nõukogu toetuse üle selgetele suunistele, mis 
käsitlevad relvaekspordipoliitikat puudutava teabe jagamist ja vahetamist liikmesriikide 
vahel; kiidab heaks sammud, mis on astutud digitaalse lähenemisviisi poole 
tavarelvastuse ekspordi töörühma (COARM) veebisüsteemi abil ja julgustab seda veelgi 
laiendama;

Tihedam liikmesriikidevaheline koostöö relvatootmise valdkonnas

27. märgib, et alates õiguslikult siduva ühise seisukoha vastuvõtmisest 2008. aastal on 
liikmesriigid tõhustanud oma relvaekspordi kontrolli; märgib samuti, et üha rohkem 
Euroopas toodetavaid relvasüsteeme valmistatakse mitmest ELi liikmesriigist pärit 
koostisosadest ning see hõlmab tehnoloogilistel, tööstuslikel ja poliitilistel põhjustel 
kahe- või mitmepoolset koostööd; rõhutab sellist liiki koostöö positiivset rolli 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelise usalduse loomise edendamisel;

28. rõhutab, et püüdlus suurendada Euroopa kaitsesektori konkurentsivõimet ei tohi 
kahjustada ühise seisukoha kaheksa kriteeriumi kohaldamist, sest need on liikmesriikide 
mis tahes majanduslike, sotsiaalsete, kaubanduslike või tööstuslike huvide suhtes 
ülimuslikud;

29. märgib, et teadmus- ja tehnosiire on hoogustunud, mis võimaldab kolmandatel riikidel 
käivitada Euroopa sõjatehnoloogia litsentsitud tootmise; usub, et see protsess ei tohiks 
piirata ELi suutlikkust kontrollida relvade ja sõjavarustuse tootmist, vaid peaks pigem 
edendama kaitseotstarbelise tootmise avaliku järelevalve ja läbipaistvusstandardite 
ühtlustumist ning kiirendama relvade tootmist ja eksporti käsitlevate rahvusvaheliselt 
tunnustatud ja järgitavate eeskirjade loomist;

30. märgib, et üha rohkem relvasüsteemide osi on tsiviilpäritolu või kahesuguse kasutusega; 
peab seetõttu vajalikuks luua nende osade jaoks kõigi liikmesriikide vaheline ühtne 
tarnekontrollisüsteem;

31. märgib, et liikmesriigid ei ole kavandanud ühist poliitikat, millega reguleeritaks 
relvaosade tarneid teise liikmesriiki ja millega oleks tagatud, et mis tahes eksport relvi 
kokkupanevast liikmesriigist oleks kooskõlas relvaosi tarniva liikmesriigi 
ekspordipoliitikaga; märgib, et mõned liikmesriigid käsitlevad jätkuvalt relvade ja 
kaitseotstarbeliste toodete ELi-sisest vedu sarnaselt eksporditoimingutega 
kolmandatesse riikidesse; on seisukohal, et see tekitab probleeme seoses 
litsentsimistavade üha suurenevate erinevustega ELi piires; täheldab, et 
direktiiv 2009/43/EÜ ühendusesisese veo kohta selle praeguses vormis ei sea 
eesmärgiks saavutada kõrgeimaid ühiseid nõudeid kolmandatesse riikidesse suunduva 
relvaekspordi kontrollile, hõlbustades samas tarneid Euroopa relvaturul;

32. märgib, et esimene katse reguleerida Euroopa-siseseid tarneid oli Prantsusmaa ja 
Saksamaa vaheline Schmidt-Debré ühtlustamisleping, mis sisaldab vähese tähtsuse (de 
minimis) reeglit; märgib sellega seoses Prantsusmaa ja Saksamaa vahel sõlmitud 
kaitsevaldkonna ekspordikontrolli lepingut; on veendunud, et sellised kahepoolsed 
lepingud saavad olla vaid esimeseks sammuks ELi tasandi relvatarnete kontrolli 
süsteemi suunas ning peavad hõlbustama liikmesriikide relvaekspordipoliitika edasist 
lähenemist; rõhutab, et selle saavutamiseks tuleks kõiki kahepoolseid ja muid 
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mehhanisme hoolikalt analüüsida;

33. täheldab, et liikmesriikide relvaekspordipoliitika võib takistada koostööprojektide 
toimimist; märgib, et need lahknevused võivad anda põhjust relvasüsteeme käsitlevate 
kahepoolsete ja erilepingute sõlmimiseks, mis mõnel juhul võimaldavad eksporti 
kolmandatesse riikidesse, tuginedes kõige vähem piiravatele normidele, mitte ühisele, 
kogu ELi hõlmavale lähenemisviisile; tuletab meelde, et relvaeksporti käsitleva 
nõukogu ühise seisukoha eesmärk oli ja on selliste lahknevuste ärahoidmine ning ühtse 
ja ühise relvaekspordipoliitika väljatöötamine; märgib seost ekspordipoliitika 
lahknevuste ja ELi-siseses koostöös esinevate raskuste vahel, kaitseotstarbeliste toodete 
siseturu püsivat killustatust ja tööstusliku dubleerimise olemasolu; kutsub seetõttu 
komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles eraldama piisaval tasemel vahendeid, mis 
võimaldaks vähendada turu killustatust ja tugevdada tööstust, tagades samal ajal, et ELi 
ja selle liikmesriikide käsutuses on vajalik sõjaline võimekus; kutsub komisjoni üles 
tagama direktiivide 2009/81/EÜ ja 2009/43/EÜ, sealhulgas hangetega seotud 
täitemeetmete tulemusliku rakendamise;

34. märgib, et liikmesriikidevaheline kahepoolne koostöö kaitseotstarbeliste 
tööstusprojektide valdkonnas toob kaasa ekspordikontrolli lepingute sõlmimise, mis 
võivad olla lähtealuseks kogu ELile;

35. rõhutab, et kahe- ja mitmepoolsed lepingud peaksid sillutama teed ekspordipoliitika 
paremale lähendamisele ja ühtlustamisele ELi tasandil, sest lähenemise ja läbipaistvuse 
puudumine kolmandatesse riikidesse eksportimist käsitlevates otsustes võib avaldada 
negatiivset mõju ELi võimele kõnelda ühel häälel ja avaldada rahvusvahelisel areenil 
mõju seoses inimõiguste, rahvusvahelise õiguse ning piirkondliku rahu ja stabiilsuse 
edendamisega; märgib, et sellised lahknevused võivad tekitada turumoonutusi ning 
takistada tööstusalast strateegilist planeerimist, mastaabisäästu ja võrdsete võimaluste 
tagamist;

ELi tasandi kasvav tähtsus relvatootmises

36. märgib, et sobiva varustuse väljatöötamine on oluline vahend Euroopa kaitsesektori 
tööstusliku ja tehnoloogilise baasi tugevdamisel; märgib, et ELi algatused (näiteks liidu 
kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede (PADR), Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programm (EDIDP) ja Euroopa Kaitsefond, samuti alaline 
struktureeritud koostöö (PESCO), kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud 
läbivaatamine (CARD) ja Euroopa rahutagamisrahastu), õigusaktid (näiteks 2009. aasta 
direktiivid ühendusesisese veo ja kaitsevarustuse hankimise kohta) ning 
haldussuutlikkuse loomine (näiteks komisjoni kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat 
(DG DEFIS)) aitavad süvendada koostööd relvatootmise ja kaitsevõime arendamiseks 
Euroopa tasandil; on veendunud, et Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku 
baasi tugevdamisega peaks kaasnema tihedam koostöö ja lähenemine sõjatehnoloogia ja 
-varustuse ekspordi kontrollimisel, et parandada ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning 
eelkõige ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tõhusust;

37. kutsub liikmesriike üles likvideerima kaitsekulutuste praegust mittetõhusust, mis 
tuleneb dubleerimisest, killustatusest ja koostalitlusvõime puudumisest, ning võtma 
endale eesmärgiks ELi muutmise julgeoleku tagajaks, muu hulgas parema relvaekspordi 
kontrollimise abil;
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38. märgib, et mitu liikmesriiki on väljendanud kavatsust arendada ühiselt välja peamiseid 
relvasüsteeme, näiteks lahingutanke, hävituslennukeid ja relvastatud mehitamata 
õhusõidukeid;

39. rõhutab asjaolu, et esialgne institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Kaitsefondi 
loomise kohta volitab komisjoni hindama, kas omandiõiguse üleandmine või Euroopa 
Kaitsefondist kaasrahastatud sõjatehnoloogiale ainulitsentsi andmine on vastuolus ELi 
ja liikmesriikide julgeoleku- ja kaitsehuvidega või fondi eesmärkidega, nagu on 
sätestatud kavandatava määruse artiklis 3; märgib, et selle uue õigusaktiga antakse muu 
hulgas komisjonile tsiviiljärelevalveülesanne, mis puudutab konkreetset sõjatehnoloogia 
ekspordikategooriat kolmandatesse riikidesse, millega suurendatakse läbipaistvust ja 
vähendatakse ELi vahendite väärkasutamise riski, ilma et see piiraks liikmesriikide 
ekspordi kontrolliasutuste pädevust ekspordilubade väljastamisel;

40. rõhutab, et Euroopa partnerite võetud rahvusvahelised kohustused hõlmavad teabe 
edastamist oma riiklike kontrollisüsteemide ja relvatarnete kohta; märgib, et Euroopa 
rahutagamisrahastu raames on liikmesriikidel ja Euroopa välisteenistusel võimalik 
kolmandaid riike sõjaliselt varustada, mis nõuab ELi tasandi kontrolli; palub avaldada 
rahutagamisrahastu raames kolmandatele riikidele tarnitud varustuse üksikasjalik 
loetelu; rõhutab, et Euroopa rahutagamisrahastu raames võimaldaks uus ELi tasandi 
rahastamisvahend anda ühise riskihinnangu enne mis tahes otsust tarnida kolmandatele 
riikidele relvi ja laskemoona Euroopa rahutagamisrahastu sõjalise võime suurendamise 
samba raames, hinnata üksikmeetmeid ühise seisukoha kaheksa kriteeriumi suhtes ning 
kehtestada lõppkasutaja suhtes kaitsemeetmed ja võimalikud sanktsioonid;

41. kutsub komisjoni üles hoidma Euroopa Parlamenti nõuetekohaselt kursis ELi vahendite 
kasutamisega kõigi teadus- ja arendusprojektide jaoks, mis on seotud mehitamata 
õhusõidukite ehitamisega; nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja keelustaks täisautonoomsete, inimese 
osaluseta rünnakuid võimaldavate relvade väljatöötamise, tootmise ja kasutamise;

42. juhib tähelepanu sellele, et relvade ja kaitseotstarbelise varustuse teadusuuringud ja 
arendamine on olulised, et tagada liikmesriikidele enda kaitsmise ja kaitsetööstusele 
tehnoloogilise arengu saavutamise vahendid;

Ühise seisukoha rakendamine seoses ELi tasandi suureneva tähtsusega relvatootmises

43. võtab teadmiseks ebapiisava lähenemise riikide relvaekspordipoliitikas ja 
otsustusprotsessis, arvestades ELi tasandi tähtsuse suurenemist relvatootmises ning 
väljakuulutatud ambitsioone ja kavasid seda veelgi suurendada; märgib, et ebapiisav 
lähenemine riikide relvaekspordis võib tekitada täiendavaid turumoonutusi ja sellega 
seotud takistusi asjaomaste ettevõtete ja relvajõudude strateegilisele planeerimisele, 
ning nõuab riikliku relvaekspordi poliitika ja otsuste tegemise järkjärgulist lähendamist; 
tuletab meelde liikmesriikide osalemise olulisust sellises protsessis; peab 
kahetsusväärseks praegusi lahknevusi liikmesriikide relvaekspordipoliitikas ja 
otsustusprotsessides; kutsub nõukogu üles jätkama oma jõupingutusi 
relvaekspordipoliitika ja otsustusprotsesside lähendamiseks;

44. soovitab, et Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi (EDIDP) 
ja/või Euroopa Kaitsefondi kaudu rahastatavate toodete eksport tuleks tavarelvastuse 
ekspordi töörühmale (COARM) edastatavate andmete hulgas eraldi välja tuua, et tagada 
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nende Euroopa eelarvest rahastatud toodete hoolikas kontroll ja tagada, et ühise 
seisukoha kriteeriume kohaldataks rangelt vähemalt Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmist ja Euroopa Kaitsefondist rahastatavate toodete 
suhtes;

45. väljendab heameelt ELi kaitsekoostöö tugevdamise üle ÜJKP raames; usub, et ELi 
tasandi suureneva tähtsusega relvatootmises peab kaasnema suurem läbipaistvus; usub, 
et selles valdkonnas on veel arenguruumi, eeskätt mis puudutab liikmesriikide 
esitatavate andmete kvaliteeti ja ühtsust; on seisukohal, et Euroopa Liidu lepingu 
artikli 42 lõikes 3 ette nähtud „Euroopa võimete- ja relvastuspoliitika“ väljatöötamine 
peab olema kooskõlas ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP; on veendunud, et 
relvaekspordi ja tehnoloogia läbipaistvuse ühiste eeskirjade ja standardite suurem 
lähenemine suurendab usaldust liikmesriikide ja kolmandatest riikidest partnerite vahel; 
väljendab heameelt seoses tavarelvastuse ekspordi töörühma (COARM) 
jõupingutustega ning eriti juhendiga, mis käsitleb ühise seisukoha rakendamist 
liikmesriikides koostöö, koordineerimise ja lähenemise osas; märgib, et COARMi 
teabevahetussüsteem ja ühise seisukoha rakendamise juhend on kasulikud igapäevase 
töö vahendid kontrolliasutustele; toonitab liikmesriikide jõupingutusi COARMi 
tegevuse toetamiseks heade tavade vahetamisel; soovitab, et COARM:

a) lisaks läbivaadatud aruandlusvormi järgmised lisakategooriad kooskõlas 
rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega, et rakendada nõukogu 2019. aasta 
septembri järeldusi: täpne relvaliik ja eksporditud kogus, laskemoona nimetus, 
partii suurus ja konkreetne lõppkasutaja, tühistatud litsentsid ning tarnejärgseid 
teenuseid (näiteks väljaõpe ja hooldus) käsitlevate lepingute väärtus ja kestus; viiks 
ELi väikerelvade määratluse kooskõlla ÜRO laiema määratlusega;

b) töötaks välja ELis ja rahvusvahelisel tasandil tunnustatud mõisteid, nagu 
litsentsitud väärtus ja tegelik eksport, et lihtsustada andmete võrreldavust 
liikmesriikide vahel;

46. on seisukohal, et litsentse tootmiseks kolmandates riikides ei tohiks enam anda, kui see 
annab võimaluse vältida ühise seisukoha kaheksat kriteeriumit või muid ELi 
relvaekspordidirektiive;

47. tunnustab otsust muuta aastaaruanne interaktiivseks ja usaldusväärseks 
veebiandmebaasiks, mille kaudu saab teha otsinguid, ning loodab, et see hakkab 
toimima enne 2019. aasta ekspordiandmete avaldamist; palub Euroopa välisteenistusel 
teatada Euroopa Parlamendile täpne kuupäev, mil andmebaas veebis kasutatavaks 
muutub; nõuab tungivalt, et COARM võtaks kasutusele sellise lahenduse, mis on 
kasutajasõbralik ja Euroopa kodanikele ja kodanikuühiskonnale hõlpsasti kättesaadav 
ning mis võimaldab andmete eksportimist turvalises ja struktureeritud vormingus;

48. palub, et COARM jätkaks jõupingutusi teabevahetuse platvormi loomiseks, kus 
liikmesriigid edastaksid ja jagaksid teavet kolmandatesse riikidesse suunatud 
relvaeksporti käsitleva poliitika kohta ja oma otsuste kohta lükata tagasi selleks vajalike 
litsentside taotlused; palub, et COARM tegutseks selle nimel, et kooskõlas ühise 
seisukoha artiklis 7 väljendatuga parandada „asjakohast teabevahetust, mis sealhulgas 
käsitleb keeldumisest teatamist ja relvaekspordipoliitikat“ ning muid meetmeid 
lähenemise edasiseks suurendamiseks; teeb selleks ettepaneku jagada riiklikke 
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hinnanguid (ning püüda saavutada ühist ELi tasandi hinnangut) riikide olukordade või 
võimalike ekspordi vastuvõtjate kohta, lähtudes ühise seisukoha põhimõtetest ja 
kriteeriumitest ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames ning konsulteerides väliste 
sidusrühmadega, sealhulgas Euroopa Parlamendiga; nõuab nende kolmandate riikide 
loetelu korrapärast ajakohastamist, kes vastavad ühises seisukohas sätestatud 
kriteeriumitele;

49. usub, et ELi institutsioonid peaksid tegema ettepanekuid vastastikusteks 
eksperdihinnanguteks eesmärgiga innustada liikmesriikide ametiasutusi jagama andmete 
kogumise ja töötlemise parimaid tavasid, soodustada erinevate riikide lähenemisviiside 
paremat mõistmist, teha kindlaks erinevused kaheksa kriteeriumi tõlgendamisel ning 
arutada võimalusi ja vahendeid ühtlustamise, lähenemise ja järjepidevuse 
parandamiseks liikmesriikide vahel;

50. on kindlalt veendunud, et ELi ühise seisukoha järjekindlam rakendamine on oluline, et 
tagada ELi usaldusväärsus väärtustel põhineva ülemaailmse osalejana, ning et suurem 
lähenemine kriteeriumite täielikul kohaldamisel tagab tulemuslikumalt inimõiguste ja 
rahvusvahelise õiguse austamise kõigi relvakaubanduses osalejate poolt, aitab kaasa 
rahu ja stabiilsuse edendamisele ning toetab ELi strateegilisi julgeolekuhuve ja 
strateegilist sõltumatust; usub, et see tugevdab ÜVJP rakendamist;

51. rõhutab, et tõhus lõppkasutuse kontroll annab tulemuseks vastutustundlikuma 
ekspordipoliitika ja võib vähendada eeskätt kõrvalesuunamise riski; väljendab sellega 
seoses heameelt ELi rahastatud iTrace’i projekti üle ja toetab selle jätkamist ning 
soovitab kasutada sarnast vahendit seadusliku relvaekspordi jälgimiseks ELi 
liikmesriikidest kolmandatesse riikidesse; palub nõukogul, liikmesriikidel ja Euroopa 
välisteenistusel töötada riigi- ja ELi ametnike jaoks välja põhjaliku relvaekspordi 
kontrolli alase koolitus- ja suutlikkuse suurendamise programmi, milles pööratakse 
suurt tähelepanu vastastikuse mõistmise loomisele kaheksa kriteeriumi osas, ühistele 
riskihindamistele ja kaitsemeetmete kehtestamisele ning kontrollimisele enne ja pärast 
litsentsi andmist; julgustab liikmesriikide valitsusi astuma samme oma lõppkasutust 
käsitlevate eeskirjade parema järgimise tagamiseks, sealhulgas saatmisjärgse kontrolli 
rakendamiseks; rõhutab vajadust näha ette piisavalt ELi vahendeid, eesmärgiga tagada 
vajaliku tööjõuressursi kättesaadavus liikmesriikide ja ELi tasandil ning importivate 
riikide delegatsioonides ja saatkondades, et korraldada tõhusaid riskihindamisi, 
lõppkasutuse kontrolle ja saatmisjärgseid kontrolle; kutsub Euroopa välisteenistust ja 
COARMi üles ühe osana aastaaruandest teavitama iTrace’i kaudu kõigist tuvastatud ELi 
päritoluga kaupade kõrvalesuunamisest;

52. on veendunud, et ELi tasandi suurenevat tähtsust relvatootmises, hiljutisi nõukogu 
järeldusi lähenemise kohta relvaekspordi vallas ning Euroopa rahutagamisrahastu 
loomist tuleks täiendada ELi tasandi jälgimis- ja kontrollimehhanismiga, mis põhineks 
täies ulatuses kõigil kaheksal kriteeriumil; tuletab meelde „Euroopa võimete- ja 
relvastuspoliitika“ väljatöötamist, mis on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artikli 42 
lõikes 3; on veendunud, et panustamine ja jagamine ning tihedam koostöö relvastus- ja 
hankepoliitikas on võimalik ainult siis, kui võetakse kasutusele ranged 
ekspordikontrollid, vastastikune teavitamine ja korrapärane parlamentaarne kontroll 
ning kui ELi rahastatud projektide puhul on võimalik kohaldada rangeid 
sanktsioonimehhanisme, juhul kui ei peeta kinni ühistest eeskirjadest; nõuab lisaks, et 
Euroopa Parlamendil oleks koos liikmesriikide parlamentidega võimalik tagada 
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parlamentaarne kontroll ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning selle eelarve üle;

53. nõuab meetmete võtmist, et luua ELi sanktsioonimehhanism liikmesriikide jaoks, kes 
rikuvad ühist seisukohta;

54. palub, et COARM uuriks relvaekspordi läbipaistvuse küsimust koos kahesuguse 
kasutusega kaupade ekspordilitsentside läbipaistvuse küsimusega ja kaaluks ühise 
lähenemisviisi kohaldamist läbipaistvuse saavutamiseks mõlema vahendi puhul; on 
veendunud, et komisjoni üha suuremat kontrolli kahesuguse kasutusega kaupadega 
kauplemise üle muudetud ELi kahesuguse kasutusega kaupade määruse kohaldamise 
kontekstis tuleks tasakaalustada Euroopa Parlamendi suurema osalemise ja 
järelevalverolliga, et tagada aruandekohustus;

55. toonitab kahjulikku mõju, mida ELi ettevõtjate kontrollimatu küberseiretehnoloogiate 
eksport võib avaldada ELi digitaalse taristu turvalisusele ja inimõigustele; väljendab 
muret asjaolu pärast, et teatavaid kahesuguse kasutusega küberseiretehnoloogiaid 
kasutatakse üha sagedamini poliitikute, aktivistide ja ajakirjanike vastu; mõistab karmilt 
hukka asjaolu, et üha rohkem inimõiguste kaitsjaid seisab silmitsi digitaalsete ohtudega, 
mis hõlmavad andmete salajasuse kahjustamist seadmete konfiskeerimise, kaugseire ja 
andmelekete tõttu; rõhutab sellega seoses ELi kahesuguse kasutusega kaupu käsitleva 
määruse kiire, tõhusa ja põhjaliku ajakohastamise tähtsust; kordab Euroopa Parlamendi 
seisukohta kahesuguse kasutusega kaupade määruse uuesti sõnastamise kohta, mille 
eesmärk on vältida selliste küberturvalisuse seadmete eksporti, müüki, ajakohastamist ja 
hooldust, mida saab kasutada siserepressioonideks, sealhulgas internetiseireks; kiidab 
sellega seoses heaks ELi institutsioonide jätkuvad jõupingutused käimasolevatel 
institutsioonidevahelistel läbirääkimistel, mille eesmärk on kahesuguse kasutusega 
kaupade ekspordikontrolli eeskirjade ajakohastamine;

56. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi, liikmesriikide parlamentide, relvaekspordi 
kontrolliasutuste, tööstusliitude ja kodanikuühiskonnaga peetavad regulaarsed 
konsultatsioonid soodustavad sisulise läbipaistvuse saavutamist; kutsub riikide 
parlamente üles vahetama parimaid aruandlus- ja järelevalvetavasid, et tugevdada kõigi 
riikide parlamentide järelevalverolli relvaekspordi kontrolli käsitlevates otsustes; kutsub 
COARMi üles jätkama dialoogi kodanikuühiskonna ja asjaomaste tööstusharudega ning 
konsultatsioone Euroopa Parlamendi ja relvaekspordi kontrolliasutustega; kutsub 
kodanikuühiskonda ja teadusringkondi üles suurendama oma kontakte ja dialoogi 
COARMiga ning korraldama sõltumatuid kaitsetehnoloogia ja -varustuse ekspordi 
uuringuid; kutsub liikmesriike ja Euroopa välisteenistust üles sellist tegevust toetama, 
sealhulgas suuremate rahaliste vahendite abil;

57. rõhutab nõukogu 16. septembri 2019. aasta järelduste vaimus vajadust sisulise 
parlamentaarse kontrolli järele ning et COARMi aastaaruandele tuleb igal aastal 
reageerida Euroopa Parlamendi raportiga, et tagada parlamentaarne miinimumkontroll;

58. julgustab liikmesriike abistama kolmandaid riike relvastuskontrollisüsteemide loomisel, 
täiustamisel ja rakendamisel kooskõlas ühise seisukohaga;

59. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, NATO peasekretärile ning ÜRO 
peasekretärile.
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