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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
(2015/2114(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 krigsmateriel (”den gemensamma ståndpunkten”)1,

– med beaktande av den översyn av den gemensamma ståndpunkten som gjorts av rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella vapen (COARM),

– med beaktande av rådets sextonde årliga rapport enligt artikel 8.2 i rådets gemensamma 
ståndpunkt 2008/944/Gusp om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av 
export av militär teknik och krigsmateriel2,

– med beaktande av rådets beslut 2012/711/Gusp av den 19 november 2012 om stöd till 
EU:s åtgärder för att i tredjeländer främja kontrollen av vapenexport och principerna 
och kriterierna i gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp,

– med beaktande av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, som antogs 
den 9 december 2003,

– med beaktande av den europeiska säkerhetsstrategin Ett säkert Europa i en bättre värld, 
som antogs av Europeiska rådet den 12 december 2003,

– med beaktande av det vapenhandelsfördrag som FN:s generalförsamling antog 
den 2 april 20133,

– med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2014 om ratificeringen av 
vapenhandelsfördraget4,

– med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2015 om konsekvenserna av 
utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och 
försvarsförmågan i Europa, särskilt punkterna 4, 10, 18, 19, 20 och 215,

– med beaktande av rådets beslut 2013/768/Gusp av den 16 december 2013 om 
EU:s verksamhet till stöd för vapenhandelsfördragets genomförande, inom ramen för 
den europeiska säkerhetsstrategin6,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om 
upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling 

                                               
1 EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.
2 EUT C 103, 27.03.2015, s. 1. 
3 Vapenhandelsfördraget, FN, 13-27217.
4 Antagna texter, P7_TA(2014)0081.
5 Antagna texter, P8_TA(2015)0215.
6 EUT L 341, 18.12.2013, s. 56.
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och transitering av produkter med dubbla användningsområden1, ändrad genom 
förordning (EU) nr 599/2014, och av förteckningen över produkter med dubbla 
användningsområden i dess bilaga I,  

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 april 2014 till rådet och 
Europaparlamentet Översyn av systemet för exportkontroll: att trygga säkerhet och 
konkurrenskraft i en föränderlig värld (COM(2014)0244)),

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 12 juni 2014 från 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om översynen av systemet för 
exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 21 november 2014 om översynen av politiken 
för exportkontroll,

– 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 gemenskapen2,

– med beaktande av EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med 
handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa, som antogs av Europeiska 
rådet den 15–16 december 2005, och 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 om upphävande av 
gemensam åtgärd 1999/34/Gusp, 

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2003/468/GUSP av den 23 juni 2003 
om kontroll av vapenförmedling3,

– med beaktande av den uppdatering av Europeiska unionens gemensamma militära 
förteckning som antogs av rådet den 9 februari 2015,

– med beaktande av användarguiden för rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp 
om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och 
krigsmateriel,

– med beaktande av Wassenaar-arrangemanget 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 20154,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel 
med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning,

                                               
1 EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.
2 EUT L 146, 10.6.2009, s. 1.
3 EUT L 156, 25.6.2003, s. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, ‘list of dual-use goods and technologies and munitions list’, 
Wassenaar-arrangemanget om kontroll av export av konventionella vapen, produkter och tekniker med dubbla 
användningsområden, 25 mars 2015.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 april 2015 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Europeiska säkerhetsagendan (COM(2015)0185)),

– med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling, som antogs 
den 24 februari 2006,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 oktober 2011 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för 
förändring,

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

– med beaktande av FN:s vapenhandelsfördrag, som trädde i kraft den 24 december 2014,

– med beaktande av resolution 24/35 av den 8 oktober 2013 från FN:s människorättsråd 
om konsekvenserna av vapenöverföringar för mänskliga rättigheter i väpnade 
konflikter1,  

– med beaktande av artiklarna 52 och 132.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0000/2015), och av 
följande skäl:

A. Säkerhetssituationen i världen omkring EU har ändrats dramatiskt, särskilt i det södra 
och östra grannskapet.

B. Den okontrollerade spridningen av vapen är en allvarlig risk för fred och säkerhet, 
mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

C. Under perioden 2010–2014 var EU:s medlemsstater ansvariga för 25,4 procent av 
leveranserna2 av de viktigaste konventionella vapen i världen, vilket innebär att EU28 
var den tredje största vapenleverantören under den perioden, efter Förenta staterna med 
31,1 procent och Ryssland med 26,5 procent.

D. EU:s medlemsstater exporterade vapen till ett sammanlagt värde på 9,6 miljarder euro3

2013 och 10,7 miljarder euro 20124 till länderna i Mellanöstern och Nordafrika. 
Medlemsstaterna stod för 36 procent av den sammanlagda exporten till tredjeländer.

Säkerhetssituationen i världen och vapenexporten

1. Europaparlamentet är djupt oroat över att de våldsamma konflikterna sprider sig i dess 
grannskap, särskilt Ukraina, Syrien, Irak och Libyen.

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2 Trends in International Arms Transfers, 2014, Sipri-faktablad, mars 2015.
3 Den 16:e årsrapporten om vapenexporten
4  Den 15:e årsrapporten om vapenexporten
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2. Europaparlamentet finner det beklagligt att utvecklingen under de två senaste åren –
trots många system för vapenexportkontroll – har visat att vapnen ofta hamnar i 
händerna på förtryckarregimer, beväpnade grupper och våldsamma icke-statliga aktörer, 
terrorister och brottslingar, och att de används för att underblåsa bristande säkerhet och 
beväpnade konflikter både internt och externt, eller för att stödja internt förtryck, 
regionala konflikter och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

3. Europaparlamentet beklagar djupt att omkring en halv miljon1 människor varje år mister 
livet till följd av väpnat våld, både i samband med väpnade konflikter och brottslighet.

4. Europaparlamentet konstaterar att EU-medlemsstaterna är viktiga internationella 
vapenexportörer som stod för en export på 36,7 miljarder euro 2013, av vilken 
26,7 miljarder euro gick till tredjeländer. Parlamentet anser att försvarsindustrin i första 
hand bör sträva efter att trygga försvaret och säkerheten för EU:s medlemsstater. 
Parlamentet är allvarligt oroat över de konsekvenser för EU:s säkerhet och försvar som 
uppstår av att känslig kunskap och teknik överförs till tredjeländer.

5. Europaparlamentet påpekar att avslag på ansökningar om respektive upphävande av 
exportlicenser till följd av embargon eller konflikter och revolutioner som den arabiska 
våren visserligen är ett positivt tecken, men de antyder att EU:s exportpolitik bara har 
en reaktiv karaktär.  Parlamentet anser att det krävs en mer genomgående bedömning av 
de specifika risker som är förknippade med mottagarländerna innan licenser utfärdas.

6. Europaparlamentet noterar att de risker som härrör från omdirigering, smuggling och 
lagring av vapen ökar. Parlamentet understryker riskerna för att vapen som exporteras 
till tredjeländer kan återföras till Europa lättare och snabbare än någonsin tidigare 
eftersom vapensmugglingen ökar och rörligheten förbättras. Detta är något som sätter 
medborgarnas säkerhet på spel, vilket betonas i en färsk rapport från Europol2. 
Parlamentet välkomnar översynen av EU:s lagstiftning om skjutvapen och avsikten att 
stärka polissamarbetet med grannländerna i fråga om vapensmuggling. 

7. Europaparlamentet betonar att vapenexportkontroll är ett väsentligt inslag i 
EU:s utrikes- och säkerhetspolitik som ska styras av de principer som finns inskrivna i 
artikel 21 i EU-fördraget, särskilt främjande av demokrati och rättstatsprincipen, 
bevarande av freden, förebyggande av konflikter och stärkande av internationell 
säkerhet. Parlamentet påminner om att vapenexporten kan påverka EU:s trovärdighet 
som global människorättsförsvarare. Parlamentet vill att EU:s nya globala strategi för 
utrikes- och säkerhetspolitiken ska ta vederbörlig hänsyn till vapenexportfrågor, med 
tanke på den förändrade säkerhetsmiljön och därmed förknippade risker och hot.

8. Europaparlamentet beklagar att ansvarslösa vapenöverföringar fortsätter att lägga hinder 
i vägen för den demokratiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i många delar av 
världen. Parlamentet inser att ett effektivt genomförande av kriterium åtta skulle ge ett 
avgörande bidrag till EU:s mål för en konsekvent utvecklingspolitik.

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, rapport från initiativet Geneva Declaration on 
Armed Violence and Development.
2 Exploring Tomorrow’s Organised Crime, 2015, Europol.
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Vapenhandelsfördraget 

9. Europaparlamentet välkomnar att vapenhandelsfördraget har trätt i kraft och ser positivt 
på EU:s uppsökande verksamhet för att främja universell ratificering och genomförande 
av fördraget.

10. Europaparlamentet välkomnar kravet att de stater som är parter i vapenhandelsfördraget 
under beslutsprocessen för beviljande av licenser ska beakta risken för att vapen som 
överförs kan användas för eller underlätta allvarligt könsbaserat våld eller allvarligt våld 
mot kvinnor och barn. Medlemsstaterna uppmanas att inlemma detta villkor i den 
gemensamma ståndpunkten.

Den gemensamma ståndpunkten

11. Europaparlamentet påminner om att den gemensamma ståndpunkten inte påverkar 
medlemsstaternas rätt att tillämpa en mer restriktiv nationell politik, och att de 
gemensamma normer som fastställs i den gemensamma ståndpunkten ska uppfattas som 
miniminormer i fråga om hantering av överföringar av militär teknik, i enlighet med 
skäl 3. Parlamentet påpekar att harmonisering på EU-nivå enbart bör leda till en mer 
restriktiv nationell politik för vapenexport och inte utnyttjas som en förevändning för att 
urvattna striktare nationella bestämmelser.

12. Europaparlamentet noterar COARM:s översyn av den gemensamma ståndpunkten 
2008/944/Gusp och slutsatsen att den tjänar de syften som fastställts av rådet samt är 
förenlig med vapenhandelsfördraget. Parlamentet uttrycker oro över medlemsstaternas 
uppfattning att inga förändringar var nödvändiga, trots de svagheter i 
vapenexportpolitiken som framkom under den arabiska våren.

13. Europaparlamentet noterar att användarguiden för rådets gemensamma ståndpunkt och 
EU:s militära förteckning har uppdaterats och ser fram emot COARM:s antagande av 
ett nytt system för informationsutbyte online. Parlamentet välkomnar de nya 
hänvisningar som gjorts beträffande vissa aspekter av vapenhandelsfördraget som ännu 
inte har införts i den gemensamma ståndpunkten samt ändringarna av den omfattande 
vägledningen beträffande kriterium sju. Parlamentet är besviket över att ändringarna av 
vägledningen för genomförande av de övriga kriterierna har varit begränsade, särskilt 
när det gäller kriterium åtta, trots de utbredda svårigheterna med ett effektivt 
genomförande av detta kriterium.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera en striktare tillämpning av 
de åtta kriterierna. Parlamentet anser att medlemsstaterna, även på EU-nivå i COARM, 
bör utvidga sina bedömningar till att omfatta en fokusering på situationen i 
destinationslandet samt den specifika militärteknik som avses. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att tillämpa striktare nationella kriterier.

15. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa en mer samstämmig 
embargopolitik. Medlemsstaterna uppmanas att avskaffa alla oklarheter i deras egna 
system, men även inom ramen för Wassenaar-arrangemanget när det gäller exporten av 
”militära” respektive ”icke-militära” vapen, som kan leda till att regleringssystemen 
kringgås genom utnyttjande av överföringar av handeldvapen vilka beskrivs som ”icke-
militära vapen”.
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16. Europaparlamentet föreslår att man utreder möjligheten att tillämpa och utvidga de 
åtta kriterierna till att även omfatta överföringar av militär- och säkerhetspersonal, 
vapenexportrelaterade tjänster och privata militärtjänster.

17. Europaparlamentet är oroat över att exporten eventuellt kan omdirigeras och att det 
saknas effektiva kontroller av slutanvändarna, och uppmanar medlemsstaterna att inrätta 
ett effektivt kontrollsystem (gemensamma övervakningssystem, en klausul i 
slutanvändarintyg om att materielet inte får missbrukas, obligatoriska fysiska kontroller 
av slutanvändare). Parlamentet uppmanar rådet att bättre anpassa kriterium sju till 
artikel 11 i vapenhandelsfördraget.

18. Europaparlamentet är djupt oroat över att EU:s exportkontroller möjligen kringgås 
genom produktion på licens i tredjeländer eller via EU-baserade företags dotterbolag i 
utlandet. Parlamentet uppmanar bestämt COARM att gå in i detalj på detta problem i sin 
nästa årsrapport.

19. Europaparlamentet efterlyser ökad samordning på arbetsnivå inom rådet och Europeiska 
utrikestjänsten för att säkerställa att aspekter i anslutning till konfliktförebyggande, 
utveckling och mänskliga rättigheter beaktas på vederbörligt sätt.

Insyn

20. Europaparlamentet beklagar att den sextonde årsrapporten antogs mycket sent, vilket 
gör den till den mest försenade rapporten någonsin.

21. Europaparlamentet beklagar att endast 21 medlemsstater lade fram utförliga argument 
avseende den sextonde årsrapporten, att Grekland inte lämnade några uppgifter alls, att 
Tyskland och Storbritannien inte lade fram några uppgifter om den egentliga 
vapenexporten, och att Frankrike uppgav ett sammanlagt belopp för vapenexporten, 
utan närmare uppdelning. 

22. Europaparlamentet noterar att rapporten innehåller standardiserad information om 
utfärdade exportlicenser men inte någon omfattande information om den verkliga 
vapenexporten. 

23. Europaparlamentet vill att det införs ett standardiserat förfarande för rapportering och 
inlämnande av uppgifter med en tidsfrist, så att information om faktisk export och 
licensuppgifter kan tillämpas enhetligt i samtliga medlemsstater. Medlemsstaterna 
uppmanas att rapportera mer utförligt om avslag på utfärdande av licenser, medräknat 
licensspecifik information om mottagarstat och en särskild myndighet, beskrivning och 
mängden av artiklar som ska överföras med hänsyn till underkategorierna på den 
militära förteckningen, samt skälet för avslaget.

24. Europaparlamentet efterlyser ökat samråd mellan medlemsstaterna i fråga om 
överföringar till bräckliga och instabila regioner eller länder. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att upprätta och offentliggöra en förteckning över personer (inbegripet 
enheter och enskilda personer) som har dömts för överträdelser av vapenexportrelaterad 
lagstiftning samt olika fall av fastställd omdirigering. Medlemsstaterna uppmanas att 
lämna detaljerade uppgifter om förfaranden för att återkalla eller upphäva beviljade 
licenser med avseende på länder som omfattas av embargo.
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Offentlig granskning

25. Europaparlamentet påminner om att regeringarna bär det politiska ansvaret för huruvida 
ett land ska exportera militära varor eller varor med dubbla användningsområden eller 
inte.

26. Europaparlamentet är övertygat om medborgarnas rätt att få information om de 
vapenexportbeslut som deras regeringar har fattat, eftersom besluten påverkar nationens 
säkerhet och väl.

27. Europaparlamentet efterlyser stärkt parlamentarisk kontroll både på nationell nivå och 
EU-nivå i form av parlamentariska årsrapporter. Parlamentet vill att den europeiska 
vapenexporten ska diskuteras vid nästa interparlamentariska konferens om Gusp/GSFP.

28. Europarparlamentet betonar också det civila samhällets centrala roll för att öka insynen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten/COARM att 
fortsätta fördjupa sin dialog med det civila samhället och relevanta tankesmedjor.

Ny teknik och frågan om varor med dubbla användningsområden

29. Europaparlamentet anser att den tekniska utvecklingen gör det allt svårare att göra 
åtskillnad mellan rent militära och rent civila användningsområden. Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, medlemsstaterna och 
kommissionen att se till att det inte finns några kryphål inom ramen för Wassenaar-
arrangemanget och mellan den militära förteckningen och bilagorna till förordningen 
om dubbla användningsområden, och att fästa särskild uppmärksamhet vid ny teknik av 
strategisk betydelse, t.ex. fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) och övervakningsteknik.

30. Europaparlamentet välkomnar kommissionens pågående arbete samt dess avsikt att 
lägga fram ett nytt förslag till rättsakt om export av varor med dubbla 
användningsområden under första halvåret 2016. Parlamentet påminner om det 
brådskande behovet av att åtgärda eventuellt skadlig export av IKT-produkter och 
IKT-tjänster till tredjeländer.

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten samt till medlemsstaternas 
regeringar och parlament.


