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FÖLJENOT
från: Generalsekretariatet
till: Delegationerna
Ärende: EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen: Att övervaka och stärka 

ett enhetligt genomförande

För delegationerna bifogas det diskussionsdokument om att övervaka och stärka ett enhetligt 

genomförande av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen genom ett centrum för 

övervakning av massförstörelsevapen, som godkändes av rådet (allmänna frågor och yttre 

förbindelser) den 11–12 december 2006.

___________
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DISKUSSIONSDOKUMENT

I. INLEDNING

1. Den EU-strategi mot spridning av massförstörelsevapen som antogs 2003 syftar till att 

allsidigt bemöta det hot som spridning av massförstörelsevapen och bärare till dessa utgör i 

båda dess aspekter: spridning genom stater och spridning genom icke-statliga aktörer.

De senaste terroristattackerna i Storbritannien och dessförinnan i Spanien framhäver tydligt de 

nya utmaningarna när det gäller icke-statliga aktörer, den absoluta nödvändigheten att hindra 

terrorister att skaffa sig massförstörelsevapen eller närbesläktat material, och följaktligen den 

avgörande betydelsen att öka ansträngningarna för att genomföra EU:s strategi mot spridning 

av massförstörelsevapen. Risken att detta hot när som helst kan bli verklighet i Europa eller 

annorstädes är verklig och måste beaktas av EU:s beslutsfattare.

För unionens trovärdighet måste därför allt tänkbart göras för att övervaka genomförandet av 

strategin och undersöka sätt att förbättra enhetligheten i genomförandet.

2. I den europeiska säkerhetsstrategin fastställs de viktigaste utmaningarna för Europa i kampen 

mot spridning av massförstörelsevapen:

"(...) om vi ska lämna ett bidrag som motsvarar vår potential måste vi vara mer aktiva, mer 

resursstarka och mer enhetliga, och vi måste samarbeta med andra. (...) Utmaningen består nu 

i att sammanföra de olika instrumenten och resurserna."

För att nå detta mål antog Europeiska rådet en strategi mot spridning av massförstörelsevapen 

i vilken det krävs att denna insats skall vara "ett centralt tema i EU:s externa åtgärder. EU 

måste handla beslutsamt, med hjälp av alla instrument och alla politikområden som står till 

dess förfogande".
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II. MÅL: ATT ÖKA EFFEKTIVITETEN OCH ENHETLIGHETEN

3. Detta diskussionsdokument syftar till att öka effektiviteten och enhetligheten utan ändring av 

de institutionella arrangemangen och befogenheterna genom att upprätta en samarbetsmetod 

som gör det möjligt för rådets sekretariat/den höge representanten, kommissionen och 

medlemsstaterna att arbeta tillsammans och sörja för bättre synergi. Detta påverkar inte 

ordförandeskapets befogenheter. Syftet med dokumentet är inte att upprätta en ny struktur 

eller ett nytt organ eller en ny budget. Det handlar om att godkänna en arbetsmetod och göra 

den officiell efter mer än tre års arbete med genomförande av EU:s strategi mot spridning av 

massförstörelsevapen inom flera områden. Detta dokument följer helt de mål för yttre åtgärder 

som nyligen fastställdes av Europeiska rådet i juni 2006 ("Förbättra effektiviteten, 

samstämmigheten och synligheten i unionens yttre politik"), särskilt målet att "på grundval av 

gällande fördrag (...) förbättra (...) den strategiska planeringen, samstämmigheten mellan 

unionens olika utrikespolitiska instrument samt samarbetet mellan EU-institutionerna och 

mellan de senare och medlemsstaterna".

4. Icke-spridning och nedrustning är nyckelområden inom GUSP. EU:s institutioner och 

medlemsstater bör ytterligare öka synergin i sina åtgärder. När det gäller bistånd till 

tredjestater är det tydligt att medlemsstaterna själva har tagit på sig huvuddelen av de 

åtaganden som finns. Dessutom har ett antal internationella organisationer, till vilka 

medlemsstaterna och EU:s institutioner har kanaliserat medel och sakkunskap, stor betydelse. 

En lång rad GUSP-åtgärder har vidtagits av rådet och det finns ett antal 

gemenskapsinstrument som bidrar till icke-spridning.

5. Det är därför mycket viktigt att öka samstämmigheten i de samlade bidrag som görs av EU 

och dess medlemsstater för att ytterligare förbättra synergier och undvika eventuellt 

dubbelarbete. Fortfarande är det därför av yttersta vikt att fastställa prioriteringar som 

uppföljning till strategin mot spridning av massförstörelsevapen. Det vore dessutom lämpligt 

att öka övervakningen av vad EU som helhet gör på detta område. Det skulle också vara 

viktigt att övervaka enhetligheten och komplementariteten hos pågående och planerade 

EU-åtgärder mot bakgrund av politiska prioriteringar som fastställs genom strategin mot 

spridning av massförstörelsevapen och av rådet. Dessutom är det fortfarande viktigt att 

regelbundet föreslå en "prioriteringslista" så att medlemsstaterna kan fastställa åtgärder för 

framtiden.
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III. LÖSNING SOM ERBJUDS GENOM STRATEGIN MOT SPRIDNING AV 

MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN

6. Strategin mot spridning av massförstörelsevapen erbjuder i sig en möjlighet till ytterligare 

förbättring på dessa områden: i kapitel III. D 2 i EU:s strategi mot spridning av 

massförstörelsevapen formuleras mandatet till en mekanism som skall inrättas enligt följande:

"Att som överenskommits i Thessaloniki inrätta en enhet som kan fungera som ett 

övervakningscentrum med uppgift att övervaka det enhetliga genomförandet av EU:s strategi 

och att samla in information och underrättelser, i nära samband med lägescentralen. Detta 

övervakningscentrum skulle inrättas vid rådets sekretariat med fullständig medverkan av 

kommissionen."

7. Ett centrum för övervakning av genomförandet av EU:s strategi mot 

massförstörelsevapen (nedan kallat övervakningscentrumet) kan ta på sig den 

övervakningsuppgift som beskrivs ovan (dvs. i punkt II) på grundval av resurser som har 

utvecklats inom rådets sekretariat sedan strategin mot spridning av massförstörelsevapen 

antogs 2003. Generalsekreteraren/den höge representanten har tillsatt en personlig företrädare 

när det gäller massförstörelsevapen med ett litet kontor till sin hjälp. Enheten har redan en 

viktig roll i

– genomförandet och utvecklingen av EU:s strategi mot spridning av 

massförstörelsevapen,

– skapandet av synergi mellan olika berörda EU-aktörers insatser, dvs. medlemsstaterna, 

Europeiska kommissionen, den höge representanten,

– politisk dialog och information inom och utanför EU.

8. Räckvidden av övervakningscentrumets uppgifter enligt punkt 9 kommer att sammanfalla 

med räckvidden för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, det vill säga all 

verksamhet i kampen mot spridning av massförstörelsevapen och bärare till dessa (såsom 

ballistiska missiler) som beskrivs i EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen och 

som indelas i kategorier i kapitel III i denna:
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A. Att bygga på effektiv multilateralism

i) Universalisering och stärkande av de viktigaste fördragen, avtalen och 

kontrollarrangemangen om nedrustning och icke-spridning.

ii) Att främja FN:s säkerhetsråds roll och stärka sakkunskapen inför den utmaning som 

spridningen innebär.

iii) Att utöka politiskt, ekonomiskt och tekniskt stöd till kontrollsystem.

iv) Att stärka politik och praxis för exportkontroll i samordning med partner inom 

exportkontrollsystemen; att plädera för att länder som står utanför systemen antar

effektiva regler för exportkontroll samt att göra systemen starkare.

v) Att inom Europeiska unionen öka säkerheten när det gäller material, utrustning och 

sakkunskap vars spridning är av känslig natur.

vi) Att stärka identifiering, kontroll och ingripanden mot olaglig handel.

B. Att främja en stabil internationell och regional miljö

i) Att stärka EU:s samarbetsprogram för att minska hotbilden.

ii) Att införliva hänsyn till icke-spridning av massförstörelsevapen i EU:s politiska, 

diplomatiska och ekonomiska åtgärder och program.

C. Att föra ett nära samarbete med viktiga partner

i) Att se till att det görs tillräckliga uppföljningar av bilaterala icke-spridningsdokument.

ii) Att säkerställa samordning av nya gemensamma initiativ.

De viktigaste målen för övervakningscentrumets arbete kommer att vara de mål som fastställs i 

EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen som antogs 2003. Övervakningscentrumet 

kommer som en vidareutveckling av sitt arbete också att utarbeta underlaget för en regelbunden 

uppdatering av den s.k. prioriteringslistan för ett konsekvent genomförande av EU:s strategi mot 

massförstörelsevapen. De uppdaterade versionerna av prioriteringslistan kommer att antas av rådet 

efter diskussion i de berörda arbetsgrupperna och godkännande av Kusp. Prioriteringslistan kommer 

att förse övervakningscentrumet med kompletterande riktlinjer för genomförande av dess mandat.
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9. Övervakningscentrumets uppgifter kommer att omfatta följande:

i) Det löpande genomförandet av strategin mot spridning av massförstörelsevapen

– Kontrollerna av att EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen 

genomförs enhetligt.

– Säkerställa kontinuiteten i genomförandet vid rotation av EU-ordförandeskap.

– Stöd via berörda rådsforum (arbetsgrupper, Kusp, Coreper, rådet).

– Stödja och säkerställa kontinuiteten i den politiska dialogen med tredje parter, 

särskilt när det gäller strategisk dialog/säkerhetsdialog med partnerländer.

ii) Vidareutveckling av strategin mot spridning av massförstörelsevapen

– Regelbundet uppdatera hotbilden i fråga om spridning av massförstörelsevapen i 

nära samarbete med lägescentralen i syfte att styra EU:s åtgärder för att 

genomföra EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen.

– Utarbeta förslag till uppdatering av prioriteringslistan för ett konsekvent 

genomförande av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen.

– Förslag till revidering av strategin mot spridning av massförstörelsevapen.

– Insatser för enhetlighet mellan policydokument, handlingsplaner och rättsakter när 

det gäller frågor om icke-spridning av massförstörelsevapen.

iii) Samstämmighet mellan biståndsprogram (gemensamma åtgärder och 

gemenskapsprogram)

– Rådssekretariatet/den höge representanten och kommissionen, som arbetar 

tillsammans vid övervakningscentrumet, kan säkerställa samstämmighet i 

planeringen av verksamheterna inom ramen för GUSP (gemensamma åtgärder) 

och gemenskapsprogram, särskilt samarbetsprogram för att minska hotet.

– Övervaka utformning och genomförande av projekt.
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iv) Kontakter med tredjeländer och organisationer

– Samarbete med och stöd till ordförandeskapet i samordningen av EU:s politiska 

dialog med tredjeländer när det gäller frågor som rör icke-spridning.

– Vara en kontaktpunkt för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av 

massförstörelsevapen för tredjeländer och nationella, internationella och 

multinationella organisationer, särskilt FN, IAEA, OPCW, organisationen för 

fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar, G8 och Nato, när så är 

lämpligt.

IV. DELTAGANDE AV ALLA BERÖRDA EU-AKTÖRER

10. Det kommer att vara viktigt att maximera övervakningscentrumets resultat genom ett öppet 

och flexibelt samarbete i vilket alla berörda aktörer inom EU deltar. Detta innebär att det bör 

finnas en kontaktpunkt (den personliga företrädarens kansli) med en kärna av fast anställd 

personal från rådssekretariatet. Ett aktivt deltagande i övervakningscentrumets arbete från 

medlemsstaternas sida är dessutom av största vikt. Medlemsstaterna uppmanas att sörja för 

största möjliga täckning av alla tematiska och länderrelaterade frågor om icke-spridning av 

massförstörelsevapen och nedrustning och att ställa sakkunskap till övervakningscentrumets 

förfogande. Det kan särskilt vara värdefullt att inrätta ad hoc-grupper och/eller nätverk 

med/förteckningar över experter som medlemsstaterna skall ställa till förfogande, särskilt för 

utåtriktad verksamhet. Detta skulle inte innebära att dessa experter placeras i den höge 

representantens personliga företrädares kansli.

Ad hoc-arbetsgrupper: En EU-arbetsgrupp har redan inrättats under förberedelserna för den 

kommande konferensen om översyn av BTV-konventionen. Denna modell kan vid behov 

användas på andra områden och för andra specifika uppgifter (t.ex. FN:s säkerhetsråds 

resolution 1540, nukleär terrorism). Det kan kräva särskilda möten och kan även bygga på 

e-nätverk.
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Förteckningar över experter: EU:s särskilda samarbetsinitiativ vilar i stor utsträckning på 

medlemsstaternas sakkunskap och mänskliga resurser. Aktuella erfarenheter från utåtriktad 

verksamhet i fråga om exportkontroll (EU-workshoppar, pilotprojekt) har visat att det krävs 

nationella experter, särskilt för genomförandet av samarbets- och biståndsprogram. Samma 

sak gäller nu genomförandet av EU:s gemensamma åtgärder i vilka det föreskrivs stöd till 

tredjeländer för att utarbeta lagstiftning och bygga upp kapacitet (t.ex. gemensam åtgärd till 

stöd för BTV-konventionen och en eventuella kommande uppföljande gemensamma åtgärder 

till stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 1540).

11. Arbetsgrupperna Codun och Conop kommer att fortsätta att utgöra ramen för samspelet 

mellan medlemsstaterna och övervakningscentrumet. Medlemsstaterna bör se till att de är väl 

förberedda för fokuserade diskussioner i arbetsgrupperna för att kunna färdigställa förslagen 

innan de läggs fram för Kusp och rådet. Övervakningscentrumet kommer regelbundet att 

underrätta de berörda arbetsgrupperna om sin verksamhet, sina projekt och kontakter med 

länder samt om andra relevanta aspekter av sitt arbete. Arbetsgrupperna kommer efter ett 

förslag från ordförandeskapet och/eller övervakningscentrumet att besluta i varje enskilt fall 

om användning av de nya instrument som föreslås i punkt 10. 

(Ad hoc-arbetsgrupper/förteckningar över experter). Medlemsstaterna kommer att uppmanas 

att utse en kontaktpunkt till fast samtalspartner för övervakningscentrumet för att underlätta 

samverkan när det gäller bland annat utbyte av information samt organisatoriska frågor 

mellan medlemsstaterna och övervakningscentrumet.

12. Det är väsentligt att kommissionen deltar fullt ut i centrumets arbete. Övervakningscentrumet 

kommer att ge rådet och kommissionen möjlighet att öka samarbetet och utnyttja synergier 

bättre. Denna sambandsfunktion med övervakningscentrumet kommer att skötas av GD Relex 

som i sin tur kommer att använda befintliga former för utbyte mellan olika avdelningar inom 

kommissionen för att underlätta samordningen med övervakningscentrumet. Genom denna 

sambandsfunktion kommer rådet och kommissionen, som arbetar tillsammans inom 

övervakningscentrumet, att kunna lägga fram en helt enhetlig EU-ståndpunkt för yttervärlden 

om alla frågor som rör massförstörelsevapen.
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En mer konkret dialog mellan rådssekretariatet och kommissionen i ett tidigt skede av 

planeringen kommer dessutom att vara till hjälp för rådssekretariatet/den höge representanten 

vid utformningen av utkast till gemensamma åtgärder på GUSP-området och för 

kommissionen vid införlivandet av icke-spridningsmål med dess planering och 

programplanering av berörda gemenskapsinstrument (t.ex. stabilitetsinstrumentet, det nya 

grannskapsinstrumentet och länderprogram) för att bättre säkerställa komplementaritet och 

synergi mellan åtgärder inom första och andra pelaren i kampen mot spridning av 

massförstörelsevapen. Kommissionens samarbete med övervakningscentrumet påverkar inte 

kommissionens rättigheter enligt fördragen, särskilt inte kommissionens initiativrätt. 

Kommissionens interna beslutsfattande kommer inte att ändras på något sätt. Det preliminära 

arbete som utförs inom övervakningscentrumet kan dock ge kommissionen värdefulla bidrag 

som man kommer att kunna dra nytta av under den interna processen.

13. Bland de uppgifter som Europeiska rådet nämner (strategin mot spridning av 

massförstörelsevapen) är "insamling av information och underrättelser". Underrättelser 

kommer verkligen att vara ett viktigt inslag i övervakningscentrumets arbete i syfte att skapa 

en solid bas för den samlade övervakningen av frågor som rör icke-spridning, utvecklingen 

och genomförandet av EU:s åtgärder och utarbetandet av EU:s politiska beslut. EU:s 

gemensamma lägescentral som består av en grupp tjänstemän som inriktar sig på 

icke-spridning ägnar redan sina ansträngningar åt att samla in information och underrättelser 

inom EU. Övervakningscentrumet kommer därför att dra nytta av lägescentralens arbete och 

kan uppdra åt den att göra hotbedömningar. Av detta följer därför att medlemsstaterna 

vidareutvecklar sitt utbyte av underrättelser med lägescentralen för att bistå den med stöd till 

övervakningscentrumet.

Övervakningscentrumet kommer även fortsättningsvis att ha ett nära samarbete med EU:s 

lägescentral och med samordnaren för kampen mot terrorism samt med andra berörda 

avdelningar inom rådssekretariatet.

o

o o
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Detta diskussionsdokument har utarbetats så att det inte skall krävas mer personal och större budget. 

Om en permanent förstärkning av sakkunskapen inom övervakningscentrumet planeras i ett senare 

skede, särskilt genom utstationering av nationella experter, kommer det att krävas ett beslut av den 

myndighet som är ansvarig för ingåendet av anställningsavtal samt en överenskommelse i Coreper.

________________________


