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Vedr.: EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben: overvågning og styrkelse af 

en konsekvent gennemførelse

Hermed følger til delegationerne det konceptdokument om overvågning og styrkelse af en konse-

kvent gennemførelse af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben ved hjælp af et 

center til overvågning af masseødelæggelsesvåben, som Rådet (almindelige anliggender og eksterne 

forbindelser) godkendte den 11.-12. december 2006.

________________________
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KONCEPTDOKUMENT

I. INDLEDNING

1. Formålet med EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD-strategien), 

der blev vedtaget i 2003, er at tackle truslen om spredning af masseødelæggelsesvåben og 

disses fremføringsmidler under ét og i forhold til begge aspekter: spredning mellem stater og 

spredning til ikke-statslige aktører.

De seneste terrorangreb i UK og før da i Spanien er en understregning af, at ikke-statslige 

aktører betyder nye udfordringer, at det er bydende nødvendigt at forhindre terrorister i at 

erhverve masseødelæggelsesvåben eller beslægtet materiale, og at det derfor er ekstremt nød-

vendigt at intensivere bestræbelserne på at gennemføre EU's WMD-strategi. Risikoen for, at 

denne trussel en skønne dag kan blive til virkelighed i Europa eller et andet sted er reel, og 

EU's beslutningstagere er nødt til at tage denne risiko i betragtning.

Af hensyn til EU's troværdighed må der derfor sættes ind med alle tilgængelige midler for at 

overvåge gennemførelsen af strategien og finde metoder til at gøre gennemførelsen mere kon-

sekvent.

2. I den europæiske sikkerhedsstrategi identificeres de største udfordringer for Europa i forbin-

delse med bekæmpelse af WMD-spredning

"Men hvis vi skal yde et bidrag, der svarer til vores potentiale, skal vi være mere aktive og 

mere konsekvente og være i stand til at udrette mere. Og vi skal samarbejde med andre. (...) 

Udfordringen er nu at forene de forskellige instrumenter og kapaciteter."

For at opfylde denne målsætning gav Det Europæiske Råd sin støtte til en WMD-strategi, 

ifølge hvilken disse bestræbelser skal være "et centralt element i EU's optræden udadtil (...). 

EU må handle beslutsomt og benytte alle instrumenter og politikker, det har til sin rådighed."
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II. MÅL: ØGET EFFEKTIVITET OG STØRRE KONSEKVENS

3. Formålet med dette konceptdokument er at tilvejebringe øget effektivitet og større konsekvens 

uden nogen ændring af de institutionelle rammer og beføjelser ved indførelse af en samar-

bejdsmetode, der giver Rådssekretariatet/den højtstående repræsentant, Kommissionens tjene-

stegrene og medlemsstaterne mulighed for at arbejde sammen og sikre bedre synergi. Dette 

berører ikke formandskabets beføjelser. Formålet med dokumentet er ikke at skabe en ny 

struktur eller oprette et nyt agentur og heller ikke at oprette en ny budgetpost. Det drejer sig 

om, at en arbejdsmetode skal godkendes og gøres officiel, efter at der gennem tre års arbejde 

er udviklet en praksis med hensyn til gennemførelsen af EU's WMD-strategi på en række om-

råder. Dette dokument er fuldt ud i overensstemmelse med de mål, som Det Europæiske Råd i 

juni 2006 for nylig har opstillet for EU's optræden udadtil ("Forbedring af effektiviteten, 

sammenhængen og synligheden i EU's eksterne politikker"), navnlig det mål "at forbedre den 

strategiske planlægning, skabe større sammenhæng mellem EU's forskellige udenrigspolitiske 

instrumenter og styrke samarbejdet mellem EU-institutionerne indbyrdes og mellem EU-

institutionerne og medlemsstaterne" "på grundlag af de eksisterende traktater".

4. Ikke-spredning og nedrustning er centrale områder i FUSP. EU-institutionerne og medlems-

staterne bør øge synergien i deres aktioner yderligere. Med hensyn til bistand til tredjelande er 

det klart, at medlemslandene selv har påtaget sig hovedparten af de eksisterende forpligtelser. 

Derudover spiller en række internationale organisationer, som medlemsstaterne og EU-insti-

tutionerne har tilført midler og ydet ekspertise, en vigtig rolle. Rådet har iværksat en lang 

række FUSP-aktioner, og der findes en række fællesskabsinstrumenter, som bidrager til ikke-

spredning.

5. Det er derfor af afgørende betydning at skabe større sammenhæng i de samlede bidrag fra EU 

og medlemsstaterne for yderligere at forbedre synergien og undgå eventuel overlapning. Det 

er derfor fortsat meget vigtigt at opstille prioriteter som opfølgning af WMD-strategien. Des-

uden vil det være nyttigt at øge kontrollen med, hvad EU som helhed foretager sig på dette 

område. Det vil også være vigtigt at være opmærksom på sammenhængen og komplementa-

riteten i igangværende og planlagte EU-aktiviteter på baggrund af de politiske prioriteter, som 

WMD-strategien og Rådet har fastlagt. Yderligere er det fortsat vigtigt med jævne mellemrum 

at fremlægge en "liste over højt prioriterede spørgsmål", så medlemsstaterne får mulighed for 

at fastlægge den fremtidige indsats.
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III. DEN LØSNINGSMODEL, DER ER INDEHOLDT I WMD-STRATEGIEN

6. WMD-strategien indeholder en mulighed for yderligere forbedring på disse områder. I kapi-

tel III, punkt D, i EU's WMD-strategi er der formuleret følgende mandat for en mekanisme, 

som skal oprettes:

"Oprettelse, som aftalt i Thessaloniki, af en enhed, der skal fungere som overvågningscenter 

og have til opgave at overvåge den konsekvente gennemførelse af EU-strategien og indsam-

lingen af oplysninger og efterretninger i samarbejde med Situationscentret. Dette overvåg-

ningscenter bør oprettes i Rådets sekretariat, og Kommissionen bør inddrages fuldt ud i arbej-

det".

7. Et overvågningscenter vedrørende masseødelæggelsesvåben (WMD-MC) kunne påtage 

sig den kontrolopgave, der er beskrevet ovenfor (punkt II), og bygge videre på de ressourcer, 

der er blevet udviklet i Rådssekretariatet siden vedtagelsen af WMD-strategien i 2003. GS/HR 

har udpeget en personlig repræsentant for masseødelæggelsesvåben med støtte fra et lille 

sekretariat. Denne enhed har allerede en vigtig rolle med hensyn til:

- at gennemføre og udvikle EU's WMD-strategi

- at skabe synergi mellem den indsats, der ydes af forskellige involverede EU-aktører, det 

vil sige medlemsstaterne, Europa-Kommissionen, den højtstående repræsentant

- politisk dialog og information inden for og uden for EU.

8. WMD-MC's opgaver, der er opregnet i punkt 9, omfatter de samme områder, som EU's 

WMD-strategi, dvs. alle aktiviteter til bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben 

og disses fremføringsmidler (såsom ballistiske missiler), som beskrevet i EU's WMD-strategi 

og opregnet i kapitel III i denne strategi:
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A) Der skal bygges på effektiv multilateralisme.

i) Global anvendelse og styrkelse af de vigtigste traktater, aftaler og kontrolordninger om 

nedrustning og ikke-spredning

ii) Fremme af FN's Sikkerhedsråds rolle og forøgelse af dets ekspertise, så det kan klare 

udfordringen fra spredning af masseødelæggelsesvåben.

iii) Fremme af politisk, finansiel og teknisk støtte til verifikationsordningerne

iv) Styrkelse af eksportkontrolpolitikker og -praksis sammen med partnere inden for eks-

portkontrolordninger; anbefaling af, at lande uden for eksportkontrolordningerne følger 

effektive eksportkontrolregler og styrkelse af ordningerne

v) Forøgelse af sikkerheden i forbindelse med spredningsfølsomme materialer, udstyr og 

ekspertise i EU

vi) Øget identifikation, kontrol og tilbageholdelse af ulovlige sendinger.

B) Fremme af et stabilt internationalt og regionalt miljø

i) Styrke de samarbejdsbaserede EU-programmer til reduktion af trusler

ii) Mainstreame hensynet til ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben i EU's politiske, 

diplomatiske og økonomiske aktiviteter og programmer.

C) Tæt samarbejde med centrale partnere:

i) Sikre passende opfølgning af bilaterale dokumenter om ikke-spredning

ii) Sikre koordination og nye fælles initiativer.

De vigtigste mål for WMD-MC's arbejde bliver dem, der er identificeret i EU's WMD-

strategi, der blev vedtaget i 2003. WMD-MC skal i forbindelse med udviklingen af sine akti-

viteter ligeledes stå for forberedelserne af en regelmæssig ajourføring af prioritetslisten med 

henblik på en sammenhængende gennemførelse af EU's WMD-strategi. De ajourførte udgaver 

af prioritetslisten skal vedtages af Rådet efter drøftelse i de relevante grupper og godkendelse 

i PSC. Denne prioritetsliste skal indeholde supplerende retningslinjer for WMD-MC's 

gennemførelse af sit mandat.
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9. WMD-MC vil få følgende opgaver:

i) Daglig gennemførelse af WMD-strategien

- at overvåge, at gennemførelsen af EU's WMD-strategi er konsekvent

- at sikre kontinuerlig gennemførelse i forbindelse med EU's skiftende formandska-

ber

- at støtte de relevante fora i rådsregi (grupper, PSC, Coreper og Rådet)

- at støtte og sikre kontinuiteten for så vidt angår den politiske dialog med tredje-

lande, navnlig den strategiske/sikkerhedsmæssige dialog med partnerlande.

ii) Videreudvikling af WMD-strategien mod spredning af masseødelæggelsesvåben

- regelmæssigt at opdatere trusselsvurderinger i forbindelse med masseødelæggel-

sesvåben i tæt samarbejde med Situationscenteret med henblik på at fastlægge 

retningslinjerne for EU's indsats for at gennemføre sin WMD-strategi

- at udarbejde forslag til opdatering af prioritetslisten med henblik på en sammen-

hængende gennemførelse af EU's WMD-strategi

- at foreslå ændringer af strategien

- at arbejde i retning af større konsekvens i strategidokumenter, handlingsplaner og 

retsakter i forbindelse med spørgsmål vedrørende ikke-spredning af masseøde-

læggelsesvåben;

iii) Sammenhængende bistandsprogrammer (fælles aktioner og fællesskabsprogram-

mer)

- Hvis rådssekretariatet/HR og Kommissionen samarbejder i WMD-MC, vil man 

kunne sikre, at planlægningen af FUSP-aktiviteterne (fælles aktioner) og fælles-

skabsprogrammerne bliver sammenhængende, navnlig de samarbejdsbaserede 

programmer til reduktion af trusler;

- at overvåge af projektdefinition og -gennemførelse.
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iv) Kontakter med tredjelande og organisationer

- at deltage i og støtte formandskabets koordination af EU's politiske dialog med 

tredjelande, når det drejer sig om spørgsmål vedrørende ikke-spredning

- at fungere som omdrejningspunkt i forbindelse med gennemførelsen af EU's 

WMD-strategi i forhold til tredjelande og nationale, internationale og multinatio-

nale organisationer, navnlig FN, IAEA, OPCW, CTBTO, G8 og NATO efter 

behov.

IV. INDDRAGELSE AF ALLE RELEVANTE EU-AKTØRER

10. Det er vigtigt at få optimeret udbyttet af WMD-MC gennem et inklusivt og fleksibelt samar-

bejde, som alle relevante aktører i EU inddrages i. Det betyder, at der skal være et omdrej-

ningspunkt (den personlige repræsentants kontor) med en kerne af fast personale fra Rådets 

sekretariat. Derudover er det afgørende, at medlemsstaterne inddrages aktivt i WMD-CM's 

arbejde. Medlemsstaterne opfordres til at sikre optimal dækning af alle tematiske og lande-

relaterede spørgsmål vedrørende ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben og nedrustning 

og stille ekspertviden til rådighed for WMD-MC. Specifikt kunne det være nyttigt at oprette 

ad hoc-taskforcer og/eller netværk/ekspertlister, som medlemsstaterne stiller til rådighed, 

navnlig med henblik på outreach-aktiviteter. Dette omfatter ikke udstationering af disse 

eksperter på kontoret for HR's personlige repræsentant.

Ad hoc-taskforcer: der er allerede oprettet en EU-taskforce som led i forberedelserne af den 

kommende BTWC-gennemgangskonferencen. Denne model kan, hvor det er passende, 

anvendes på andre områder og for så vidt angår specifikke udfordringer (f.eks. FN's 

Sikkerhedsråds resolution 1540 om nuklear terrorisme). Det kan betyde, at der skal afholdes 

specifikke møder, men det kan også foregå via e-netværker.
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Ekspertlister: specifikke EU-samarbejdsinitiativer afhænger udelukkende af medlemsstater-

nes ekspertise og menneskelige ressourcer. De aktuelle erfaringer med outreach-aktiviteter i 

forbindelse med eksportkontrol (EU-workshops og pilotprojekter) har vist, at der er brug for 

nationale eksperter, navnlig i forbindelse med gennemførelse af samarbejds- og bistandspro-

grammer. Det samme gør sig nu gældende for implementeringen af EU's fælles aktioner, der 

omhandler bistand til tredjelande i forbindelse med udformning af lovgivning og kapacitets-

opbygning (f.eks. fælles aktion til støtte for BTWC og eventuelle kommende opfølgende 

fælles aktioner til støtte for Sikkerhedsrådets resolution 1540).

11. CODUN- og CONOP-grupperne vil fortsat kunne danne rammen omkring interaktionen 

mellem medlemsstaterne og WMD-MC. Medlemsstaterne bør sørge for at være velforberedte 

med henblik på målrettede drøftelser i grupperne, så de kan stå for den endelige udformning 

af forslagene, inden de forelægges for PSC og Rådet. WMD-MC vil regelmæssigt orientere de 

relevante grupper om sine aktiviteter, projekter og kontakter med landene samt om andre 

relevante aspekter af sit arbejde. Grupperne vil efter forslag fra formandskabet og/eller 

WMD-MC i det enkelte tilfælde beslutte, om de nye instrumenter, der er foreslået under 

punkt 10 (ad hoc-taskforcer/ekspertlister), vil skulle anvendes. Medlemsstaterne vil blive 

opfordret til at udpege et kontaktpunkt, som skal fungere som fast kontaktled til WMD-MC 

for at lette interaktionen vedrørende f.eks. udveksling af oplysninger og organisatoriske 

spørgsmål mellem medlemsstaterne og WMD-MC.

12. Det er af afgørende betydning, at Kommissionen inddrages fuldt ud i centrets arbejde. WMD-

MC vil give Rådet og Kommissionen mulighed for at udbygge samarbejdet og udnytte syner-

gier bedre. Denne forbindelsesfunktion med WMD-MC vil blive varetaget af GD Relex, der 

til gengæld vil benytte de eksisterende tværtjenstlige strukturer i Kommissionens tjeneste-

grene for at lette koordinationen med WMD-MC. Gennem denne forbindelsesfunktion vil 

Rådet og Kommissionen gennem deres samarbejde i WMD-MC over for omverdenen fremstå 

som ét EU hvad angår alle WMD-problematikker. Desuden vil en mere indholdsrig dialog på 
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et tidligt tidspunkt i planlægningen mellem Rådets sekretariat og Kommissionens 

tjenestegrene være en hjælp for Rådets sekretariat/HR i forbindelse med udformningen af 

forslag til fælles aktioner på FUSP-området og for Kommissionens tjenestegrene i 

mainstreamingen af mål om ikke-spredning i dens planlægning og programmering af 

relevante fællesskabsinstrumenter (f.eks. stabilitetsinstrumentet, det nye naboskabsinstrument 

og landeprogrammerne), så der bedre kan opnås komplementaritet og synergi mellem aktioner 

under første og anden søjle i kampen mod spredning af masseødelæggelsesvåben. 

Kommissionens samarbejde med WMD-MC foregriber ikke dens beføjelser i henhold til 

traktaterne, navnlig Kommissionens initiativret. De interne beslutningsprocedurer i 

Kommissionen bliver på ingen måde ændret. Imidlertid kan det indledende arbejde i WMD-

MC give Kommissionen nyttige elementer, som kan vise sig at være anvendelige i den interne 

proces.

13. Blandt de opgaver, som Det Europæiske Råd har nævnt i WMD-strategien, er "indsamling af 

oplysninger og efterretninger". Efterretninger vil være særdeles vigtige elementer i WMD-

MC's arbejde, så der kan skabes et solidt grundlag for den samlede overvågning af problema-

tikker på ikke-spredningsområdet, udviklingen og gennemførelsen af EU-aktioner og EU's 

forberedelse af policybeslutninger. EU's Situationscenter, som består af et hold af embeds-

mænd, der arbejder med ikke-spredning, gør allerede en stor indsats for at indsamle oplysnin-

ger og efterretninger i EU. WMD-MC vil således kunne bruge SITCEN's arbejde og kunne 

pålægge centret at udarbejde trusselsvurderinger. Det betyder, at medlemsstaterne skal 

udbygge udvekslingen af efterretninger med SITCEN for at bistå centret i dets støtte til 

WMD-MC.

WMD-MC vil fortsætte det tætte samarbejde med EU's Situationscenter og antiterrorkoordi-

natoren samt med de øvrige relevante tjenestegrene i Rådets sekretariat.

o

o o
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Dette konceptdokument er udarbejdet, så det ikke medfører nogen forøgelser med hensyn til perso-

nale og budget. Hvis man på et senere tidspunkt beslutter permanent at styrke ekspertisen i WMD-

MC, navnlig ved udstationering af nationale eksperter, vil det kræve en beslutning truffet af ansæt-

telsesmyndigheden og godkendelse i Coreper.

________________________


