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9.9.2020 A9-0137/14

Ändringsförslag 14
Hannah Neumann
för Verts/EFA-gruppen

Betänkande A9-0137/2020
Hannah Neumann
Vapenexport: Genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
2020/2003(INI)

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. De senaste uppgifterna från SIPRI26 
visar att vapenexporten från EU-28 
uppgick till ungefär 26 procent av den 
sammanlagda vapenexporten i världen 
under perioden 2015–2019. Detta gör hela 
EU-28 till den näst största 
vapenleverantören globalt sett, som ligger 
efter Förenta staterna (36 procent), men 
följs av Ryssland (21 procent). Giltigheten 
i denna jämförelse är dock tveksam, 
eftersom tillverkning av eller handel med 
vapen enligt artikel 346 i EU-fördraget 
faller under medlemsstaternas 
befogenheter, och de aggregerade 
uppgifterna kan därför inte jämföras med 
de uppgifter som kommer från 
enhetsstater som Förenta staterna eller 
Ryssland.

A. De senaste uppgifterna från SIPRI26 
visar att vapenexporten från EU-28 
uppgick till ungefär 26 procent av den 
sammanlagda vapenexporten i världen 
under perioden 2015–2019. Detta gör hela 
EU-28 till den näst största 
vapenleverantören globalt sett, som ligger 
efter Förenta staterna (36 procent), men 
följs av Ryssland (21 procent). Enligt 
artikel 346 i EU-fördraget faller 
tillverkning av eller handel med vapen 
under medlemsstaternas befogenheter.

_________________ _________________
26 Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), faktablad från mars 2020 
med titeln ”Trends in international arms 
transfers, 2019”.

26 Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), faktablad från mars 2020 
med titeln ”Trends in international arms 
transfers, 2019”.
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9.9.2020 A9-0137/15

Ändringsförslag 15
Hannah Neumann
för Verts/EFA-gruppen

Betänkande A9-0137/2020
Hannah Neumann
Vapenexport: Genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
2020/2003(INI)

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Exporten av vapen och utrustning 
ökar försvarsindustrins möjligheter till 
effektiv forskning och utveckling när det 
gäller försvarsteknik och säkrar på så vis 
EU-medlemsstaternas möjligheter att 
försvara sig och skydda sina medborgare.

C. En del anser att exporten av vapen 
och utrustning ökar försvarsindustrins 
möjligheter till effektiv forskning och 
utveckling när det gäller försvarsteknik och 
säkrar EU-medlemsstaternas möjligheter 
att försvara sig och skydda sina 
medborgare.
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9.9.2020 A9-0137/16

Ändringsförslag 16
Hannah Neumann
för Verts/EFA-gruppen

Betänkande A9-0137/2020
Hannah Neumann
Vapenexport: Genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
2020/2003(INI)

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Vapenexporten har stor betydelse 
för att stärka den europeiska 
försvarstekniska och försvarsindustriella 
basen. Försvarsindustrin säkerställer i 
första hand medlemsstaternas och EU:s 
försvar och säkerhet, och bidrar samtidigt 
till genomförandet av den gemensamma 
försvars- och säkerhetspolitiken.

J. En del anser att vapenexporten har 
stor betydelse för att stärka den europeiska 
försvarstekniska och försvarsindustriella 
basen. Försvarsindustrin säkerställer EU-
medlemsstaternas skydd och säkerhet, och 
bidrar samtidigt till genomförandet av den 
gemensamma försvars- och 
säkerhetspolitiken.
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9.9.2020 A9-0137/17

Ändringsförslag 17
Hannah Neumann
för Verts/EFA-gruppen

Betänkande A9-0137/2020
Hannah Neumann
Vapenexport: Genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
2020/2003(INI)

Förslag till resolution
Punkt 45 – led ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ba) att dela upp uppgifter i fråga om 
underrättelser om avslag för att 
underlätta kontrollen av specifika 
transporter eller medlemsstater.

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/18

Ändringsförslag 18
Hannah Neumann
för Verts/EFA-gruppen

Betänkande A9-0137/2020
Hannah Neumann
Vapenexport: Genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
2020/2003(INI)

Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet uppmanar 
arbetsgruppen för export av konventionella 
vapen att fortsätta sitt arbete för att skapa 
ett centrum för anmälan och utbyte där 
medlemsstaterna kan utbyta information 
om sin politik för export till tredjeländer 
och sina beslut om att avslå ansökningar 
om nödvändiga licenser. Parlamentet 
uppmanar vidare arbetsgruppen för export 
av konventionella vapen att, vilket 
fastställs i artikel 7 i den gemensamma 
ståndpunkten, arbeta för ett förbättrat 
utbyte av ”relevant information, däribland 
underrättelser om avslag och 
vapenexportpolitik” och andra ”åtgärder 
för att ytterligare öka samsynen”. 
Parlamentet föreslår därför att man utbyter 
nationella bedömningar och försöker att 
utarbeta EU-gemensamma bedömningar av 
landsspecifika situationer eller potentiella 
exportmottagare mot bakgrund av 
principerna och kriterierna i den 
gemensamma ståndpunkten inom ramen 
för Gusp och i samråd med externa aktörer, 
däribland parlamentet. Parlamentet 
efterlyser en regelbunden uppdatering av 
förteckningen över de tredjeländer som 
uppfyller de kriterier som fastställs i den 
gemensamma ståndpunkten.

48. Europaparlamentet uppmanar 
arbetsgruppen för export av konventionella 
vapen att fortsätta sitt arbete för att skapa 
ett centrum för anmälan och utbyte där 
medlemsstaterna kan utbyta information 
om sin politik för export till tredjeländer 
och sina beslut om att avslå ansökningar 
om nödvändiga licenser. Parlamentet 
uppmanar vidare arbetsgruppen för export 
av konventionella vapen att, vilket 
fastställs i artikel 7 i den gemensamma 
ståndpunkten, arbeta för ett förbättrat 
utbyte av ”relevant information, däribland 
underrättelser om avslag och 
vapenexportpolitik” och andra ”åtgärder 
för att ytterligare öka samsynen”. 
Parlamentet föreslår därför att man a) 
utbyter nationella bedömningar och 
försöker att utarbeta EU-gemensamma 
bedömningar av landsspecifika situationer 
eller potentiella exportmottagare mot 
bakgrund av principerna och kriterierna i 
den gemensamma ståndpunkten inom 
ramen för Gusp och i samråd med externa 
aktörer, däribland parlamentet, b) inom 
arbetsgruppen för export av 
konventionella vapen systematiskt 
diskuterar enskilda begäranden om 
licenser, om den mottagande 
destinationen eller mottagaren har 
identifierats som en risk av en eller flera 
medlemsstater eller av utrikestjänsten, 
och c) offentliggör riskbedömningar i de 
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årliga rapporterna. Parlamentet efterlyser 
en regelbunden uppdatering av 
förteckningen över de tredjeländer som 
uppfyller de kriterier som fastställs i den 
gemensamma ståndpunkten.
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9.9.2020 A9-0137/19

Ändringsförslag 19
Hannah Neumann
för Verts/EFA-gruppen

Betänkande A9-0137/2020
Hannah Neumann
Vapenexport: Genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
2020/2003(INI)

Förslag till resolution
Punkt 55a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

55a. Europaparlamentet begär i detta 
avseende att de åtta kriterierna i den 
gemensamma ståndpunkten omvandlas 
till gemenskapsrätt genom en ny EU-
förordning liknande den befintliga 
förordningen om produkter med dubbla 
användningsområden.

Or. en


