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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av principerna i artikel 346.1 b i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) om tillverkning av eller handel med vapen, i artikel 42.3 
i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) om ”utformningen av en europeisk 
politik för kapacitet och försvarsmateriel” samt i artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionen, framför allt om att stödja demokrati och rättsstaten, bevara freden, 
förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet,

– med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2019/1560 av den 16 september 2019 om 
ändring av gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp (nedan kallad den gemensamma 
ståndpunkten) om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av 
militär teknik och krigsmateriel1 och rådets slutsatser av den 16 september 2019 om 
rådets översyn av den gemensamma ståndpunkten,

– med beaktande av den tjugonde årliga rapporten som utarbetats i enlighet med 
artikel 8.2 i den gemensamma ståndpunkten2,

– med beaktande av den tjugoförsta årliga rapporten som utarbetats i enlighet med 
artikel 8.2 i den gemensamma ståndpunkten3,

– med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2018/101 av den 22 januari 2018 om främjande 
av effektiv vapenexportkontroll4 och rådets beslut (Gusp) 2017/915 av den 29 maj 2017 
om unionens utåtriktade verksamhet till stöd för vapenhandelsfördragets 
genomförande5,

– med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2019/2191 av den 19 december 2019 till stöd för 
en global rapporteringsmekanism för olagliga konventionella vapen och ammunition till 
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dessa i syfte att minska risken för avledning och olaglig överföring av dessa 
(”iTrace IV”)1,

– med beaktande av Europeiska unionens uppdaterade gemensamma militära förteckning 
antagen av rådet den 17 februari 20202,

– med beaktande av användarguiden för den gemensamma ståndpunkten,

– med beaktande av Wassenaar-arrangemanget av den 12 maj 1996 om kontroll av export 
av konventionella vapen, produkter och tekniker med dubbla användningsområden, 
tillsammans med de förteckningar över dessa produkter, tekniker och tillhörande 
ammunition, som uppdaterades i december 2019,

– med beaktande av vapenhandelsfördraget, som antogs av FN:s generalförsamling 
den 2 april 20133 och trädde i kraft den 24 december 2014,

– 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 och av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa 
kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och 
enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG 
och 2004/18/EG5,

– 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 
och transitering av produkter med dubbla användningsområden6, ändrad genom 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1969 av den 12 september 20167, 
samt av förteckningen över produkter och teknik med dubbla användningsområden 
i dess bilaga I (nedan kallad förordningen om produkter med dubbla 
användningsområden),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1092 av 
den 18 juli 2018 om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram 
som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom unionens 
försvarsindustri8,

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
av den 13 juni 2018 om inrättande av Europeiska försvarsfonden (COM(2018)0476),

– med beaktande av förslaget framlagt för rådet av unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av kommissionen, till rådets beslut om 
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inrättande av en europeisk fredsfacilitet (HR(2018)94),

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling, i synnerhet mål nr 16 som syftar till 
att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2216 (2015) om ett vapenembargo mot 
Jemen och rapporten A/HRC/39/43 från kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter (OHCHR) om människorättssituationen i Jemen, däribland 
kränkningar och övergrepp sedan september 2014,

– med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2020/472 av den 31 mars 2020 om 
Europeiska unionens militära insats i Medelhavsområdet (Eunavfor MED Irini)1,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2473 (2019), som antogs 
den 10 juni 2019 och förnyade de åtgärder som utformats för genomförandet av 
vapenembargot mot Libyen, samt av uttalandet av den 25 januari 2020 från 
FN:s stöduppdrag i Libyen (Unsmil) om fortsatta överträdelser av vapenembargot 
i Libyen,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) om införandet av 
vapenembargot i Libyen och säkerhetsrådets alla efterföljande resolutioner om ämnet 
samt resolutionerna 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) och 2473 (2019) om det 
strikta genomförandet av vapenembargot,

– med beaktande av FN:s publikation ”Securing our Common Future: An Agenda for 
Disarmament” från 2018,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/125 av 
den 16 januari 2019 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr 
eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning2,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16 oktober 2019 om Turkiet, 
i vilka man ställde sig bakom rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 14 oktober 2019 
om landets olagliga verksamhet i norra Syrien och östra Medelhavet,

– med beaktande av FN:s mål nr 16 för hållbar utveckling, som syftar till att främja 
fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling3,

– med beaktande av rapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter till FN:s råd för mänskliga rättigheter, om effekterna av vapenöverföringar 
på åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna4,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om vapenexport och genomförandet av den 
gemensamma ståndpunkten, särskilt resolutionerna av den 14 november 20185, 
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den 13 september 20171 och den 17 december 20152,

– med beaktande av sin rekommendation av den 28 mars 2019 till rådet och 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik avseende förslaget framlagt för rådet av unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till 
rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet3,

– med beaktande av sina resolutioner av den 25 februari 20164, den 15 juni 20175 och 
den 30 november 20176 om den humanitära situationen i Jemen,

– med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av 
bestyckade drönare7,

– med beaktande av det seminarium om genomförandet av EU:s system för kontroll av 
vapenexport som anordnades vid sammanträdet för parlamentets underutskott för 
säkerhet och försvar den 12 april 2017,

– med beaktande av studien med titeln ”Recommendations for a transparent and detailed 
reporting system on arms exports within the EU and to third countries” 
(Rekommendationer för ett öppet och särskilt rapporteringssystem för vapenexport 
inom EU och till tredjeländer), som beställts av underutskottet för säkerhet och försvar,

– med beaktande av fördraget av den 22 januari 2019 mellan 
Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om fransk-tyskt samarbete och 
integration (det fransk-tyska Aachenfördraget),

– med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 21 augusti 2013 om Egypten,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0137/2020), och av 
följande skäl:

A. De senaste uppgifterna från SIPRI8 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.

B. De senaste uppgifterna från SIPRI visar att EU-28 är den näst största exportören av 
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vapen till både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Enligt FN:s grupp med 
framstående internationella och regionala experter har parter i den väpnade konflikten 
i Jemen begått, och fortsätter att begå, folkrättsbrott.

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.

D. En ny kapprustning växer fram i världen, och de stora militärmakterna förlitar sig inte 
längre på vapenkontroll och nedrustning för att minska internationella spänningar och 
förbättra det globala säkerhetsläget.

E. Rådets gemensamma ståndpunkt av den 8 december 2008 är ett avgörande instrument 
för att stärka samarbetet och främja konvergens i fråga om medlemsstaternas 
exportpolitik.

F. Medlemsstaterna är medvetna om det särskilda ansvar som kan följa med exporten av 
militär teknik eller krigsmateriel till tredjeländer när det gäller att påverka eller förvärra 
befintliga spänningar och konflikter.

G. Den globala kris som uppstått i och med covid-19-pandemin kan få betydande 
geostrategiska återverkningar och pekar dessutom på behovet av att i Europa bygga upp 
ett verkligt strategiskt oberoende.

H. Rådet (utrikes frågor) angav i sina slutsatser av den 21 augusti 2013 att 
”medlemsstaterna [också enades] om att dra in licenserna för export till Egypten av 
utrustning som kan användas för internt förtryck och att ompröva licenserna för export 
av sådan utrustning som omfattas av gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp och se över 
sitt stöd på säkerhetsområdet med Egypten”. Företag som är baserade i flera 
medlemsstater i EU har fortsatt att exportera vapen, övervakningsteknik och annan 
säkerhetsutrustning till Egypten, och har därmed underlättat hackning och 
sabotageprogram samt andra former av angrepp på människorättsförsvarare och 
aktivister inom det civila samhället, både fysiskt och på internet. Detta har lett till att 
yttrandefriheten på internet undertryckts.

I. I en allt mer instabil och multipolär värld, där nationalistiska, främlingsfientliga och 
antidemokratiska krafter är på frammarsch, måste EU bli en inflytelserik aktör på 
världsarenan och bibehålla sin ledande roll som en global ”mjuk makt” som kämpar för 
nedrustningen av både konventionella vapen och kärnvapen och investerar 
i konfliktförebyggande, krishantering och medling innan militära alternativ övervägs.

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

K. Olikheter i medlemsstaternas beteenden när det gäller vapenexport försvagar ibland 
EU:s möjligheter att uppnå sina utrikespolitiska mål samt undergräver dess trovärdighet 
som en aktör som talar med en röst på den internationella arenan.

L. Såväl det globala som det regionala säkerhetsläget har förändrats radikalt, i synnerhet 
när det gäller unionens södra och östra grannskap.



M. Åtgärder för militär transparens såsom rapporter om vapenexport bidrar till att skapa 
ett gränsöverskridande förtroende.

EU:s tjugonde och tjugoförsta årliga rapport om vapenexport

1. Europaparlamentet framhåller att en bibehållen försvarsindustri är en del av unionens 
självförsvar och en beståndsdel i dess strategiska oberoende. Parlamentet konstaterar att 
detta endast är möjligt om medlemsstaterna först och främst väljer europeiska produkter 
till sina utrustningsprogram. Parlamentet framhåller att en bärkraftig europeisk marknad 
skulle minska beroendet av vapenexport till tredjeländer.

2. Europaparlamentet påminner om att den gemensamma ståndpunkten föreskriver 
ett öppet förfarande, som kräver att EU:s årliga rapporter om vapenexporten ska 
offentliggöras. Parlamentet välkomnar offentliggörandet av den tjugonde och 
tjugoförsta rapporten enligt artikel 8.2 i rådets gemensamma ståndpunkt 
2008/944/Gusp, som sammanställts av rådets arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, trots förseningen. 
Parlamentet anser att offentliggörandet av båda rapporterna är ett steg framåt mot 
en gemensam EU-ståndpunkt rörande vapenexport, mot bakgrund av en allt mer 
utmanande internationell situation som präglas av växande exportvolymer och minskad 
insyn. Parlamentet anser att båda rapporterna är värdefulla komplement till 
FN:s rapporter om insyn i den globala och regionala vapenexporten.

3. Europaparlamentet noterar medlemsstaternas ansträngningar för att efterleva 
artikel 346.1 b i EUF-fördraget om tillverkning av eller handel med vapen.

4. Europaparlamentet noterar att 19 medlemsstater har bidragit med fullständiga 
rapporteringar till den tjugonde årliga rapporten och 19 stycken till den 
tjugoförsta årliga rapporten. Parlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att 
fullt ut uppfylla sina skyldigheter enligt den gemensamma ståndpunkten i en tid då den 
globala insynen i vapenhandeln minskar, i synnerhet från flera stora vapenexporterande 
länders sida. Parlamentet framhåller att fullständiga rapporteringar omfattar både den 
sammanlagda kvantiteten och värdet på de licenser som beviljats och den faktiska 
exporten, uppdelat på bestämmelseland, enligt den militära förteckningens kategorier. 
Parlamentet noterar att 27 medlemsstater, alla utom Grekland, lämnade åtminstone 
delrapporteringar till den tjugonde årliga rapporten och att alla 28 medlemsstater 
rapporterade in uppgifter till den tjugoförsta årliga rapporten, men att ungefär en 
tredjedel av dem inte lämnade fullständiga rapporteringar. Parlamentet välkomnar dock 
den tilläggsinformation som regeringarna lämnat genom nationella rapporter. 
Parlamentet upprepar sin begäran att alla medlemsstater som inte har bidragit med 
fullständiga rapporteringar inkommer med tilläggsinformation om sin tidigare export 
inför nästa årliga rapport.

5. Europaparlamentet är bekymrat över att medlemsstaterna använder mycket olika 
uppgifter för att få fram uppgifter om värdet av licenser, vilket gör det svårare att 
använda enhetliga och jämförbara uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet 
framhåller vikten av att faktisk vapenexport rapporteras in, inbegripet det sammanlagda 
värdet och kvantiteten på den faktiska exporten, inom ramen för globala och allmänna 
licenser, uppdelat på den militära förteckningens kategorier och bestämmelseland.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sin samordning och att fastställa 



en gemensam bästa praxis för insamling och behandling av information och uppgifter 
för att framställa mer harmoniserade årliga rapporter och på så vis öka rapporternas 
transparens och användbarhet.

7. Europaparlamentet konstaterar att enligt de senaste två årliga rapporterna utgör länderna 
i Mellanöstern och Nordafrika, som är en region med flera väpnade konflikter, 
fortfarande den främsta regionala destinationen för export. Parlamentet konstaterar att 
dessa regioner brottas med betydande och ihållande säkerhetsutmaningar och att all 
export måste bedömas från fall till fall i förhållande till de åtta kriterierna i den 
gemensamma ståndpunkten.

8. Europaparlamentet stöder rådets åtagande om att stärka kontrollen av exporten av 
militär teknik och krigsmateriel. Parlamentet noterar medlemsstaternas villighet att 
stärka samarbetet och främja konvergensen inom detta område, inom ramen för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet välkomnar dessa 
ansträngningar eftersom de är i linje med de övergripande mål för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) som anges i artikel 21 i EU-fördraget och de 
regionala prioriteringar som anges i EU:s globala strategi (från 2016). Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att ta fram, genomföra och upprätthålla gemensamma 
standarder för hanteringen av överföringar av militär teknik och krigsmateriel.

9. Europaparlamentet påminner om att EU har infört ett antal vapenembargon, inbegripet 
FN:s alla embargon, i linje med målen för Gusp mot länder såsom Belarus, 
Centralafrikanska republiken, Iran, Jemen, Kina, Libyen, Myanmar, Nordkorea, 
Ryska federationen, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien, Venezuela och Zimbabwe. 
Parlamentet konstaterar att dessa embargon förvisso kan beröva ett land militära 
resurser, men att de i vissa fall bidrar till regional fred och stabilitet. Sådana embargon 
ser till att EU inte bidrar till humanitära kriser, kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och grymheter. Parlamentet uppmanar EU att hjälpa till att stärka 
medlemsstaternas kapacitet för att genomföra mer robusta förfaranden för 
övervakningen av alla medlemsstaters efterlevnad av EU:s vapenembargon och 
offentliggöra relevanta resultat1.

10. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 4 oktober 2018 om situationen 
i Jemen. Mot denna bakgrund uppmanar parlamentet med kraft alla EU:s medlemsstater 
att avstå från att sälja vapen och annan krigsmateriel till Saudiarabien, 
Förenade Arabemiraten och alla andra som ingår i den internationella koalitionen samt 
till Jemens regering och andra parter i konflikten.

11. Europaparlamentet välkomnar Belgiens, Danmarks, Finlands, Greklands, Italiens, 
Nederländernas och Tysklands regeringars beslut att anta restriktioner för sin 
vapenexport till länder som ingår i den saudiskledda koalition som är inblandad i kriget 
i Jemen. Parlamentet konstaterar att i en del fall, som rapporterats av icke-statliga 
organisationer, har de vapen som exporterats till dessa länder använts i Jemen, där 
22 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd och skydd. Parlamentet erinrar 
om att sådana exporter klart och tydligt strider mot den gemensamma ståndpunkten. 
Parlamentet noterar såväl Tysklands förnyade förlängning av moratoriet för 
vapenexport till Saudiarabien fram till slutet av 2020 som flera medlemsstaters beslut 
att verkställa fullständiga restriktioner. Parlamentet erinrar om att det mellan 
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den 25 februari 2016 och den 14 februari 2019 genom parlamentsresolutioner 
åtminstone tio gånger har uppmanat vice ordföranden/den höga representanten att sätta 
igång en process som leder till ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, inbegripet 
år 2018 även i fråga om andra medlemmar som ingår i den saudiskledda koalitionen 
i Jemen. Parlamentet upprepar denna uppmaning ännu en gång.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa Tysklands, Finlands och 
Danmarks exempel, vilka efter att journalisten Jamal Khashoggi dödats antog 
restriktioner för sin vapenexport till Saudiarabien.

13. Europaparlamentet upprepar sina uppmaningar till medlemsstaterna att följa upp 
rådets slutsatser av den 21 augusti 2013 om Egypten avseende indragna licenser för 
export av all utrustning som kan användas för internt förtryck i enlighet med den 
gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp, och fördömer medlemsstaternas fortsatta 
bristande efterlevnad av dessa åtaganden. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att stoppa exporten till Egypten av vapen, övervakningsteknik och 
annan säkerhetsutrustning som kan underlätta angrepp på människorättsförsvarare och 
aktivister inom det civila samhället, inbegripet sociala medier, liksom alla andra former 
av internt förtryck. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att 
rapportera om den rådande situationen för medlemsstaternas militära och 
säkerhetsrelaterade samarbete med Egypten. Parlamentet uppmanar EU att till fullo 
genomföra sina exportkontroller gentemot Egypten med avseende på varor som kan 
användas för förtryck, tortyr eller dödsstraff.

14. Europaparlamentet erinrar om sina nyligen ställda krav på att stoppa exporten av 
övervakningsteknik och annan utrustning som kan underlätta internt förtryck till flera 
länder, däribland Egypten, Bahrain, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Vietnam.

15. Europaparlamentet konstaterar att EU genomför uppdrag inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), däribland ett uppdrag som 
verkställer ett vapenembargo i Libyen, i syfte att stärka regional fred och stabilitet. 
Parlamentet beklagar djupt de fortsatta och uppenbara överträdelserna av 
vapenembargot i Libyen, även efter de åtaganden som de berörda länderna gjort i detta 
hänseende vid den internationella konferensen om Libyen, som ägde rum i Berlin 
den 19 januari 2020. Parlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att upphöra med 
alla överföringar av vapen, utrustning och materiel för övervakning och 
underrättelseverksamhet till alla parter som är inblandade i den libyska konflikten.

16. Europaparlamentet välkomnar Irini-insatsens mål att strikt genomföra 
FN:s vapenembargo med hjälp av luft-, satellit- och sjöresurser och genomförandet av 
inspektioner av fartyg på det fria havet utanför Libyens kust som kan misstänkas skeppa 
vapen eller tillhörande materiel till eller från Libyen, i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolutioner 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) och 2473(2019).

17. Europaparlamentet fördömer med kraft undertecknandet av de två samförståndsavtalen 
mellan Turkiet och Libyen om avgränsning av havsområden och om ett omfattande 
samarbete i säkerhets- och militärrelaterade frågor, vilka hänger ihop och uppenbart 
bryter mot folkrätten och FN:s säkerhetsråds resolution om införandet av 
ett vapenembargo mot Libyen. Parlamentet erinrar om vissa medlemsstaters beslut att 
sätta stopp för licenser för vapenexport till Turkiet. Parlamentet erinrar om att 
medlemsstaterna har slutit upp bakom starka nationella ställningstaganden i fråga om 



sin politik för vapenexport till Turkiet, på grundval av bestämmelserna i gemensam 
ståndpunkt 2008/944/Gusp, inbegripet en strikt tillämpning av kriterium 4 om regional 
stabilitet. Så länge som Turkiet fortsätter med sin nuvarande olagliga och ensidiga 
verksamhet i östra Medelhavet, som strider mot EU-medlemsstaters suveränitet (särskilt 
Greklands och Cyperns) och folkrätten, och inte inleder en dialog som grundas på 
folkrätten, uppmanas vice ordföranden/den höga representanten att lägga fram ett 
initiativ i rådet så att alla EU-medlemsstater sätter stopp för licenser för vapenexport till 
Turkiet i enlighet med den gemensamma ståndpunkten. Parlamentet uppmanar lämpliga 
forum inom Nato, särskilt högnivågruppen för kontroll av konventionella vapen, att ta 
upp vapenkontroll i östra Medelhavet som en brådskande fråga.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, när det gäller exportkontroller, fästa 
större uppmärksamhet vid varor som skulle kunna användas för både civila och militära 
ändamål.

19. Europaparlamentet konstaterar att det inte finns några sanktionsmekanismer för fall där 
en medlemsstat exporterar på ett sätt som uppenbarligen inte överensstämmer med de 
åtta kriterierna.

Rådets översyn av den gemensamma ståndpunkten

20. Europaparlamentet välkomnar rådets avsikt att öka konvergensen och öppenheten, vilka 
är huvudmålen med dess senaste översyn av den gemensamma ståndpunkten, liksom 
rådets slutsatser om översynen av den gemensamma ståndpunkten och dess slutsatser 
där det anges att förstärkningen av den europeiska försvarstekniska och 
försvarsindustriella basen bör åtföljas av ett närmare samarbete och konvergens inom 
området kontroll av export av militär teknik och krigsmateriel1.

21. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas förnyade engagemang för den rättsligt 
bindande gemensamma ståndpunkten, ändrad genom rådets beslut (Gusp) 2019/1560, 
och betonar vikten av grundligt bedömda ansökningar om exportlicens för militär teknik 
och krigsmateriel i enlighet med de kriterier som fastställs däri. Parlamentet påpekar att 
rådets beslut (Gusp) 2019/1560 och de relevanta slutsatserna av den 16 september 2019 
återspeglar en växande medvetenhet bland medlemsstaterna om behovet av en större 
nationell och EU-omfattande insyn och konvergens inom området vapenexport och 
behovet av att stärka den offentliga tillsynen inom detta känsliga område som rör 
nationell säkerhet. Parlamentet påpekar att dessa beslut har potential att se till att de 
nationella tillsynsorganen, parlamenten och EU-medborgarna blir bättre informerade 
om sina regeringars strategiska val på ett område som direkt påverkar deras säkerhet 
och deras länders efterlevnad av värden och normer.

22. Europaparlamentet är bekymrat över den ökande kapprustningen i världen. Parlamentet 
erinrar om EU:s ambition att verka som en global fredsaktör. Parlamentet uppmanar 
därför EU att spela en aktiv roll inom områdena icke-spridning av vapen och global 
nedrustning. Parlamentet välkomnar att EU:s gemensamma ståndpunkt har uppdaterats 
och nu tar hänsyn till relevant utveckling i detta hänseende, såsom antagandet av 

1 Slutsats 11 i rådets slutsatser om översynen av rådets gemensamma ståndpunkt 
2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om kontrollen av vapenexport, som antogs av 
rådet (allmänna frågor), Europeiska unionens råd, 12195/19, COARM 154, Bryssel, 
den 16 september 2019.



vapenhandelsfördraget (ATT) till vilket alla medlemsstater är anslutna. Parlamentet 
välkomnar de EU-åtgärder som syftar till att stödja universaliseringen av 
vapenhandelsfördraget, i synnerhet biståndet till tredjeländer för att förbättra och 
genomföra ändamålsenliga vapenkontrollsystem i linje med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet uppmanar de stora vapenexporterande länderna, såsom 
Förenta staterna, Kina och Ryssland, att underteckna och ratificera 
vapenhandelsfördraget.

23. Europaparlamentet stöder rådets bekräftelse att handel med krigsmateriel och militär 
teknik bör ske på ett ansvarstagande och ansvarsutkrävande sätt. Parlamentet välkomnar 
rådets förnyade åtagande att ytterligare främja samarbete och konvergens vad gäller 
medlemsstaternas politik för att förhindra export av militär teknik och krigsmateriel som 
kan användas för internt förtryck eller internationell aggression eller bidra till regional 
instabilitet.

24. Europaparlamentet noterar med oro att skillnaderna mellan medlemsstaternas politik 
och praxis för vapenexport kan göra att det tar längre tid att uppnå konvergens när det 
gäller EU:s bestämmelser på detta område. Parlamentet noterar behovet av att införa 
nya instrument i detta hänseende. Parlamentet konstaterar att framtida åtgärder som 
finansieras av Europeiska försvarsfonden kommer att bidra till utvecklingen av ny 
militär teknik och krigsmateriel.

25. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att rådet erkänner vikten av 
en enhetlig politik för kontrollen av export av försvarsrelaterade materiel och produkter 
med dubbla användningsområden. Parlamentet anser att EU bör fastställa tydliga 
kriterier och riktlinjer för exporten av sådana produkter.

26. Europaparlamentet välkomnar införandet av konkreta åtgärder som syftar till att 
underlätta en korrekt, enhetlig och snabb rapportering av medlemsstaternas 
vapenexport. Parlamentet ställer sig i synnerhet bakom rådets beslut att införa en tydlig 
tidsfrist för den nationella rapporteringen, tydliga standarder för rapportens format och 
ytterligare riktlinjer om innehållet i och förfarandet för rapporteringen. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att rapportera in sina uppgifter så fort som möjligt och 
senast i maj månad efter rapporteringsåret för att det ska gå att föra en allmän debatt 
i god tid. Parlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits i riktning mot ett nätbaserat 
tillvägagångssätt och ser gärna att det vidareutvecklas. Parlamentet välkomnar också 
rådets stöd för tydliga riktlinjer om informationsutbyte och utbyte mellan 
medlemsstaterna om deras vapenexportpolitik. Parlamentet välkomnar de steg som 
tagits mot ett digitalt tillvägagångssätt i och med onlinesystemet för export av 
konventionella vapen och ser gärna att det utvidgas.

Ökat samarbete mellan medlemsstaterna kring vapentillverkning

27. Europaparlamentet noterar att sedan antagandet av den rättsligt bindande gemensamma 
ståndpunkten 2008 har medlemsstaterna intensifierat sin övervakning av vapenexporten. 
Parlamentet noterar också att allt fler av de vapensystem som är tillverkade i Europa 
består av komponenter från flera EU-medlemsstater och involverar bi- eller multilateralt 
samarbete av tekniska, industriella och politiska skäl. Parlamentet framhåller den 
positiva roll som denna typ av samarbete spelar när det gäller att främja 
förtroendeskapande mellan medlemsstater och tredjeländer.



28. Europaparlamentet betonar att ambitionen att öka den europeiska försvarssektorns 
konkurrenskraft inte får undergräva tillämpningen av de åtta kriterierna i den 
gemensamma ståndpunkten, eftersom dessa har företräde framför medlemsstaternas 
ekonomiska, sociala, kommersiella och industriella intressen.

29. Europaparlamentet noterar en ökning av överföringen av kunskap och teknik, som gör 
det möjligt för tredjeländer att tillverka europeisk militär teknik på licens. Parlamentet 
anser att denna process inte bör begränsa EU:s möjligheter att kontrollera tillverkningen 
av vapen och krigsmateriel, utan i istället främja konvergensen i standarder för offentlig 
tillsyn över och insyn i försvarsproduktionen samt påskynda utarbetandet av 
internationellt erkända och respekterade regler för tillverkning och export av vapen.

30. Europaparlamentet konstaterar att ett växande antal komponenter i vapensystem 
kommer från det civila området eller kan ha dubbla användningsområden. Parlamentet 
anser därför att det är nödvändigt att införa ett enhetligt system för överföring av dessa 
komponenter mellan alla medlemsstater.

31. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna inte har utarbetat någon gemensam 
politik som reglerar överföringen av vapenkomponenter till en annan medlemsstat, 
något som skulle kunna göra att all export till tredjeländer från den monterande 
medlemsstaten överensstämmer med exportpolitiken i den medlemsstat som 
tillhandahåller komponenterna. Parlamentet noterar att några medlemsstater fortfarande 
anser att överföringar av vapen och försvarsrelaterade produkter inom EU ska likställas 
med export till tredjeländer. Detta är en särskild utmaning med tanke på de allt större 
skillnaderna mellan licensieringsförfarandena inom EU. Parlamentet konstaterar att 
direktiv 2009/43/EG om överföringar inom gemenskapen i dess nuvarande form inte är 
utformat för att uppnå högsta möjliga gemensamma normer för kontroll av vapenexport 
till tredjeländer, samtidigt som det underlättar överföringar på den europeiska 
marknaden för krigsmateriel.

32. Europaparlamentet noterar att ett första försök att reglera överföringar inom Europa var 
Schmidt-Debré-harmoniseringsavtalet mellan Frankrike och Tyskland, som innehöll 
den så kallade de minimis-regeln. Parlamentet noterar i detta avseende det fransk-tyska 
avtalet om kontroll av export av försvarsmateriel.

33. Europaparlamentet noterar att vapenexportpolitiken i varje medlemsstat kan utgöra 
ett hinder för samarbetsprojekt. Parlamentet konstaterar att sådana skillnader kan ge 
upphov till bilaterala och specifika avtal om vapensystem som i vissa fall möjliggör 
export till tredjeländer på grundval av de minst restriktiva normerna och inte enligt 
en gemensam EU-omfattande strategi. Parlamentet erinrar om att syftet med 
rådets gemensamma ståndpunkt om vapenexport var och är att förhindra sådana 
skillnader och att fastställa en enhetlig, gemensam politik för vapenexport. Parlamentet 
konstaterar att det finns en koppling mellan skillnader i exportpolitik och 
samarbetssvårigheter inom EU, en ihållande fragmentering av den inre marknaden när 
det gäller försvarsrelaterade produkter samt industriella överlappningar. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen, rådet och medlemsstaterna att tillhandahålla 
tillräckliga finansieringsnivåer som gör det möjligt att minska 
marknadsfragmenteringen och konsolidera industrin och samtidigt säkerställa att EU 
och dess medlemsstater har den militära kapacitet de behöver. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att direktiv 2009/81/EG och direktiv 2009/43/EG genomförs 
i praktiken, inbegripet de verkställighetsåtgärder som rör upphandling.



34. Europaparlamentet konstaterar att bilateralt samarbete kring industriella 
försvarsrelaterade projekt medlemsstaterna emellan leder till avtal om exportkontroll 
som kan användas som referens för hela EU.

35. Europaparlamentet betonar att bilaterala och multilaterala avtal bör bana väg för ökad 
konvergens och harmonisering av exportpolitiken på EU-nivå, eftersom den bristande 
konvergensen och insynen i beslut om export till tredjeländer kan ha en negativ 
inverkan på EU:s förmåga att tala med en röst och ha inflytande på den internationella 
arenan när det gäller att främja de mänskliga rättigheterna, folkrätten och regional fred 
och stabilitet. Parlamentet noterar med oro att denna skillnad kan ge upphov till 
snedvridningar på marknaden och utgöra hinder för industriell strategisk planering, 
stordriftsfördelar och lika villkor.

EU-nivåns ökande betydelse i vapentillverkningen

36. Europaparlamentet påpekar att utvecklingen av lämplig utrustning är ett viktigt verktyg 
för att förstärka den europeiska försvarsindustrins tekniska och industriella bas. 
Parlamentet noterar att EU-initiativ såsom den förberedande åtgärden för 
försvarsrelaterad forskning, det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet 
och Europeiska försvarsfonden, liksom det permanenta strukturerade samarbetet 
(Pesco), den samordnade årliga försvarsöversikten och den europeiska fredsfaciliteten, 
lagstiftning såsom direktiven från 2009 om överföringar inom gemenskapen och 
försvarsupphandlingar samt inrättandet av administrativ kapacitet såsom 
kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor (GD DEFIS) 
bidrar till att stärka det europeiska samarbetet kring vapentillverkning och 
kapacitetsutveckling på EU-nivå. Parlamentet anser att förstärkningen av den 
europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basen bör åtföljas av ett tätare 
samarbete och en ökad konvergens inom området kontroll av export av militär teknik 
och krigsmateriel, i syfte att öka ändamålsenligheten hos Gusp och GSFP i synnerhet.

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att få bukt med den nuvarande bristen på 
effektivitet i försvarsutgifterna på grund av överlappning, fragmentering och frånvaro 
av driftskompatibilitet och att sträva efter att EU ska bli en säkerhetsgarant också 
genom bättre kontroll av vapenexporten.

38. Europaparlamentet konstaterar att flera medlemsstater har uttryckt sin avsikt att 
gemensamt ta fram stora vapensystem såsom stridsvagnar, stridsflygplan och 
bestyckade drönare.

39. Europaparlamentet understryker att det preliminära interinstitutionella avtalet om 
inrättandet av Europeiska försvarsfonden ger kommissionen befogenhet att bedöma 
huruvida överföringen av äganderätt eller beviljandet av en exklusiv licens för militär 
teknik som samfinansierats av Europeiska försvarsfonden strider mot EU:s och dess 
medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen och mot fondens mål enligt artikel 3 
i den föreslagna förordningen. Parlamentet konstaterar att denna nya lagstiftning bland 
annat inför ett civilt tillsynsuppdrag för kommissionen i fråga om en särskild 
exportkategori av militär teknik till tredjeländer, vilket ökar insynen och minimerar 
risken att EU-medel används felaktigt, men att detta inte påverkar befogenheterna för 
medlemsstaternas exportkontrollmyndigheter vad gäller beviljande av exportlicenser.



40. Europaparlamentet konstaterar att alla europeiska partner, inom ramen för sina 
internationella åtaganden, ska översända information om sina nationella kontrollsystem 
och uppgifter om sina vapenöverföringar. Parlamentet noterar att medlemsstaterna och 
Europeiska utrikestjänsten har möjlighet att utrusta tredjeländer militärt inom ramen för 
den europeiska fredsfaciliteten, vilket gör att det krävs övervakning på EU-nivå. 
Parlamentet framhåller att ett nytt instrument på EU-nivå inom ramen för den 
europeiska fredsfaciliteten skulle kunna bidra med gemensamma riskbedömningar 
innan något beslut fattas om överföring av vapen och ammunition till tredjeländer inom 
ramen för facilitetens pelare för militär kapacitetsuppbyggnad, bedömningar av enskilda 
åtgärder i förhållande till de åtta kriterierna i den gemensamma ståndpunkten samt 
inrättande av skyddsåtgärder och eventuella sanktioner med avseende på 
slutanvändaren.

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla parlamentet vederbörligen 
underrättat om användningen av EU-medel i alla forsknings- och utvecklingsprojekt 
som rör konstruktionen av drönare. Parlamentet uppmanar med kraft 
vice ordföranden/den höga representanten att förbjuda utveckling, tillverkning och 
användning av helt autonoma vapen som möjliggör anfall utan mänskligt ingripande.

42. Europaparlamentet framhåller att forskning kring och utveckling av vapen och 
försvarsmateriel är viktig för att säkerställa att medlemsstaterna har medel att försvara 
sig med och för att försvarsindustrin ska kunna göra tekniska framsteg.

Genomförande av den gemensamma ståndpunkten mot bakgrund av EU-nivåns ökande 
betydelse i vapentillverkningen

43. Europaparlamentet noterar den bristande konvergensen i ländernas vapenexportspolitik 
och beslutsfattande mot bakgrund av EU-nivåns ökande betydelse i vapentillverkningen 
och de uttalade ambitionerna och planerna på att vidareutveckla den. Parlamentet 
noterar att bristen på konvergens när det gäller den nationella vapenexporten riskerar att 
skapa ytterligare snedvridningar på marknaden och dithörande hinder för de berörda 
företagens och de väpnade styrkornas strategiska planering och kommer att kräva 
en gradvis konvergens av ländernas politik i fråga om vapenexport och beslutsfattande. 
Parlamentet erinrar om vikten av att medlemsstaterna engagerar sig i en sådan process. 
Parlamentet beklagar dagens skillnader i ländernas vapenexportpolitik och 
medlemsstaternas beslutsprocesser. Parlamentet uppmanar rådet att fortsätta sträva efter 
att främja konvergens när det gäller politik och beslutsfattande i fråga om vapenexport.

44. Europaparlamentet föreslår att exporter av produkter som finansierats genom det 
europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och/eller 
Europeiska försvarsfonden bör förtecknas separat i den information som lämnas till 
arbetsgruppen för export av konventionella vapen för att säkerställa en noggrann 
övervakning av de produkter som har finansierats genom medel från EU:s budget och 
en strikt tillämpning av kriterierna i den gemensamma ståndpunkten på de produkter 
som finansierats genom utvecklingsprogrammet och försvarsfonden.

45. Europaparlamentet välkomnar förstärkningen av EU:s försvarssamarbete inom ramen 
för GSFP. Parlamentet anser att EU-nivåns ökande betydelse i vapentillverkningen 
måste gå hand i hand med ökad insyn. Parlamentet anser att det fortfarande finns 
utrymme för förbättringar på detta område, särskilt när det gäller kvaliteten på och 
enhetligheten hos de uppgifter som medlemsstaterna lämnar in. Parlamentet anser att 



utformningen av en ”europeisk politik för kapacitet och försvarsmateriel” i enlighet med 
vad som föreskrivs i artikel 42.3 i EU-fördraget måste vara förenlig med den 
gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp. Parlamentet anser att om de gemensamma 
reglerna och standarderna för insyn i vapenexport och vapenteknik blir mer 
konvergenta, främjas förtroendeskapande åtgärder bland medlemsstater och partner 
i tredjeländer. Parlamentet välkomnar det arbete som utförts av arbetsgruppen för export 
av konventionella vapen, särskilt användarguiden för medlemsstaternas genomförande 
av den gemensamma ståndpunkten för samarbete, samordning och konvergens. 
Parlamentet konstaterar att det informationsutbytessystem som införts av arbetsgruppen 
för export av konventionella vapen och vägledningen för genomförandet av den 
gemensamma ståndpunkten är praktiska verktyg i kontrollmyndigheternas dagliga 
arbete. Parlamentet påminner om medlemsstaternas bidrag till arbetsgruppens arbete för 
att förändra bästa praxis. Parlamentet rekommenderar arbetsgruppen för export av 
konventionella vapen

a) att lägga till följande ytterligare kategorier i en reviderad rapporteringsmall, i linje 
med internationellt erkända standarder, för att genomföra rådets slutsatser från 
september 2019: exakt vilken typ av vapen som exporteras och den exporterade 
kvantiteten, krigsmaterialets beteckning, partiets storlek och den specifika 
slutanvändaren, återkallade licenser samt värdet och varaktigheten för kontrakt 
avseende tjänster efter leverans, t.ex. utbildning och underhåll, att anpassa 
EU:s definition av handeldvapen till FN:s bredare definition,

b) att utarbeta definitioner som erkänns på EU-nivå och internationell nivå såsom 
licensierat värde och faktisk export för att göra det lättare att jämföra uppgifter 
mellan medlemsstaterna.

46. Europaparlamentet välkomnar beslutet att omvandla den årliga rapporten till 
en interaktiv, pålitlig och sökbar onlinedatabas och förväntar sig att den ska vara i drift 
innan exportuppgifterna för 2019 offentliggörs. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten 
att informera parlamentet om det exakta datumet för när denna databas kommer att bli 
tillgänglig online. Arbetsgruppen för export av konventionella vapen uppmanas 
eftertryckligen att tillämpa en lösning som är användarvänlig och lättillgänglig för 
EU:s medborgare och civila samhälle och som gör det möjligt att exportera uppgifter 
i ett säkert och strukturerat format.

47. 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 anser att EU-institutionerna bör föreslå sakkunnigbedömningar 
i syfte att uppmuntra de nationella myndigheterna att utbyta bästa praxis om insamling 
och behandling av uppgifter, främja en bättre förståelse av olika nationella 
tillvägagångssätt, identifiera skillnader när det gäller tolkningen av de åtta kriterierna 
och diskutera olika sätt och möjligheter att förbättra harmoniseringen, 
samstämmigheten och konvergensen bland medlemsstaterna.

49. Europaparlamentet är starkt övertygat om att ett mer konsekvent genomförande av 
EU:s gemensamma ståndpunkt är avgörande för EU:s trovärdighet som en värdebaserad 
global aktör och att en högre grad av konvergens när det gäller den fullständiga 
tillämpningen av kriterierna kommer att säkerställa mer effektivt att alla parter som är 
inblandade i vapenhandeln respekterar de mänskliga rättigheterna och folkrätten, bidrar 
till främjandet av fred och stabilitet samt stärker EU:s strategiska säkerhetsintressen och 
strategiska oberoende. Parlamentet anser att detta kommer att stärka genomförandet av 
Gusp.

50. Europaparlamentet anser att licenser för tillverkning i tredjeländer inte längre bör 
beviljas om de kan medföra att de åtta kriterierna i den gemensamma ståndpunkten eller 
andra EU-direktiv om vapenexport kringgås.

51. Europaparlamentet betonar att en effektiv kontroll av slutanvändningen leder till en mer 
ansvarsfull exportpolitik i allmänhet, vilket skulle kunna minska risken för avledning 
i synnerhet. Parlamentet välkomnar det EU-finansierade iTrace-projektet i detta 
avseende och stöder dess fortsättning och rekommenderar att man använder ett liknande 
verktyg för att spåra laglig vapenexport från EU:s medlemsstater till tredjeländer. 
Parlamentet uppmanar rådet, medlemsstaterna och utrikestjänsten att inrätta 
ett övergripande utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsprogram om 
vapenexportkontroll för nationella tjänstemän och EU-tjänstemän med stort fokus på att 
skapa en gemensam förståelse för de åtta kriterierna och på gemensamma 
riskutvärderingar, inrättandet av skyddsåtgärder samt såväl förhands- som 
efterhandskontroller av licensieringen. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas 
regeringar att vidta åtgärder för att säkerställa att deras bestämmelser om 
slutanvändning efterlevs i högre grad, inbegripet genomförandet av kontroller efter 
leverans. Parlamentet betonar behovet av att tillhandahålla tillräckliga EU-medel för att 
se till att nödvändiga personalresurser finns tillgängliga på nationell nivå och på 
EU-nivå samt vid delegationer och ambassader i importländer i syfte att genomföra 
hållbara riskbedömningar, slutanvändarkontroller och kontroller efter leverans. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och arbetsgruppen för export av konventionella 
vapen att som en del av den årliga rapporten rapportera i iTrace om varje identifierad 
avledning av varor med ursprung i EU.

52. Europaparlamentet anser att EU-nivåns ökande betydelse i vapentillverkningen, 
rådets nyligen antagna slutsatser om samsyn när det gäller vapenexport och inrättandet 
av den europeiska fredsfaciliteten bör kompletteras med en mekanism för övervakning 
och kontroll på EU-nivå som bygger på fullständig efterlevnad av de åtta kriterierna. 
Parlamentet erinrar om utformningen av en ”europeisk politik för kapacitet och 
försvarsmateriel” enligt artikel 42.3 i EU-fördraget. Parlamentet anser att 
”sammanslagning och gemensamt utnyttjande” samt mer samarbete i fråga om 
vapenpolitik och upphandlingspolitik endast är möjligt om det finns robusta 
exportkontroller, arrangemang för informationsdelning och regelbunden parlamentarisk 
granskning, och om robusta sanktionsmekanismer i händelse av bristande efterlevnad av 



gemensamma regler är verkställbara när det gäller EU-finansierade projekt. Parlamentet 
begär också att Europaparlamentet – jämte de nationella parlamenten – ska ha möjlighet 
att säkerställa parlamentarisk kontroll över EU:s gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitik och dess budget.

53. Europaparlamentet uppmanar arbetsgruppen för export av konventionella vapen att 
granska frågan om insyn i vapenexporten jämte frågan om insyn sett till licenser för 
export av produkter med dubbla användningsområden, och att eventuellt sträva efter 
gemensamma tillvägagångssätt för insyn för båda instrumenten. Parlamentet anser att 
kommissionens ökande kontroll över handeln med produkter med dubbla 
användningsområden i samband med tillämpningen av en reviderad EU-förordning om 
produkter med dubbla användningsområden bör balanseras genom ett ökat deltagande 
av och en övervakande roll för parlamentet för att säkerställa ansvarsskyldighet.

54. Europaparlamentet betonar att EU-företags okontrollerade export av 
it-övervakningsteknik kan inverka menligt på den digitala infrastrukturens säkerhet i 
EU och på de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uttrycker sin oro över den allt större 
användningen av viss teknik med dubbla användningsområden för it-övervakning av 
politiker, aktivister och journalister. Parlamentet fördömer med kraft att allt fler 
människorättsförsvarare utsätts för digitala hot, inbegripet röjda uppgifter genom 
konfiskering av utrustning, fjärrövervakning och dataläckage. Parlamentet framhåller 
i detta hänseende vikten av en snabb, ändamålsenlig och omfattande uppdatering av 
EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden. Parlamentet upprepar 
sin ståndpunkt om omarbetningen av förordningen om produkter med dubbla 
användningsområden, som syftar till att förhindra export, försäljning, uppdatering och 
underhåll av cybersäkerhetsutrustning som kan användas för internt förtryck, inbegripet 
internetövervakning. Parlamentet välkomnar därför EU-institutionernas pågående arbete 
i samband med de pågående interinstitutionella förhandlingarna som har till syfte att 
uppdatera EU-förordningen för kontroll av export av produkter med dubbla 
användningsområden.

55. Europaparlamentet anser att regelbundna samråd med Europaparlamentet, nationella 
parlament, myndigheter med ansvar för vapenkontroll, branschorganisationer och det 
civila samhället bidrar till meningsfull insyn. Parlamentet uppmanar de nationella 
parlamenten att utbyta bästa rapporterings- och tillsynspraxis i syfte att förbättra den 
granskande roll som alla nationella parlament har när det gäller beslut om kontroll av 
vapenexport. Parlamentet uppmanar arbetsgruppen för export av konventionella vapen 
att fortsätta sin dialog med det civila samhället och de berörda industrierna samt sina 
samråd med parlamentet och myndigheter för vapenexportkontroll. Det civila samhället 
och universitetsvärlden uppmuntras att i större utsträckning interagera och föra 
en dialog med arbetsgruppen för export av konventionella vapen och att under 
oberoende former granska exporten av försvarsteknik och försvarsmateriel. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och utrikestjänsten att stödja sådan verksamhet genom att 
bland annat öka de ekonomiska resurserna.

56. Europaparlamentet framhåller, i samma anda som rådets slutsatser av 
den 16 september 2019, att det behövs vederbörlig parlamentarisk tillsyn och att den 
årliga rapporten från arbetsgruppen för export av konventionella vapen måste besvaras 
årligen genom en rapport från Europaparlamentet i syfte att säkerställa en miniminivå 
av parlamentarisk granskning.



57. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att hjälpa tredjeländer att ta fram, 
förbättra och tillämpa vapenkontrollsystem i överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten.

o

o     o

58. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt 
Natos generalsekreterare och FN:s generalsekreterare.


