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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP
(2012/2303(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles 
regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr1,

– der henviser til den igangværende evalueringsproces med hensyn til den fælles holdning i 
Rådets arbejdsgruppe "Eksport af Konventionelle Våben" (COARM), som ifølge artikel 
15 skal finde sted tre år efter dens vedtagelse,

– der henviser til den trettende og fjortende årsberetning fra Rådets arbejdsgruppe COARM 
(COARM-årsberetningen)2,

– der henviser til listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I til Rådets 
forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med 
udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med 
dobbelt anvendelse3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om 
forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for 
Fællesskabet4,

– der henviser til Rådets fælles aktion 2002/589/FUSP af 12. juli 2002 om Den Europæiske 
Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af 
håndskydevåben og lette våben og til den EU-strategi for bekæmpelse af ulovlig 
ophobning af og handel med håndvåben og lette våben samt ammunition hertil, som blev 
vedtaget af Det Europæiske Råd den 15.-16. december 20055,

– der henviser til Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP af 23. juni 2003 om kontrol med 
våbenmæglervirksomhed6,

– der henviser til Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr som senest 
ændret den 27. februar 20127,

– der henviser til den regelmæssigt ajourførte brugervejledning til Rådets fælles holdning 
om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr8,

–  der henviser til Wassenaararrangementet af 12. maj 1996 om kontrol med eksporten af 
                                               
1 EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.
2 EUT C 382 af 30.12.2011, s. 1., EUT C 386 af 14.12.2012, s. 1. 
3 EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.
4 EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.
5 EFT L 191 af 19.7.2002, s. 1. Rådet for Den Europæiske Union, 5319/06 af 13.1.2006.
6 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 79.
7 EUT C 85 af 22.3.2012, s. 1.
8 Rådet for Den Europæiske Union, 9241/09 af 29.4.2009.
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konventionelle våben og varer og teknologier med dobbelt anvendelse sammenholdt med 
den i 2011 og 2012 ajourførte liste over disse varer, teknologier og ammunition1,

– der henviser til konklusionerne vedtaget af Rådet (udenrigsanliggender) på dets samling 
den 25. juni 2012, hvor det giver udtryk for Unionens støtte til en international traktat om 
våbenhandel indgået i FN-regi, der skal fastlægge bindende fælles standarder for den 
globale handel med konventionelle våben2,

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om Rådets syvende og ottende 
årsberetning i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i Den Europæiske Unions 
adfærdskodeks for våbeneksport3,

– der henviser til sin beslutning af 6. juni 2012 om forhandlingerne om FN-traktaten om 
våbenhandel4,

– der henviser til artikel 42 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 346 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 119, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at våbeneksport blandt andet kan have betydelige sikkerhedsmæssige og 
udviklingspolitiske konsekvenser og derfor som minimum bør integreres i et 
våbenkontrolsystem, der er så restriktivt og effektivt som muligt; 

B. der henviser til, at den fælles holdning 2008/944/FUSP udgør en retligt bindende ramme, 
hvori der er fastsat otte kriterier, hvis tilsidesættelse bør medføre, at der gives afslag på 
eksporttilladelse (kriterium 1-4) eller i det mindste give anledning til overvejelse af et 
afslag;  

C. der henviser til, at disse kriterier blandt andet har til formål at forhindre 
våbeneksportvirksomhed, som kan føre til en forværring af konflikter (kriterium 3 og 4), 
krænkelse af menneskerettigheder (kriterium 2) eller påvirke udviklingsperspektiverne i et 
modtagerland negativt (kriterium 8); der henviser til, at den fælles holdning ikke 
indeholder begrænsninger for anvendelsesområdet, hvorfor de otte kriterier gælder for 
såvel eksport inden for Europa som for våbenoverførsler til lande, som er tæt associeret 
med Den Europæiske Union;

D. der henviser til, at tredjelandet Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien, Island, Canada, Kroatien, Montenegro og Norge officielt har 
tilsluttet sig kriterierne og principperne i den fælles holdning;

E. der henviser til, at de otte kriterier ifølge artikel 3 i den fælles holdning udelukkende 
fastsætter minimumsstandarder og ikke berører medlemsstaternes ret til at indføre mere 

                                               
1 http://www.wassenaar.org/
2 Rådet for Den Europæiske Union, 3179. Rådet for Udenrigsanliggender den 25. juni 2012 i Luxembourg.
3 Vedtagne tekster P6_TA(2007)0008.
4 P7_TA-PROV(2012)0251.
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restriktive våbenkontrolpolitiske foranstaltninger;

F. der henviser til, at artikel 10 i den fælles holdning entydigt bestemmer, at overholdelsen af 
de otte kriterier har forrang frem for medlemsstaterne eventuelle økonomiske, sociale, 
kommercielle og industrielle interesser; 

G. der henviser til, at beslutningen om, hvorvidt en våbeneksporttilladelse skal bevilges eller 
afslås, udelukkende henhører under medlemsstaternes ansvarsområde; der henviser til, at 
de otte kriterier fortolkes yderst forskelligt inden for Den Europæiske Union, hvilket 
medfører store forskelle i de forskellige våbeneksportpraksisser; 

H. der henviser til, at den fælles holdning ikke indeholder en demokratisk udarbejdet og 
bindende liste med en begrundelse, som giver oplysninger om, i hvilke lande et eller flere 
af de otte kriterier er blevet tilsidesat i forbindelse med våbeneksporter; 

I. der henviser til, at der ikke findes et standardiseret kontrol- og rapporteringssystem, som 
giver oplysninger om, hvorvidt og i hvilket omfang enkelte medlemsstaters eksporter 
tilsidesætter de otte kriterier, og til, at der heller ikke findes nogen sanktionsmekanismer i 
tilfælde af, at en medlemsstat udøver eksportvirksomhed, som er åbenbart uforenelig med 
de otte kriterier; der henviser til, at der ikke findes nogen mulighed for at gennemføre en 
uafhængig kontrol af overholdelsen af de otte kriterier; 

J. der henviser til, at den indbyrdes enighed mellem medlemsstaterne for så vidt angår 
anvendelsen og fortolkningen af de otte kriterier i den fælles holdning ikke er særlig stor;

K. der henviser til, at COARM-årsberetningen omfatter gennemførelsen af den fælles 
holdning og skal øge gennemsigtigheden med hensyn til medlemsstaternes 
våbeneksporter;

I. der henviser til, at COARM-årsberetningen bidrager til at øge gennemsigtigheden med 
hensyn til medlemsstaternes våbeneksporter, og at antallet af retningslinjer og forklaringer 
i brugervejledningen er mangedoblet; der henviser til, at den fælles holdning har forbedret 
mængden af information vedrørende udstedelse af våbeneksporttilladelser; 

M. der henviser til, at langt fra alle medlemsstater i Den Europæiske Union fremsender 
udtømmende oplysninger til Rådets arbejdsgruppe COARM; der henviser til, at de enkelte 
medlemsstaters forskellige procedurer for indsamling og fremsendelse af oplysninger 
fører til ufuldstændige og uensartede datasæt, hvilket svækker gennemsigtigheden på dette 
område betydeligt; 

N. der henviser til, at der i de senere år er blevet truffet foranstaltninger i forbindelse med 
handel med håndvåben og lette våben og i februar 2012 blev vedtaget en ajourført udgave 
af Wassenaararrangementets liste over militært udstyr henholdsvis af listen over produkter 
og teknologi med dobbelt anvendelse samt at områder, såsom kontrol med 
våbenmæglervirksomhed, licensproduktion uden for Den Europæiske Union og kontrol
med slutbrugere, er blevet sat på dagsordenen og til dels indføjet i selve den fælles 
holdning, men at der fortsat er mange produkter, navnlig på området for produkter med 
dobbelt anvendelse, der ikke er omfattet af et retligt bindende våbeneksportkontrolsystem; 
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O. der henviser til, at både Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr og EU-
listen over produkter med dobbelt anvendelse ikke omfatter mange af de 
kontrolteknologier og den overvågningssoftware, som i mange modtagerlande anvendes 
som undertrykkende foranstaltninger rettet mod landenes egen befolkning; 

P. der henviser til, at det er blevet fremført, at det ikke var muligt at forudse hændelserne i 
forbindelse med Det Arabiske Forår i Nordafrika og Mellemøsten (MENA); der henviser 
til, at man i forbindelse med udstedelsen af våbeneksporttilladelser alligevel burde have 
taget og fortsat bør tage højde for menneskerettighedssituationen i disse lande, som på 
daværende tidspunkt var og stadig er velkendt; der henviser til, at hændelserne under Det 
Arabiske Forår har afsløret svaghederne ved og visse landes delvise tilsidesættelser af den 
fælles holdning og kriterierne heri;

Q. der henviser til, at Nordafrika og Mellemøsten i de seneste år var og stadig er blandt de 
vigtigste aftagere af europæisk våbenudstyr; der henviser til, at Den Europæiske Unions 
medlemsstater i 2010 eksporterede våbenudstyr til MENA-landene til en samlet værdi af 
8 324,3 mio. EUR og i 2011 stadig til en værdi af i alt 7 975,2 mio. EUR begrundet i 
hensynet til at fremme den politiske stabilitet1; der henviser til, at EU's medlemsstater 
mellem 2006 og 2010 udstedte eksporttilladelser til en samlet værdi af 1 056 mio. EUR 
alene til Libyen, mens der i samme tidsrum kun nægtedes tilladelse til 54 anmodninger om 
eksport af militært udstyr til Libyen på grund af kriterium 2, 7 og 5 (hyppigst kriterium 
2)2;

R. der henviser til, at undersøgelser foretaget af International Centre for Conversion i Bonn 
(BICC) f.eks. for Tysklands vedkommende viste, at 5 149 og dermed knap 30 % af de i alt 
17 568 udstedte tilladelser til eksport af militært udstyr til 76 lande i 2011 tilsidesatte et 
eller flere af de otte kriterier3; 

S. der henviser til, at der fra industriens side kræves en udvidelse af eksporten af militært 
udstyr med henblik på at kompensere for den faldende efterspørgsel inden for Den 
Europæiske Union, og at dette krav støttes af mange politikere som et bidrag til styrkelse 
af grundlaget for den europæiske våbenindustri;

T. der henviser til, at det med hensyn til vurderingen, harmoniseringen, gennemførelsen og 
overvågningen af overholdelsen af den fælles holdning går langsomt og trægt med aktivt 
at inddrage engagerede medlemsstater, ngo'er, nationale parlamenter og også Europa-
Parlamentet; 

Styrkelse af den fælles holdning

1. noterer sig, at landene i Den Europæiske Union ifølge oplysninger fra Stockholms 
Internationale Fredsforskningsinstitut (SIPRI) samlet set er verdens største eksportør af 
militært udstyr foran USA og Rusland4, og at en stadig større del af denne eksport, som 

                                               
1 Rapport om eksport af militært udstyr for 2012, udarbejdet af "Gemeinsamen Konferenz Kirche und 
Entwicklung" (GKKE), s. 9. 
2 "The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls", Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, nr. 7, januar 2012, s. 12.
3 "Rüstungsexportbericht 2012" fra GKKE, s. 7.
4 "The top 20 Arms Exporters", 2007-2011,  http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
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udgjorde 61 % i 20111, blev eksporteret til lande uden for Den Europæiske Union; 

2. anerkender, at Den Europæiske Union som den eneste statsunion råder over retligt 
bindende rammer, som forbedrer kontrollen med eksport af militært udstyr til bl.a. 
kriseområder og lande med tilsvarende forhold hvad menneskerettigheder angår, hvilket er 
enestående i verden, og glæder sig i denne sammenhæng over europæiske og ikke-
europæiske tredjelandes tilslutning til kontrolsystemet for eksport af militært udstyr på 
basis af den fælles holdning; noterer sig imidlertid med bekymring, at anvendelsen og 
fortolkningen af de otte kriterier håndteres meget forskelligt i de enkelte medlemsstater; 
kræver derfor en fælles og ensrettet restriktiv fortolkning samt fuldstændig gennemførelse 
af den fælles holdning og forpligtelserne heri;

3. mener, at kriterium 8 bør opgraderes som følge af de negative konsekvenser, som 
udgifterne til militært udstyr har på fattigere modtagerlandes udviklingsmuligheder, idet 
manglende forenelighed med muligheder for udvikling automatisk bør medføre, at der 
gives afslag på eksporttilladelser;

4. mener, at den fælles holdning bør udvides med en konstant ajourført og offentlig 
tilgængelig liste indeholdende udførlige begrundelser, der giver oplysninger om, hvorvidt 
eksporter til visse modtagerlande er eller ikke er i overensstemmelse med de otte kriterier; 

5. anser det for nødvendigt at oprette et standardiseret kontrol- og rapporteringssystem, som 
giver oplysninger om, hvorvidt og i hvilket omfang enkelte EU-medlemsstaters eksporter 
tilsidesætter de otte kriterier;  

6. opfordrer indtrængende til, at der på grundlag af revisionsprocessen i forbindelse med den 
fælles holdning anvendes et stærkt, klart og entydigt sprog i den fælles holdning med 
henblik på at undgå, at kriterierne fortolkes og anvendes forskelligt; insisterer navnlig på 
at følge artikel 10 i den fælles holdning og i overensstemmelser dermed ikke lade 
politiske, økonomiske eller geostrategiske interesser ophæve eller udelukke anvendelsen 
af kriterierne;

7. beklager, at det ikke er muligt at foretage en uafhængig kontrol af overholdelsen af de otte 
kriterier, at der ikke findes nogen sanktionsmuligheder over for medlemsstater, der 
tilsidesætter de otte kriterier, og at det ej heller planlægges at indføre sådanne sanktioner; 
mener, at der bør indføres bestemmelser, som vil gøre det muligt at foretage en uafhængig 
kontrol og indføre sanktionsmekanismer over for tilsidesættelser af den fælles holdning;  

Civil-militære varer 

8. glæder sig over Rådets vedtagelse af den ajourførte version af Wassenaararrangementets 
ammunitionsliste, hvori der tages højde for alle de ændringer, som blev foretaget på listen 
i 2011; opfordrer Rådet til også at vedtage de sidste ændringer, som blev foretaget i 2011, 
og som en ekspertgruppe indgik aftale om i 2012, bl.a. på listen over varer med dobbelt 
anvendelse; 

                                               
1 EU arms exports figures remain level, Jane's Defence Weekly, 4. januar 2013.



PE504.230v02-00 8/10 PR\927057DA.doc

DA

9. opfordrer medlemsstaterne til med henblik på at gennemføre eksportkontroller og kontrol 
af anvendelsen af de otte kriterier at øge opmærksomheden omkring de varer, som både 
kan anvendes til civile og militære formål, såsom f.eks. overvågningsteknik, reservedele 
og produkter egnet til elektronisk krigsførelse eller til udøvelse af forskellige former for 
menneskerettighedskrænkelser, som ikke forårsager dødsfald;

10. opfordrer derudover til at udvide henholdsvis anvende de otte kriterier i forbindelse med 
overførsel af militær-, sikkerheds- og politipersonel, tjenesteydelser relateret til 
våbeneksport, knowhow og uddannelse samt private militær- og sikkerhedstjenester; 
opfordrer til, at der indføres bindende bestemmelser for at underlægge eksport af 
sikkerhedsteknologi og varer med dobbelt anvendelse i almindelighed kontrol med 
henblik på foreneligheden med de otte kriterier; 

Årsberetning fra Rådets arbejdsgruppe COARM

11. glæder sig over den indsats, som Rådets arbejdsgruppe COARM har gjort i forbindelse 
med samarbejdet, samordningen og styrkelsen hhv. gennemførelsen af den fælles 
holdning, navnlig for så vidt angår bevidstgørelseskampagner samt tilnærmelses- og 
harmoniseringsprocesser inden for Den Europæiske Union og med tredjelande; fremhæver 
betydningen af COARM's arbejde med hensyn til at opnå en robust og retligt bindende 
international traktat om våbenkontrol for så vidt angår den internationale handel med 
konventionelle våben;

12. beklager, at kun 63 % af EU's medlemsstater i 2010 fremsendte fuldstændige datasæt 
vedrørende deres våbeneksporter; konstaterer, at de lande, som gang på gang giver 
ufuldstændige oplysninger om deres eksporter, samtidig hører til blandt de største 
våbeneksportlande på såvel EU- som på verdensplan;

13. konstaterer, at medlemsstaternes dataindsamlingsprocedurer og 
offentliggørelsespraksisser med hensyn til data om våbeneksporter er forskellige, hvilket 
resulterer i, at COARM-årsberetningen ikke indeholder vigtige informationer og dermed 
ikke er aktuel og fyldestgørende; opfordrer derfor til at indføre en standardiseret 
indsamlings- og rapporteringsprocedure, som skal finde ensartet anvendelse i alle lande, 
med henblik på at sikre rettidig og fuldstændig indberetning og offentliggørelse;  

14. tilskynder i denne sammenhæng til at indsamle yderligere informationer fra 
medlemsstaterne og offentliggøre disse såvel nationalt som i COARM-årsberetningen, 
navnlig en liste over lande, som har tilsidesat et eller flere af de otte kriterier i forbindelse 
med deres våbeneksporter, og en detaljeret liste over de EU-medlemsstater, som i den 
pågældende dataperiode har eksporteret våben til disse lande; 

15. fastslår, at direktivet om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af 
forsvarsprodukter inden for Fællesskabet har forenklet våbeneksporten inden for Europa 
betydeligt; opfordrer i denne sammenhæng til, at COARM-årsberetningen også anfører 
detaljerede oplysninger om, hvilke EU-interne våbeneksporter, der har tilsidesat et eller 
flere af de otte kriterier; 

16. opfordrer til, at COARM-årsberetningen ligeledes medtager oplysninger om den endelige 
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anvendelse af EU-interne våbeneksporter og om eventuelle problematiske videreeksporter 
til tredjelande; 

17. tilskynder til, at COARM-årsberetningen udvides med en sammenfatning, som bl.a. skal 
indeholde sammenlignende tendenser i forhold til tidligere år og aggregerede tal;

18. beklager, at COARM-årsberetningen for 2010 først blev fremlagt den 30. december 2011 
og beretningen for 2011 først den 14. december 2012, og at begge dermed var betydeligt 
forsinket; opfordrer til hurtig offentliggørelse af COARM-årsberetningen, som senest bør 
ske seks måneder efter den periode, hvor dataene er indsamlet; 

Parlamentet og civilsamfundet

19. understreger civilsamfundets, de nationale parlamenters og Europa-Parlamentets vigtige 
rolle i forbindelse med gennemførelsen af de aftalte standarder i den fælles holdning på 
nationalt og europæisk plan og etableringen af et gennemsigtigt kontrolsystem med 
ansvarlighed; kræver derfor, at der indføres en gennemsigtig og stærk kontrolmekanisme, 
som styrker parlamenternes og civilsamfundets rolle;

20. understreger betydningen og legitimiteten af det parlamentariske tilsyn med data og 
gennemførelsen af våbeneksportkontroller og opfordrer derfor til at indføre de støtte- og 
informationsforanstaltninger, som er nødvendige for uindskrænket at kunne udøve denne 
kontrolfunktion på såvel nationalt plan som på EU-plan;

21. er af den opfattelse, at regeringsembedsmænd, som er ansvarlige for udstedelsen af 
eksporttilladelser, og civilsamfundsorganisationer, som beskæftiger sig med spørgsmålet 
om våbeneksportkontrol, regelmæssigt bør høres på møderne i Rådets COARM-
arbejdsgruppe, eftersom de yder et væsentligt bidrag til gennemførelsen af den fælles 
holdning og kan bidrage til at øge kvaliteten af de udvekslede informationer;

En international traktat om våbenkontrol for så vidt angår den internationale handel 
med konventionelle våben 

22. erklærer på ny sin fulde støtte til indgåelse af en stærk og retligt bindende international 
traktat om våbenkontrol for så vidt angår den internationale handel med konventionelle 
våben under FN's auspicier; understreger derfor, at dette mål bør være en prioritet i den 
europæiske udenrigspolitik;

23. mener, at en effektiv våbenkontroltraktat bør omfatte et bredt spektrum for så vidt angår 
handelen med konventionelle våben, herunder bl.a.: import, eksport og overførsel –
herunder overførsel og omladning samt midlertidig ind-, ud- og genudførsel –, fremstilling 
på udenlandsk licens, forvaltning af lagerbeholdninger og alle dermed forbundne 
tjenesteydelser, herunder formidling, transport og finansiering;

24. mener, at en effektiv international våbenkontroltraktat bør omfatte overførsel mellem 
stater, mellem stater og private endelige forbrugere, leasing og lån samt gaver eller 
overførsler i form af hjælpeydelser eller andre former for ydelser; 
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25. opfordrer FN's medlemsstater til at indføre yderligere bindende kriterier i form af 
internationale standarder, som skal tjene som retningslinjer for beslutningstagere, og i den 
forbindelse navnlig tage hensyn til situationen i det pågældende bestemmelsesland, bl.a. 
menneskerettighedssituationen, konsekvenserne for landets socioøkonomiske udvikling 
samt opretholdelsen af fred og sikkerhed i regionen; 

Nedrustning

26. mener, at Den Europæiske Union bør leve op til sit øgede ansvar om at sikre freden og 
sikkerheden i Europa og i verden ved at tage yderligere initiativer til nedrustning og 
begrænsning af våben og gå forrest som en ansvarsfuld, global aktør samt spille en aktiv 
rolle på de områder, der vedrører ikke-spredning af våben, verdensomspændende 
nedrustning og kontrol med våbenoverførsler;

27. mener, at Den Europæiske Union bør udarbejde en omfattende omstillingsstrategi; 
anbefaler i denne sammenhæng, at der som led i denne strategi udvikles en plan for, 
hvorledes produktionen af militært udstyr hurtigst muligt kan omstilles til produktion af 
civile varer;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, Rådet, 
Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og FN's generalsekretær. 


