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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om våbeneksport: Gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
(2015/2114(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af den 8. december 2008 om 
fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr ("den fælles 
holdning")1,

– der henviser til revisionen af den fælles holdning, der er foretaget af Rådets Gruppe 
vedrørende Eksport af Konventionelle Våben (COARM),

– der henviser til Rådets sekstende årsberetning i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets 
fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af 
militærteknologi og -udstyr2,

– der henviser til Rådets afgørelse 2012/711/FUSP af 19. november 2012 om støtte til 
EU's aktiviteter til fremme blandt tredjelande af kontrollen med våbeneksport og 
principperne og kriterierne i fælles holdning 2008/944/FUSP,

– der henviser til EU-strategien mod spredning af masseødelæggelsesvåben af 9. 
december 2003,

– der henviser til EU's sikkerhedsstrategi "Et sikkert Europa i en bedre verden", der blev 
vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003,

– der henviser til traktaten om våbenhandel (ATT), som blev vedtaget af FN's 
Generalforsamling den 2. april 20133,

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2014 om ratificering af traktaten om 
våbenhandel (ATT)4,

– der henviser til sin beslutning af 21. maj 2015 om konsekvenser af udviklingen på de 
europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarsevnen i Europa, navnlig punkt 
4, 10, 18, 19, 20, and 215,

– der henviser til Rådets afgørelse 2013/768/FUSP af 18. december 2013 om EU's 
aktiviteter til støtte for gennemførelsen af traktaten om våbenhandel inden for rammerne 
af den europæiske sikkerhedsstrategi6,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en 
fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

                                               
1 EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.
2 EUT L 103 af 27.03.2015, s. 1. 
3 Traktaten om våbenhandel, FN, 13-27217.
4  Vedtagne tekster P7_TA(2014)0081.
5  Vedtagne tekster P8_TA(2015)0215.
6  EUT L 341 af 18.12.2008, s. 56.
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forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse1, som ændret ved forordning (EU) 
nr. 599/2014, samt til listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. april 2014 til Rådet og til Parlamentet 
om gennemgang af eksportkontrolpolitikken: garanterer sikkerheden og 
konkurrenceevnen i en verden under forandring, (COM(2014)0244)),

– der henviser til den fælles erklæring af 12. juni 2014 fra Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om gennemgang af ordningen for kontrol med udførsel af produkter 
med dobbelt anvendelse, 

– der henviser til Rådets konklusioner om gennemgang af eksportkontrolpolitikken af 21. 
november 2014,

– 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 Fællesskabet2,

– der henviser til EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med 
håndvåben og lette våben og ammunition hertil, som blev vedtaget 15.-16. december 
2005 af Det Europæiske Råd, samt 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 om ophævelse af den fælles aktion 
1999/34/FUSP,

– der henviser til Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP af 23. juni 2003 om kontrol med 
våbenmæglervirksomhed3,

– der henviser til den ajourførte udgave af Den Europæiske Unions fælles liste over 
militært udstyr, der blev vedtaget af Rådet den 9. februar 2015,

– der henviser til brugervejledningen til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles 
regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr,

– der henviser til Wassenaar-arrangementet af 12. maj 1996 om kontrol med eksporten af 
konventionelle våben og varer og teknologier med dobbelt anvendelse sammenholdt 
med de i 2015 ajourførte lister over disse varer, teknologier og ammunition4,

– der henviser til Rådets forordning (EF) 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse 
varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. april 2015 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den europæiske 

                                               
1 EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.
2 EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.
3 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, ‘liste over varer og teknologier med dobbelt anvendelse og 
ammunitionslister’, Wassenaar-arrangementet om kontrol med eksporten af konventionelle våben og varer og 
teknologier med dobbelt anvendelse, 25. marts 2015
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dagsorden om sikkerhed, (COM(2015)0185)),

– der henviser til den europæiske konsensus om udvikling, der blev vedtaget den 24. 
februar 2006,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. oktober 2011 fra Europa-Parlamentet, 
Rådet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Forbedring 
af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring"

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

– der henviser til FN-traktaten om våbenhandel, som trådte i kraft den 24. december 2014,

– der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution 24/35 af 8. oktober 2013 om 
våbenoverførsels indvirkning på menneskerettigheder i væbnede konflikter1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og artikel 132, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0000/2015),

A. der henviser til, at den globale sikkerhedssituation omkring EU er ændret dramatisk, 
specielt i de sydlige og østlige naboområder;

B. der henviser til, at den ukontrollerede udbredelse af våben i alvorlig grad truer fred og 
sikkerhed, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling;

C. der henviser til, at medlemsstaterne i perioden 2010-2014 var ansvarlige for 25,4% af 
leveringerne2 af konventionelle våben globalt, hvilket gør EU28 til den tredjestørste 
våbenleverandør i denne periode efter USA med 31,1% og Rusland med 26,5%;

D. der henviser til, at medlemsstaterne eksporterede våben til lande i Mellemøsten og 
Nordafrika (MENA) til en samlet værdi af 9,6 mia. EUR3 i 2013 og 10,7 mia. EUR i 
20124; der henviser til, at medlemsstaterne stod for 36% af den samlede eksport til 
tredjelande;

Globalt sikkerhedsmiljø og våbeneksport

1. er dybt bekymret over spredningen af voldelige konflikter i sit nærområde, navnlig i 
Ukraine, Syrien, Irak og Libyen; 

2. finder det beklageligt, til trods for de talrige eksportkontrolregimer, at udviklingen i de 
sidste to år har vist, at våben ofte ender i hænderne på undertrykkende styrer, væbnede 
grupper og voldelige ikkestatslige aktører, terrorister og kriminelle, og anvendes til at 
give næring til usikkerheden og væbnede konflikter internt og eksternt eller til støtte 
intern undertrykkelse, regionale konflikter og alvorlige overtrædelser af 

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2  Trends in International Arms Transfers, 2014, SIPRI Fact Sheet, marts 2013.
3 16th Annual Arms Exports Report
4  15th Annual Arms Exports Report
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menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder;

3. beklager, at omkring en halv million1 mennesker hvert år dør som et resultat af væbnet 
vold, både i væbnede konflikter og i forbindelse med kriminalitet;

4. bemærker, at medlemsstaterne er store globale våbeneksportører, der repræsenterer 
eksport for 36,7 mia. EUR i 2013, hvoraf 26,7 mia. EUR er til tredjelande; mener, at 
forsvarsindustrien hovedsageligt burde bestræbe sig på at sikre medlemsstaternes 
forsvar og sikkerhed; er alvorligt bekymret over konsekvenserne for EU's sikkerhed og 
forsvar af, at følsom viden og teknologi ender hos tredjelande;

5. påpeger, at afslag på og suspension af eksporttilladelser på grund af embargoer eller 
konflikter og revolutioner såsom Det Arabiske Forår ganske vist er et positivt tegn, men 
at de indikerer, at EU-eksportpolitikken blot er af tilbagevirkende karakter; mener, at en 
mere omfattende vurdering af de specifikke risikoer, der er forbundet med 
modtagerlande, vil være nødvendig før udstedelse af tilladelse;

6. bemærker, at de risici, der stammer fra omdirigering, smugling og lagring af våben, 
udgør stigende risici; understreger risiciene for, at våben, der er eksporteret til 
tredjelande, måske kan blive genindført til Europa med uhørt lethed og fart som følge af 
øget våbensmugling og forbedret mobilitet, der på denne måde bringer borgernes 
sikkerhed i fare, som det blev fremhævet i en nylig Europol-rapport2; glæder sig over 
revisionen af EU-lovgivningen om skydevåben og intentionen om at styrke 
politisamarbejdet med nabolande om våbensmugling; 

7. understreger, at våbeneksportkontroller er en nødvendig del af EU's udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og skal baseres på principperne i artikel 21 i TEU, navnlig fremme af 
demokrati og retsstatsprincippet og opretholdelse af fred, konfliktforebyggelse og 
styrkelse af den internationale sikkerhed; minder om, at våbeneksport kan påvirke EU's 
troværdighed som fortaler for globale menneskerettigheder; anmoder den nye globale 
EU-strategi om at overveje våbeneksportproblemerne ordentligt med henblik på det 
ændrede sikkerhedsmiljø og de dertil hørende risici og trusler;

8. beklager, at uansvarlige våbenoverførsler fortsat forhindrer demokratisk, økonomisk og 
social udvikling i mange dele af verden; erkender, at en virkningsfuld gennemførelse af 
kriterium 8 ville være et afgørende bidrag til EU's politikkohærens om udviklingsmål;

Traktaten om våbenhandel 

9. glæder sig over ikrafttrædelsen af traktaten om våbenhandel; glæder sig over det 
opsøgende arbejde, der er iværksat af EU for at fremme en universel ratifikation og 
gennemførelse af traktaten;

10. glæder sig over kravet om, at deltagerstater til traktaten om våbenhandel, når de tager 
stilling til, om der skal gives tilladelse, skal tage hensyn til risikoen for, at de våben, der 
skal overføres, anvendes til at begå eller lette alvorlig kønsbaseret vold eller alvorlige 

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, en rapport fra Geneve-erklæringen om væbnet 
vold og udvikling
2  Exploring Tomorrow’s Organised Crime, 2015, Europol
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voldshandlinger mod kvinder og børn; opfordrer medlemsstaterne til at indføre denne 
betingelse i den fælles holdning;

Den fælles holdning

11. minder om, at den fælles holdning ikke påvirker medlemsstaternes ret til at føre en mere 
restriktiv politik på nationalt plan, og at de fælles standarder, der er fastslået af den 
fælles holdning, skal betragtes som minimumsstandarderne for forvaltning af overførsel 
af militærteknologi i henhold til betragtning 3; påpeger, at harmonisering på europæisk 
plan kun bør føre til en mere restriktiv våbeneksportpolitik på nationalt plan og ikke bør 
bruges som et påskud for en udvanding af strengere nationale regler;

12. bemærker COARM's revision af fælles holdning 2008/944 og konklusionen, at den 
tjener de mål ordentligt, der er fastsat af Rådet, og at den er på linje med traktaten om 
våbenhandel; udtrykker bekymring over, at medlemsstaterne mente, at en ændring ikke 
var nødvendig til trods for de svagheder i våbeneksportpolitikkerne, der blev blotlagt af 
Det Arabiske Forår; 

13. noterer sig opdateringen af brugervejledningen til Rådets fælles holdning og af EU's 
liste over militært udstyr; ser frem til vedtagelsen af en ny onlinemekanisme for 
udveksling af oplysninger af COARM; glæder sig over de nye henvisninger, der er lavet 
til aspekter af traktaten om våbenhandel, som endnu ikke er inkluderet i den fælles 
holdning, og ændringerne til de omfattende retningslinjer til kriterium 7; er skuffet over, 
at ændringer i vejledningen om gennemførelsen af det andet kriterium er blevet 
begrænset, specielt hvad angår kriterium 8 til trods for udbredte problemer med den 
konkrete gennemførelse heraf;

14. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en strammere anvendelse af de otte kriterier; 
mener, at medlemsstaterne herunder burde udvide deres vurdering på europæisk plan i 
COARM til at inkludere fokus på situationen i destinationslandet såvel som på den 
pågældende specifikke militærteknologi; opfordrer medlemsstaterne til at anvende 
strengere nationale kriterier;

15. understreger behovet for at sikre en mere sammenhængende politik om embargoer; 
opfordrer medlemsstaterne til at fjerne alle tvetydigheder i deres systemer, men også på 
Wassenaar-arrangementets niveau vedrørende eksport af "militære" og "ikke-militære" 
våben, som kunne lede til overførsler af håndvåben, der er i stand til at undgå 
reguleringssystemerne ved at blive beskrevet som "ikke-militære";

16. foreslår en undersøgelse af muligheden for anvendelse og udvidelse af de otte kriterier 
til også at omfatte overførslen af militær- og sikkerhedspersonale, 
våbeneksportrelaterede tjenester og af private militærkorps;

17. er bekymret over den mulige omdirigering af eksport og over manglen på egentlig 
kontrol af slutbrugerne og opfordrer medlemsstaterne til at etablere et effektivt 
kontrolsystem (fælles overvågningssystem, en klausul om forbud mod misbrug i 
slutbrugercertifikater, obligatoriske fysiske inspektioner af slutbrugere); opfordrer 
Rådet til i højere grad at tilpasse kriterium 7 til våbenhandelstraktatens artikel 11;

18. er dybt bekymret over en mulig omgåelse af EU's eksportkontroller gennem autoriseret 
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produktion i lande uden for EU eller gennem EU-baserede virksomheders 
datterselskaber i udlandet; opfordrer COARM til at overveje dette problem i dybden i 
sin næste årsberetning;

19. anmoder om en øget koordinering på arbejdsplan inden for Rådet og EU-
Udenrigstjenesten for at sikre, at der på behørig vis tages hensyn til de aspekter, der er 
relateret til konfliktforebyggelse, udvikling og menneskerettigheder;

Gennemsigtighed

20. finder det beklageligt, at den meget sene vedtagelse af den sekstende årsberetning gør 
den til den mest forsinkede nogensinde;

21. finder det beklageligt, at kun 21 medlemsstater fremsatte udførlige bemærkninger til 
den sekstende årsberetning; beklager, at Grækenland ikke har fremlagt nogen 
oplysninger, og at Tyskland og Det Forenede Kongerige ikke fremsatte nogle 
oplysninger om egentlig våbeneksport, og at Frankrig fremsatte et samlet beløb for 
våbeneksport, som ikke var opdelt; 

22. bemærker, at beretningen indeholder standardiserede informationer om udstedte 
eksporttilladelser, men ikke omfattende information om den egentlige våbeneksport;

23. anmoder om indførelse af en standardiseret indberetnings- og fremsendelsesprocedure, 
inklusiv en frist for information om egentlige oplysninger om eksport og tilladelser, som 
skal anvendes ensartet i alle medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at 
rapportere mere omfattende om afslag på udstedelse af tilladelser, herunder 
tilladelsesspecifikke informationer angående modtagerstat og bestemt myndighed, 
beskrivelse og mængden af enheder, der skal overføres med hensyn til underkategorier 
af listen over militært udstyr og grunden til afslaget;

24. anmoder om forbedrede høringer mellem medlemsstaterne med hensyn til overførsler til 
skrøbelige og ustabile regioner eller lande; opfordrer medlemsstaterne til at etablere og 
publicere en liste over personer (herunder enheder og enkeltpersoner), der er blevet 
dømt for overtrædelse af våbeneksportrelateret lovgivning og for sager om påvist 
omdirigering; opfordrer medlemsstaterne til at komme med detaljerede oplysninger om 
procedurer for tilbagekaldelse eller ophævelse af udstedte tilladelser med hensyn til 
lande, der er genstand for en embargo;

Offentlig kontrol

25. minder om, at regeringer bærer det politiske ansvar for, om hvorvidt militære produkter 
eller produkter med dobbelt anvendelse skal eksporteres eller ej;

26. er af den faste overbevisning, at borgerne har ret til at blive informeret om deres 
regerings våbeneksportbeslutninger, da disse påvirker deres nations sikkerhed og 
velfærd;   

27. anmoder om, at den parlamentariske kontrol bliver styrket på både nationalt og 
europæisk plan gennem årlig rapporting til Parlamentet; anmoder om, at den europæiske 
våbeneksport drøftes på den næste interparlamentariske konference om FUSP/FSFP;
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28. understreger også civilsamfundets essentielle rolle i at øge gennemsigtigheden; 
opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten/COARM til at fortsætte med at 
uddybe sin dialog med civilsamfundet og relevante tænketanke;

Nye teknologier og problemet med produkter med dobbelt anvendelse

29. mener, at den teknologiske udvikling i stigende grad gør det sværere at skelne mellem 
rent militært og rent civilt brug; opfordrer den højtstående repræsentant, 
medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at der ikke er nogle smuthuller på 
Wassenaar-arrangementets niveau og mellem listen over militært udstyr og bilagene til 
forordningen om produkter med dobbelt anvendelse og til at være ekstra opmærksom på 
ny teknologi af strategisk vigtighed såsom fjernstyrede flysystemer og 
overvågningsteknologi;

30. glæder sig over Kommissionens igangværende arbejde og dens intention om at 
forelægge et nyt lovgivningsmæssigt forslag om eksport af varer med dobbelt 
anvendelse i første halvår af 2016; minder om det presserende behov for at imødegå den 
potentielt skadelige eksport af IKT-produkter og -tjenesteydelser til tredjelande;

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, den 
højtstående repræsentant og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


