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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB
(2015/2114(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 
2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de 
uitvoer van militaire goederen en technologie ("het gemeenschappelijk standpunt")1,

– gezien de herziening van het gemeenschappelijk standpunt onder leiding van de Groep 
export van conventionele wapens van de Raad (COARM),

– gezien het zestiende jaarverslag van de Raad volgens artikel 8, lid 2, van 
Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen 
en technologie2,

– gezien Besluit 2012/711/GBVB van de Raad van 19 november 2012 inzake steun voor 
activiteiten van de Unie ter bevordering, bij derde landen, van de controle op 
wapenuitvoer en van de beginselen en criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB,

– gezien de strategie van de EU ter bestrijding van de verspreiding van 
massavernietigingswapens van 9 december 2003,

– gezien de Europese veiligheidsstrategie (EVS) getiteld "Een veilig Europa in een betere 
wereld", die op 12 december 2003 door de Europese Raad is goedgekeurd,

– gezien het Wapenhandelsverdrag (ATT) dat op 2 april 2013 door de Algemene 
Vergadering van de VN is aangenomen3,

– gezien zijn resolutie van 5 februari 2014 over de ratificering van het 
Wapenhandelsverdrag4,

– gezien zijn resolutie van 21 mei 2015 over de gevolgen van de ontwikkelingen op de 
Europese defensiemarkten voor de veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa, en 
met name de paragrafen 4, 10, 18, 19, 20 en 215,

– gezien Besluit 2013/768/GBVB van de Raad van 16 december 2013 betreffende 
EU-activiteiten ter ondersteuning van de uitvoering van het Wapenhandelsverdrag, 
in het kader van de Europese veiligheidsstrategie6,

                                               
1 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.
2 PB C 103 van 27.3.2015, blz. 1. 
3 Het Wapenhandelsverdrag, VN, 13-27217.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0081.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0215.
6 PB L 341 van 18.12.2013, blz. 56.
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– gezien Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van 
een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de 
tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik1, zoals gewijzigd bij 
Verordening (EU) nr. 599/2014, en gezien de lijst van producten en technologieën voor 
tweeërlei gebruik in bijlage I ervan,

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 april 2014 aan de Raad en het Europees 
Parlement over de herziening van het uitvoercontrolebeleid: waarborgen van veiligheid 
en concurrentievermogen in een veranderende wereld (COM(2014) 244 final),

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van 12 juni 2014 van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie over de toetsing van het controlesysteem voor de uitvoer van 
producten voor tweeërlei gebruik,

– gezien de conclusies van de Raad van 21 november 2014 over de herziening van het 
uitvoercontrolebeleid,

– gezien Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap2,

– gezien de strategie van de EU ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel 
in handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en munitie daarvoor, aangenomen door 
de Raad op 15-16 december 2005, en Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB 
van de Raad van 12 juli 2002 inzake de bijdrage van de Europese Unie aan de 
bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en 
lichte wapens en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 1999/34/GBVB,

– gezien Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB van de Raad van 23 juni 2003 
over het toezicht op de tussenhandel in wapens3,

– gezien de bijgewerkte gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen die door de 
Raad is goedgekeurd op 9 februari 2015,

– gezien de gids voor de gebruiker bij Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB 
van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op 
de uitvoer van militaire goederen en technologie,

– gezien het Wassenaar Arrangement van 12 mei 1996 betreffende exportcontrole voor 
conventionele wapens en goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, alsmede de 
in 2015 bijgewerkte lijsten van deze goederen en technologieën en munitie4,

– gezien Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni 2005 met betrekking 
tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de 

                                               
1 PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.
2 PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1.
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, 'lijst van goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik en munitie', 
Wassenaar Arrangement betreffende exportcontrole voor conventionele wapens en goederen en technologieën 
voor tweeërlei gebruik, 25 maart 2015.
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doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 april 2015 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 
over de Europese veiligheidsagenda, (COM(2015) 185 final),

– gezien de Europese consensus inzake ontwikkeling, goedgekeurd op 24 februari 2006,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 13 oktober 
2011 getiteld "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor 
verandering" (COM(2011) 637),

– gezien artikel 42, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en artikel 346 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien het Wapenhandelsverdrag van de VN, dat op 24 december 2014 in werking is 
getreden,

– gezien Resolutie 24/35 van de VN-Mensenrechtenraad van 8 oktober 2013 over het 
effect van wapenhandel op de mensenrechten in gewapende conflicten1,

– gezien artikel 52 en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0000/2015),

A. overwegende dat het mondiale veiligheidsklimaat in de nabije omgeving van de EU 
drastisch gewijzigd is, vooral in het zuiden en het oosten;

B. overwegende dat de ongecontroleerde verspreiding van wapens een ernstig gevaar 
vormt voor vrede en veiligheid, mensenrechten en duurzame ontwikkeling;

C. overwegende dat de EU-lidstaten tussen 2010 en 2014 verantwoordelijk waren voor 
25,4 % van de wereldwijde leveringen2 van de voornaamste conventionele wapens, 
waardoor de EU-28 de derde grootste wapenleverancier in die periode was, na de 
Verenigde Staten met 31,1 % en Rusland met 26,5 %;

D. overwegende dat de EU-lidstaten wapens hebben uitgevoerd met een totale waarde van 
9,6 miljard EUR3 in 2013 en 10,7 miljard EUR4 in 2012 naar landen in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika (MENA); overwegende dat de EU-lidstaten verantwoordelijk 
waren voor 36 % van de totale uitvoer naar derde landen;

Het mondiale veiligheidsklimaat en wapenuitvoer

1. maakt zich ernstige zorgen over de verspreiding van gewelddadige conflicten in zijn 

                                               
1 A/HRC/RES/24/35.
2 Trends in de internationale wapenhandel, 2014, informatieblad van SIPRI, maart 2015.
3 Zestiende jaarverslag over wapenuitvoer.
4 Vijftiende jaarverslag over wapenuitvoer.
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nabije omgeving, met name in Oekraïne, Syrië, Irak en Libië;

2. vindt het bedroevend dat de ontwikkelingen van de laatste twee jaren aantonen dat 
wapens, ondanks de talrijke regelingen voor de controle op wapenuitvoer, vaak in 
handen komen van repressieve regimes, gewapende groepen en gewelddadige niet 
erkende strijders, terroristen en misdadigers, en gebruikt worden om onveiligheid en 
gewapende conflicten intern en extern aan te wakkeren, of om binnenlandse repressie, 
regionale conflicten en ernstige schendingen van de mensenrechten en de basisvrijheden 
te ondersteunen;

3. betreurt dat elk jaar ongeveer een half miljoen1 mensen sterft ten gevolge van 
wapengeweld, zowel in gewapende conflicten als in de context van criminele 
activiteiten;

4. merkt op dat de EU-lidstaten belangrijke mondiale wapenexporteurs zijn, 
verantwoordelijk voor een uitvoer ter waarde van 36,7 miljard EUR in 2013, waarvan 
26,7 miljard EUR naar derde landen; is van mening dat de defensie-industrie ernaar 
moet streven om allereerst de defensie en veiligheid van de EU-lidstaten te waarborgen; 
is diep bezorgd over de gevolgen die de overdracht van gevoelige kennis en technologie 
naar derde landen teweeg kan brengen voor de veiligheid en defensie van de EU;

5. merkt op dat de weigering en opschorting van licenties ten gevolge van embargo's of 
conflicten en revoluties als de Arabische lente enerzijds een positief signaal zijn, maar 
er tegelijkertijd op wijzen dat het uitvoerbeleid van de EU enkel in staat is tot reageren; 
is van mening dat een grondigere beoordeling van de specifieke risico's waarmee 
ontvangende landen geassocieerd worden noodzakelijk is vooraleer er licenties worden 
toegekend;

6. merkt op dat de risico's verbonden aan de omleiding en smokkel van wapens en het 
inslaan van wapenvoorraden toenemen; benadrukt het gevaar dat naar derde landen 
uitgevoerde wapens door de toegenomen smokkel en verbeterde mobiliteit met een 
gemak en snelheid zonder weerga opnieuw in Europa terecht kunnen komen, waardoor 
de veiligheid van de burgers in het gedrang kan komen, zoals in een recent verslag van 
Europol2 is onderstreept; is ingenomen met de herziening van de EU-wetgeving over 
vuurwapens en met het voornemen om met betrekking tot wapensmokkel de 
politiesamenwerking tussen buurlanden te versterken;

7. benadrukt dat de controle op wapenuitvoer een integraal onderdeel vormt van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU en toegepast moet worden volgens de 
beginselen die zijn vastgelegd in artikel 21, VEU, met name de bevordering van de 
democratie en de rechtsstaat, en vredehandhaving, conflictpreventie en het versterken 
van de internationale veiligheid; herinnert eraan dat wapenuitvoer de geloofwaardigheid 
van de EU kan aantasten als wereldwijd pleitbezorger van de mensenrechten; dringt 
erop aan dat kwesties rond wapenuitvoer binnen de nieuwe globale EU-strategie voor 
het buitenlands en veiligheidsbeleid naar behoren onderzocht worden in het licht van de 
gewijzigde veiligheidscontext en de daarmee samenhangende gevaren en bedreigingen;

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, een verslag van de Verklaring van Genève over 
wapengeweld en ontwikkeling.
2 Exploring Tomorrow's Organised Crime, 2015, Europol.
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8. betreurt dat onverantwoorde wapenhandel de democratische, economische en sociale 
ontwikkeling in vele delen van de wereld in de weg blijft staan; erkent dat een 
doeltreffende toepassing van criterium 8 een beslissende bijdrage zou kunnen leveren 
aan de EU-doelstellingen voor beleidscoherentie ten aanzien van ontwikkeling;

Wapenhandelsverdrag

9. is ingenomen met de inwerkingtreding van het Wapenhandelsverdrag (WHV); is 
ingenomen met de outreach-activiteiten van de EU voor de bevordering van een 
universele bekrachtiging en tenuitvoerlegging van dit verdrag;

10. is ingenomen met de vereiste dat landen die partij zijn bij het WHV in het 
beslissingsproces over licenties rekening moeten houden met het gevaar dat de 
verhandelde wapens gebruikt zouden kunnen worden om ernstige feiten van 
gendergerelateerd geweld of geweld tegen vrouwen en kinderen te plegen of in de hand 
te werken; verzoekt de lidstaten deze voorwaarde op te nemen in het gemeenschappelijk 
standpunt;

Gemeenschappelijk standpunt

11. herinnert eraan dat het gemeenschappelijk standpunt het recht van de lidstaten niet 
aantast om een meer beperkend nationaal beleid te voeren en dat de algemene normen 
die zijn vastgelegd in het gemeenschappelijk standpunt beschouwd moeten worden als 
de minimumnorm voor het beheer van de handel in militaire technologieën, 
overeenkomstig overweging 3; merkt op dat harmonisatie op Europees niveau enkel 
mag leiden tot een meer beperkend wapenuitvoerbeleid op nationaal niveau en niet 
gebruikt mag worden als voorwendsel om strengere nationale regels af te zwakken;

12. vestigt de aandacht op de herziening van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944 door 
COARM en op het besluit dat het standpunt de doelstellingen van de Raad op 
behoorlijke wijze dient en in overeenstemming is met het WHV; uit zijn bezorgdheid 
over het feit dat de lidstaten een wijziging niet nodig achtten, ondanks de zwakke 
plekken in het wapenuitvoerbeleid die werden blootgelegd door de Arabische lente;

13. neemt kennis van de bijstelling van de gids voor de gebruiker bij het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad en van de EU-lijst van militaire goederen; kijkt uit naar de 
aanneming door COARM van een nieuw online mechanisme voor de uitwisseling van 
informatie; is ingenomen met de nieuwe verwijzingen naar onderdelen van het WHV 
die nog niet zijn opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt en met de wijzigingen 
aan de gedetailleerde richtsnoeren voor criterium 7; is teleurgesteld dat wijzigingen aan 
de uitvoeringsrichtsnoeren voor de andere criteria beperkt zijn gebleven, vooral met 
betrekking tot criterium 8, ondanks de wijdverspreide problemen met de doeltreffende 
uitvoering van dit criterium;

14. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de acht criteria strenger toegepast worden; is 
van mening dat de lidstaten die op Europees niveau deelnemen aan COARM de focus 
van hun beoordelingen moeten uitbreiden naar de toestand in het land van bestemming 
en de specifieke militaire technologie in kwestie; moedigt de lidstaten aan strengere 
nationale criteria toe te passen;
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15. benadrukt de behoefte aan een coherenter beleid betreffende embargo's; verzoekt de 
lidstaten elke vorm van dubbelzinnigheid in de eigen regelingen en op het niveau van 
het Wassenaar Arrangement weg te werken met betrekking tot de uitvoer van "militaire" 
en "niet-militaire" wapens, die ertoe zou kunnen leiden dat de handel in 
handvuurwapens de regels kan omzeilen door omschreven te worden als "niet-militair";

16. stelt voor de mogelijkheden na te gaan om de toepassing van de acht criteria uit te 
breiden naar de overdracht van militair en veiligheidspersoneel, diensten gerelateerd aan 
de wapenuitvoer en particuliere militaire diensten;

17. is bezorgd over mogelijke omleidingen van de uitvoer en over het gebrek aan 
doeltreffende controle op eindgebruikers, en verzoekt de lidstaten een doeltreffend 
controlesysteem in te voeren (gemeenschappelijk toezichtsysteem, een 
antimisbruikclausule in eindgebruikerscertificaten, verplichte feitelijke inspectie van 
eindgebruikers); verzoekt de Raad criterium 7 beter in overeenstemming te brengen met 
artikel 11 van het WHV;

18. maakt zich ernstige zorgen over de mogelijke omzeiling van EU-controles op uitvoer 
via productie onder licentie in landen buiten de EU of via buitenlandse 
dochterondernemingen van in de EU gevestigde bedrijven; dringt er bij COARM op aan 
deze kwestie grondig te onderzoeken in haar volgende jaarverslag;

19. roept op tot een betere afstemming van de werkzaamheden binnen de Raad en de 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) om ervoor te zorgen dat aspecten met 
betrekking tot conflictpreventie, ontwikkeling en mensenrechten naar behoren in 
aanmerking genomen worden;

Transparantie

20. betreurt de uiterst late goedkeuring van het zestiende jaarverslag, waardoor dit het 
verslag met de grootste vertraging ooit is;

21. vindt het bedroevend dat slechts 21 lidstaten volledige bijdragen hebben ingediend voor 
het zestiende jaarverslag; betreurt dat Griekenland geen gegevens heeft verstrekt, dat 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk geen gegevens over de feitelijke wapenuitvoer 
hebben ingediend en dat Frankrijk een globaal, niet-uitgesplitst cijfer voor wapenuitvoer 
heeft vermeld;

22. merkt op dat het verslag gestandaardiseerde informatie bevat over verleende 
uitvoerlicenties, maar geen omvattende informatie over de werkelijke wapenuitvoer;

23. verzoekt om de invoering van een gestandaardiseerde procedure voor rapportage en 
indiening, met inbegrip van een deadline, opdat alle lidstaten op uniforme wijze zouden 
omgaan met informatie over de feitelijke uitvoer en licentiegegevens; verzoekt de 
lidstaten uitvoeriger verslag te geven over geweigerde licenties, met onder meer 
informatie per licentie over het ontvangende land en de specifieke overheid, een 
beschrijving van de verhandelde voorwerpen en hun aantal, met verwijzing naar de 
subcategorieën in de lijst van militaire goederen, en de reden voor de weigering;

24. roept op tot intensiever overleg tussen de lidstaten met betrekking tot de handel met 
fragiele en onstabiele regio's of landen; verzoekt de lidstaten een lijst op te stellen en te 



PR\1066411NL.doc 9/9 PE560.836v01-00

NL

publiceren van personen (zowel entiteiten als individuen) die zijn veroordeeld voor het 
schenden van de wetgeving inzake wapenuitvoer en voor gevallen waarbij omleiding is 
vastgesteld; verzoekt de lidstaten gedetailleerde informatie te verstrekken over de 
procedures voor de intrekking of opschorting van verleende licenties met betrekking tot 
landen die onder embargo staan;

Openbaar toezicht

25. herinnert eraan dat regeringen de politieke verantwoordelijkheid dragen voor het al dan 
niet uitvoeren van militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik;

26. is ervan overtuigd dat burgers het recht hebben door hun regering geïnformeerd te 
worden over beslissingen inzake wapenuitvoer, aangezien deze gevolgen hebben voor 
de veiligheid en het welzijn van hun land;

27. roept op tot een versterking van het parlementair toezicht, zowel op nationaal als op 
Europees niveau, via jaarverslagen in het Parlement; verzoekt dat de Europese 
wapenuitvoer op de volgende interparlementaire conferentie over GBVB/GVDB ter 
tafel komt;

28. benadrukt ook de wezenlijke rol van het maatschappelijk middenveld om de 
transparantie te vergroten; verzoekt de Commissie en EDEO/COARM om de dialoog 
met het maatschappelijk middenveld en toepasselijke denktanks te blijven verdiepen;

Nieuwe technologieën en de kwestie van goederen voor tweeërlei gebruik

29. is van mening dat het door technologische ontwikkelingen steeds moeilijker wordt een 
onderscheid te maken tussen zuiver militair en zuiver civiel gebruik; verzoekt de 
VV/HV, de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat alle achterpoortjes gesloten 
worden op het niveau van het Wassenaar Arrangement en tussen de lijst van militaire 
goederen en de bijlagen van de verordening inzake goederen voor tweeërlei gebruik, en 
bijzondere aandacht te besteden aan nieuwe technologieën van strategisch belang, zoals 
systemen voor van op afstand bestuurde luchtvaartuigen en bewakingstechnologie;

30. is ingenomen met de lopende werkzaamheden van de Commissie en haar voornemen 
om in de eerste helft van 2016 een nieuw wetgevingsvoorstel in te dienen over de 
uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik; herinnert eraan dat de potentieel 
schadelijke uitvoer van ICT-producten en diensten naar derde landen dringend 
aangepakt moet worden;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de VV/HV en de regeringen en parlementen van de lidstaten.


