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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp
(2012/2303(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 
8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av 
militär teknik och krigsmateriel1,

– med beaktande av den pågående översynen av den gemensamma ståndpunkten 
i rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen; den gemensamma ståndpunkten 
ska enligt dess artikel 15 ses över tre år efter antagandet,

– med beaktande av den trettonde och den fjortonde årliga rapporten från rådets arbetsgrupp 
för export av konventionella vapen2,

– med beaktande av förteckningen över produkter med dubbla användningsområden 
i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av 
en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av 
produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 
om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom 
gemenskapen4,

– med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2002/589/Gusp av den 12 juli 2002 om 
Europeiska unionens bidrag för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av 
handeldvapen och lätta vapen, och av EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av 
och handel med handeldvapen och lätta vapen (SALW) och ammunition till dessa, vilken 
antogs av Europeiska rådet den 15–16 december 20055,

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2003/468/Gusp av den 23 juni 2003 
om kontroll av vapenförmedling6,

– med beaktande av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, senast ändrad 
den 27 februari 20127,

                                               
1 EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.
2 EUT C 382, 30.12.2011, s. 1; EUT C 386, 14.12.2012, s. 1.
3 EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.
4 EUT L 146, 10.6.2009, s. 1.
5 EGT L 191, 19.7.2002, s. 1; Europeiska unionens råd, 5319/06, 13.1.2006.
6 EUT L 156, 25.6.2003, s. 79.
7 EUT C 85, 22.3.2012, s. 1.
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– med beaktande av den regelbundet uppdaterade användarguiden för rådets gemensamma 
ståndpunkt om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär 
teknik och krigsmateriel1,

– med beaktande av Wassenaaravtalet av den 12 maj 1996 om kontroll av export av 
konventionella vapen, produkter och tekniker med dubbla användningsområden jämte de 
förteckningar över dessa produkter, tekniker och tillhörande ammunition som 
uppdaterades under åren 2011 och 20122,

– med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser från mötet den 25 juni 2012, i vilka 
man gav uttryck för EU:s stöd för ett internationellt fördrag om vapenhandel inom 
FN:s ramar vilket skulle fastställa bindande gemensamma normer för den 
världsomspännande handeln med konventionella vapen3,

– med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2007 om rådets sjunde och 
åttonde årliga rapport enligt tillämpningsbestämmelse 8 i Europeiska unionens 
uppförandekod för vapenexport4,

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2012 om förhandlingarna om 
FN:s vapenhandelsfördrag5,

– med beaktande av artikel 42 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 346 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 119.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0000/2013), och av 
följande skäl:

A. Export av krigsmateriel kan få bland annat betydande säkerhetspolitiska, men även 
utvecklingspolitiska konsekvenser, och sådan export måste därför åtminstone omfattas av 
ett strikt och i möjligaste mån verkningsfullt kontrollsystem för krigsmateriel.

B. Den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp utgör en rättsligt bindande ram med 
åtta fastlagda kriterier. Om kriterierna inte är uppfyllda bör man avslå ansökan om 
exportlicens (kriterierna 1–4) eller åtminstone överväga att avslå ansökan om exportlicens 
(kriterierna 5–8). 

C. Med hjälp av dessa kriterier ska man bl.a. förhindra att sådan export av krigsmateriel äger 
rum som leder till att konflikter förvärras (kriterierna 3 och 4), att de mänskliga 
rättigheterna kränks (kriterium 2) eller att utvecklingen i ett mottagarland hindras 
(kriterium 8). Den gemensamma ståndpunkten innehåller inga begränsningar av 
tillämpningsområdet, vilket innebär att de åtta kriterierna gäller även för export inom 

                                               
1 Europeiska unionens råd, 9241/09, 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Europeiska unionens råd, 3179. Rådets (utrikes frågor) möte den 25 juni 2012 i Luxemburg.
4 Antagna texter, P6_TA(2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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unionen och överföring av krigsmateriel till länder med nära anknytning till 
Europeiska unionen.

D. Tredjeländerna Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 
Island, Kanada, Kroatien, Montenegro och Norge har officiellt anslutit sig till de kriterier 
och principer som finns förankrade i den gemensamma ståndpunkten.

E. Enligt artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten utgör de åtta kriterierna bara 
miniminormer, vilket innebär att ståndpunkten inte påverkar medlemsstaternas rätt att 
tillämpa en mer restriktiv nationell politik vad gäller åtgärder för kontroll av krigsmateriel.

F. Det anges entydigt i artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten att uppfyllandet av de 
åtta kriterierna har företräde framför medlemsstaternas eventuella ekonomiska, sociala, 
kommersiella och industriella intressen. 

G. Endast medlemsstaterna är behöriga att fatta beslut om att bevilja eller avslå en ansökan 
om exportlicens för krigsmateriel. Det förekommer mycket olika tolkningar av de 
åtta kriterierna inom Europeiska unionen, vilket leder till att praxis i samband med export 
av krigsmateriel i vissa fall varierar i hög grad. 

H. Den gemensamma ståndpunkten utgör ingen förteckning som kommit till på demokratisk 
väg, och den är ingen bindande förteckning med en motivering som informerar om i vilka 
länder man i samband med export av krigsmateriel inte uppfyllt ett eller flera av de 
åtta kriterierna. 

I. Det föreligger inget standardiserat kontroll- och rapporteringssystem som informerar om 
huruvida och i vilken utsträckning man vid export från enskilda medlemsstater har agerat 
i strid med de åtta kriterierna. Det finns inte heller några mekanismer för sanktioner för 
fall där en medlemsstat exporterar på ett sätt som uppenbarligen inte överensstämmer med 
de åtta kriterierna. Det finns ingen möjlighet att göra en oberoende kontroll av 
efterlevnaden av de åtta kriterierna. 

J. Arbetet med en överenskommelse mellan medlemsstaterna om tillämpningen respektive 
tolkningen av de åtta kriterierna i den gemensamma ståndpunkten har inte kommit långt.

K. Syftet med den årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen är att kartlägga genomförandet av den gemensamma ståndpunkten och öka insynen 
i medlemsstaternas export av krigsmateriel.

L. De årliga rapporterna från rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen har 
bidragit till ökad insyn i medlemsstaternas export av krigsmateriel, och antalet riktlinjer 
och förklaringar i användarguiden har ökat markant. Den gemensamma ståndpunkten har 
bidragit till en större mängd information inför beviljande av ansökningar om exportlicens 
för krigsmateriel.

M. Långt ifrån alla medlemsstater i Europeiska unionen lämnar fullständiga uppgifter till 
rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen. Olika förfaranden för insamling 
och överlämnande i de enskilda medlemsstaterna leder till ofullständiga och icke enhetliga 
uppgiftssamlingar, vilket i betydande grad begränsar insynen på detta område. 
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N. Genom åren har åtgärder vidtagits avseende handel med handeldvapen och lätta vapen, 
och i februari 2012 antogs en uppdaterad version av Wassenaaravtalets militära 
förteckning respektive förteckningen över produkter och tekniker med dubbla 
användningsområden. Dessutom har man på dagordningen fört upp områden som kontroll 
av vapenförmedling, licensierad produktion utanför Europeiska unionen och kontroll av 
slutanvändarna, områden som delvis ingår även i den gemensamma ståndpunkten. Många 
produkter, särskilt vad gäller produkter med dubbla användningsområden, omfattas 
emellertid fortfarande inte av rättsligt bindande kontrollsystem för export av krigsmateriel. 

O. I både Europeiska unionens gemensamma militära förteckning och EU:s förteckning över 
produkter med dubbla användningsområden utelämnas många kontrolltekniker och 
kontrollprogram och även många andra produkter som i ett antal mottagarländer används 
för repressiva åtgärder riktade mot den egna befolkningen. 

P. Det har hävdats att händelserna under den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika 
(Mena) inte gick att förutse. Icke desto mindre var och är människorättssituationen i dessa 
länder känd, och denna situation borde ha beaktats och bör beaktas vid tilldelning av 
exportlicenser för krigsmateriel. Händelserna under den arabiska våren har visat på 
bristerna i och delvis en bristande respekt för den gemensamma ståndpunkten respektive 
dess kriterier från en del länders sida.

Q. Länderna i Mellanöstern och Nordafrika har genom åren hört – och hör fortfarande – till 
de viktigaste mottagarna av europeiskt krigsmateriel. Europeiska unionens medlemsstater 
exporterade under 2010 krigsmateriel till ett värde av 8 324,3 miljoner euro och 
fortfarande under 2011 till ett värde av totalt 7 975,2 miljoner euro till Menaländerna. 
Detta motiverade man med att man bidrog till politisk stabilitet1. EU:s medlemsstater 
beviljade mellan 2006 och 2010 enbart för Libyen exportlicenser till ett värde av totalt 
1 056 miljoner euro. Under samma period avslogs 54 ansökningar om licenser för export 
av krigsmateriel till Libyen på grund av kriterierna 2, 7 och 5 (i de flesta fallen 
kriterium 2)2.

R. Undersökningar från BICC (Internationales Konversionszentrum Bonn) har visat att man 
t.ex. i Tyskland under 2011 i samband med de 17 568 beviljade licenserna för export av 
krigsmateriel brutit mot ett eller flera av de åtta kriterierna i 5 149 fall, dvs. i nästan 
30 procent av exporterna till 76 olika länder3.

S. Från industrins sida kräver man en utvidgning av exporten av krigsmateriel som 
kompensation för den beräknade vikande efterfrågan inom Europeiska unionen. Stora 
delar av de politiska lägren ställer sig bakom detta krav som ett bidrag till en starkare bas 
för den europeiska industrin för krigsmateriel.

T. Arbetet med att aktivt involvera engagerade medlemsstater, icke-statliga organisationer, 
nationella parlament och även Europaparlamentet när det gäller bedömningar och 

                                               
1 GKKE:s (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung) rapport från 2012 om export av krigsmateriel, s. 9.
2 Översynen av EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport: framtidsutsikter för stärkta kontroller 
(”Thereview of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls”), Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, nr 7, januari 2012, s. 12.
3 GKKE:s rapport från 2012 om export av krigsmateriel, s. 7.



PR\927057SV.doc 7/10 PE504.230v02-00

SV

harmoniseringsåtgärder i samband med, samt genomförande och kontroll av efterlevnaden 
av, den gemensamma ståndpunkten går framåt – men bara långsamt och utan en drivande 
kraft. 

Stärkande av den gemensamma ståndpunkten

1. Europaparlamentet noterar att Europeiska unionens medlemsstater enligt SIPRI 
(Stockholms internationella fredsforskningsinstitut) totalt, även före Förenta staterna och 
Ryssland, är den största exportören av krigsmateriel i världen1 och att en allt större del av 
denna export på 61,4 procent under 20112 går till länder utanför Europeiska unionen. 

2. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska unionen som enda statsförbund förfogar 
över en globalt sett unik rättsligt bindande ram som förbättrar kontrollen av export av 
krigsmateriel bl.a. till krisdrabbade regioner och länder med en lämplig 
människorättssituation. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att europeiska och 
icke-europeiska tredjeländer ansluter sig till kontrollsystemet för export av krigsmateriel 
på grundval av den gemensamma ståndpunkten. Parlamentet noterar emellertid med oro 
att de åtta kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt i EU:s olika medlemsstater, och 
kräver därför en enhetlig, lika strikt tolkning och fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess skyldigheter.

3. Europaparlamentet anser att kriterium 8 bör uppvärderas på grund av de negativa 
konsekvenser som export av krigsmateriel får för möjligheterna till utveckling i fattigare 
mottagarländer, så att bristande förenlighet med förmågan till utveckling automatiskt bör 
leda till ett avslag på en ansökan om exportlicens.

4. Europaparlamentet anser att den gemensamma ståndpunkten bör kompletteras med 
en fortlöpande uppdaterad och offentligt tillgänglig förteckning, inklusive en ingående 
motiveringsdel som informerar om i vilken mån exporten till respektive mottagarland ägt 
rum i överensstämmelse med de åtta kriterierna.

5. Europaparlamentet anser att det måste inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information om i vilken utsträckning man vid export från 
Europeiska unionens enskilda medlemsstater brutit mot de åtta kriterierna. 

6. Mot bakgrund av översynen av den gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, klart och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, för att förhindra förekomsten av olika tolkningar och 
tillämpningar av kriterierna. Parlamentet insisterar framför allt på att artikel 10 i den 
gemensamma ståndpunkten följs så att tillämpningen av kriterierna inte upphävs eller slås 
ut av politiska, ekonomiska eller geostrategiska intressen.

7. Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon möjlighet att göra en oberoende 
kontroll av efterlevnaden av de åtta kriterierna, att det inte finns några mekanismer för 
sanktioner för fall där ett medlemsland bryter mot de åtta kriterierna och att det inte heller 

                                               
1 Världens 20 största vapenexportörer under åren 2007–2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 ”EU arms exports figures remain level”, Jane’s Defence Weekly, den 4 januari 2013.
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finns några planer på att införa sådana. En möjlighet att göra en oberoende kontroll samt 
mekanismer för sanktioner vid överträdelser av den gemensamma ståndpunkten bör 
införas. 

Civil-militära produkter 

8. Europaparlamentet välkomnar att rådet antagit den uppdaterade versionen av 
Wassenaaravtalets förteckning över ammunition, i vilken alla ändringar 
i ammunitionsförteckningen från 2011 beaktats. Parlamentet uppmanar rådet att även anta 
de senaste ändringar som gjorts under 2011 i bl.a. förteckningen över produkter med 
dubbla användningsområden och som en expertgrupp enades om i december 2012.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samband med exportkontroller och 
tillämpningen av de åtta kriterierna i högre grad beakta sådana produkter som kan 
användas för såväl civila som militära ändamål, såsom övervakningsteknik, samt 
reservdelar och produkter som lämpar sig för elektronisk krigföring eller som kan 
användas inom ramen för åtgärder som medför människorättskränkningar utan dödlig 
utgång.

10. Europaparlamentet kräver dessutom en utvidgning respektive tillämpning av de 
åtta kriterierna så att de även kommer att omfatta överföring av militär personal, 
säkerhetspersonal och polispersonal, tjänster som rör export av krigsmateriel, expertis och 
utbildning samt privata tjänster på det militära området och säkerhetsområdet. Parlamentet 
kräver också bindande bestämmelser om att överensstämmelse med de åtta kriterierna ska 
prövas vid export av säkerhetsrelaterad teknik och av produkter med dubbla 
användningsområden i allmänhet.

Årlig rapport från rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen

11. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen gjort när det gäller samarbete, samordning och stärkande respektive 
genomförande av den gemensamma ståndpunkten, särskilt med avseende på 
informationskampanjer och anpassnings- och harmoniseringsprocesser inom 
Europeiska unionen och med tredjeländer. Parlamentet framhåller det viktiga arbete som 
rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen gör för att uppnå ett stabilt och 
rättsligt bindande internationellt avtal för kontroll av krigsmateriel inom internationell 
handel med konventionella vapen.

12. Europaparlamentet beklagar att bara 63 procent av unionens medlemsstater lämnade in 
fullständiga uppgifter om sin export av krigsmateriel under 2010. Parlamentet konstaterar 
att de länder som gång på gång lämnar in ofullständiga uppgifter om sin export samtidigt 
hör till de största exportörerna av krigsmateriel både inom EU och i världen.

13. Europaparlamentet konstaterar att det i medlemsstaterna förekommer olika 
uppgiftsinsamlingsförfaranden och metoder för offentliggörande av de insamlade 
uppgifterna om export av krigsmateriel, vilket leder till att det i den årliga rapporten från 
rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen saknas viktiga uppgifter och att den 
därmed inte är helt aktuell och meningsfull. Parlamentet efterlyser därför ett standardiserat 
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förfarande för insamling och överlämnande som tillämpas på samma sätt i samtliga 
medlemsstater, så att fullständiga uppgifter lämnas in och offentliggörs inom tidsfristerna. 

14. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att man bör samla in ytterligare uppgifter 
från medlemsstaterna och offentliggöra dessa såväl nationellt som i den årliga rapporten 
från rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen. Parlamentet efterlyser framför 
allt en förteckning över länder till vilka krigsmateriel exporterats i strid med ett eller flera 
av de åtta kriterierna samt en detaljerad förteckning över de EU-medlemsstater som under 
uppgiftsinsamlingsperioden i fråga exporterat krigsmateriel till dessa länder. 

15. Europaparlamentet konstaterar att man genom direktivet om förenkling av villkoren för 
överföringar inom unionen förenklat exporten av krigsmateriel betydligt. Parlamentet 
kräver i detta sammanhang att den årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen också ska innehålla ingående uppgifter om vilka exporter av 
krigsmateriel inom unionen som inte varit förenliga med ett eller flera av de 
åtta kriterierna. 

16. Europaparlamentet kräver att den årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen också ska innehålla uppgifter om slutdestinationen för exporter 
inom unionen och om eventuell problematisk vidarebefordran till tredjeländer. 

17. Europaparlamentet anser att den årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen bör kompletteras med en sammanfattning som bl.a. bör omfatta 
en beskrivning av tendenser jämfört med tidigare år och en sammanställning av relevanta 
sifferuppgifter.

18. Europaparlamentet beklagar att 2010 års rapport från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen publicerades först den 30 december 2011 och 2011 års rapport först 
den 14 december 2012, vilket innebär att de publicerades med stora förseningar. 
Parlamentet kräver att den årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen offentliggörs utan förseningar, närmare bestämt senast ett halvår 
efter uppgiftsinsamlingsperioden. 

Parlamentet och det civila samhället

19. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som det civila samhället, de nationella 
parlamenten och Europaparlamentet spelar när det gäller att såväl genomföra som tillämpa 
de överenskomna normerna i den gemensamma ståndpunkten på nationell nivå och 
EU-nivå samt inrätta ett insynsvänligt kontrollsystem som inbegriper ansvarsskyldighet. 
Parlamentet efterlyser därför en insynsvänlig och stabil kontrollmekanism som stärker den 
roll som parlamenten och det civila samhället spelar.

20. Europaparlamentet betonar betydelsen av och legitimiteten i samband med den 
parlamentariska kontrollen av uppgifterna och genomförandet av kontrollen av exporter 
av krigsmateriel, och efterlyser därför de åtgärder, det stöd och de uppgifter som krävs för 
ett fritt utövande av denna kontrollfunktion på nationell nivå och EU-nivå.

21. Europaparlamentet anser att regeringstjänstemän med nationellt ansvar för tilldelning av 



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

SV

exportlicenser samt organisationer från det civila samhället som arbetar inom områden 
rörande kontroll av exporter av krigsmateriel regelbundet bör höras vid sammanträdena 
med rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen, eftersom de i betydande grad 
bidrar till genomförandet av den gemensamma ståndpunkten och även kan bidra till högre 
kvalitet när det gäller de uppgifter som lämnas in.

Internationellt avtal om kontroll av krigsmateriel inom internationell handel med 
konventionella vapen 

22. Europaparlamentet uttalar på nytt sitt fulla stöd för ett ingående – under FN:s ledning – av 
ett stabilt och rättsligt bindande internationellt avtal om kontroll av krigsmateriel inom 
internationell handel med konventionella vapen. Parlamentet betonar därför att detta mål 
måste vara en av prioriteringarna i unionens utrikespolitik.

23. Europaparlamentet anser att ett effektivt avtal om kontroll bör omfatta ett brett spektrum 
av verksamheter inom handeln med konventionella vapen, bl.a. import, export och 
transitering – inklusive överföring, omlastning och tillfällig införsel, utförsel och 
återutförsel – framställning under utländsk licens samt förvaltning av förråd och alla 
därmed sammanhängande tjänster, såsom förmedling, transport och finansiering.

24. Europaparlamentet anser att ett effektivt internationellt avtal om kontroll av 
krigsmaterielexporter bör omfatta överföring mellan länder och privata slutanvändare, 
leasing och uthyrning samt donationer och överföringar i form av bistånd eller andra 
tjänster. 

25. Europaparlamentet uppmanar FN:s medlemsländer att införa ytterligare bindande kriterier 
som internationella normer som kan fungera som riktlinjer för beslutsfattare och att i detta 
sammanhang framför allt beakta situationen i mottagarlandet, bl.a. vad gäller de 
mänskliga rättigheterna, konsekvenserna för den socioekonomiska utvecklingen i landet 
och upprätthållandet av fred och säkerhet i regionen i fråga. 

Nedrustning

26. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen bör ta sitt allt större ansvar för fred och 
säkerhet i Europa och i världen genom ytterligare initiativ för rustningsbegränsning och 
nedrustning och bör gå i första ledet som ansvarstagande global aktör, bl.a. genom att 
aktivt göra ansträngningar på områden som icke-spridning av vapen, global nedrustning, 
och kontroll av vapenöverföringar.

27. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen bör utarbeta en omfattande 
omställningsstrategi. Inom ramen för en sådan strategi bör en plan tas fram för hur 
produktionen av krigsmateriel snarast möjligt kan genomgå en omställning till 
framställning av civila produkter.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten 
i medlemsstaterna och FN:s generalsekreterare.


