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Υπάρχουνπολλά που πρέπει να ειπωθούν για την ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική στις
εξαγωγές όπλων: μια κοινή δέσμη κανόνων θα μπορούσε να αποτρέψει τα όπλα που
κατασκευάζονται στην Ευρώπη από το να χρησιμοποιούνται με τρόπο που παραβιάζει το διεθνές
ανθρωπιστικό δίκαιο για παράδειγμα.
Ταεμπάργκο όπλων μπορούν να περιορίσουν επιθετική συμπεριφορά στερώντας μια χώρα από
τους στρατιωτικούς πόρους, ή τουλάχιστον, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα καταδικάζοντας την
κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εξαγωγές όπλων μπορούν να βελτιώσουν την
αμυντική συνεργασία με τους συμμάχους, βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα των στρατευμάτων.
Και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορούν να βελτιώσουν τις αμυντικές ικανότητες των
στρατηγικών εταίρων προκειμένου να τους βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν παγκοσμίως
σημαντικές προκλήσεις ασφάλειας όπως η πειρατεία ή η τρομοκρατία.
Όλααυτά τα μέτρα είναι πιο αποτελεσματικά όταν οι Ευρωπαίοι δουλεύουν από κοινού. Ειδικά τα
εμπάργκο όπλων είναι παρόμοια με τις οικονομικές κυρώσεις, δεδομένου ότι όσο περισσότερες
χώρες συμμετέχουν, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η επίδραση. Ως εκ τούτου, ένα εμπάργκο στη
Σαουδική Αραβία που επιβάλλεται μονομερώς από το Βερολίνο, ίσως συμβάλει στο να
κατευναστεί η γερμανική συνείδηση, αλλά δεν κάνει πολλά να αποτρέψει τα βρετανικά και γαλλικά
όπλα να φτάσουν στη Σαουδική Αραβία για χρήση στον πόλεμο στην Υεμένη.
Παρόλααυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως εκ τούτου αποτύχει μέχρι τώρα να επιβάλει μια κοινή
πολιτική εξαγωγών όπλων. Ο στόχος μιας Ευρώπης που είναι "weltpolitikfahig” (σε χαλαρή
μετάφραση: ικανή για γεωπολιτική) και ακολουθεί μια στάση εξωτερικής πολιτικής βασισμένη στις
κοινές αξίες, δεν φαίνεται να έχει παράσχει επαρκή κίνητρα. Τώρα ωστόσο, ο στόχος της von der
Leyen για τη δημιουργία μιας αμυντικής ένωσης δεν αφήνει στην Ευρώπη άλλη επιλογή από το να
αντιμετωπίσει το ζήτημα των εξαγωγών -η απουσία μιας συνεκτικής πολιτικής εξαγωγών όπλων
υπονομεύει όχι μόνο τα στρατηγικά συμφέροντα και την αξιοπιστία της ΕΕ, αλλά επίσης και τις
αμυντικές της ικανότητες.
Οιευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στην ανάπτυξη στρατιωτικού
εξοπλισμού μόνο εάν είναι σε θέση να εμπιστευτούν τους εταίρους τους για την παροχή των

απαραίτητων στοιχείων για την εξαγωγή πελατών και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Προκειμένου να
επιτευχθεί αυτό, πρέπει να συμφωνήσουν σε μια δέσμη διαφανών και προβλέψιμων κανόνων
εξαγωγών.
Μπορείτενα δείτε το κείμενο εδώ: https://www.cer.eu/in-the-press/no-escaping-arms-export-policy
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