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PERSBERICHT: Europees Parlement zet licht op groen voor de
versoepeling van wapenhandel binnen de EU

Gisteren (16/12) heeft het Europees Parlement met een overgrote meerderheid het voorstel van de
Commissie om wapenhandel binnen de Europese Unie aan minder strenge voorwaarden te
onderwerpen, goedgekeurd. De Commissie heeft alles in het werk gesteld om de richtlijn goedgekeurd
te krijgen vóór de Europese verkiezingen van juni 2009. De richtlijn dient nu ook door de Raad
aangenomen te worden, maar aangezien een compromis bereikt werd tussen de instellingen, worden
daar geen problemen verwacht.

Versoepeld vergunningssysteem moet Europese defensie-industrie aanzwengelen
Het wordt in de toekomst voor de defensiegerelateerde industrie een stuk eenvoudiger om militaire
producten uit te voeren naar een andere EU-lidstaat. Voor het gros van de producten zal men immers
niet meer voor elke individuele export een uitvoervergunning dienen aan te vragen. De richtlijn
vervangt het huidige systeem van individuele vergunningen door een systeem van algemene en globale
vergunningen, waardoor verschillende transacties gedekt kunnen worden door eenzelfde vergunning. De
logica is dat, gezien de beperkte veiligheidsrisico's van wapenhandel voor vrede en veiligheid binnen de
EU, handelsbelemmeringen afgebouwd kunnen worden om de defensie-industrie meer zuurstof te
geven.

Daadwerkelijke harmonisering van Europees exportbeleid noodzakelijk
Wapenhandel naar landen buiten de EU blijft onder nationale wetgeving. In het kader van het
Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie stemmen lidstaten hun
standaarden om dergelijke vergunningsaanvragen te beoordelen wel op elkaar af. Het is niet toevallig
dat de Raad van Ministers een week voor de parlementaire goedkeuring van deze richtlijn, de Europese
gedragscode die gemeenschappelijke Europese standaarden bepaalt, omgezet heeft in een meer
bindend Gemeenschappelijk Standpunt. Wanneer militaire producten vrijer kunnen circuleren binnen de
EU, is het noodzakelijk dat lidstaten exportvergunningen voor uitvoer naar niet-EU landen op een
gelijke manier beoordelen.
"Een liberalisering van de wapenhandel binnen de EU kan niet losgekoppeld worden van een
gemeenschappelijk beleid inzake controle op wapenexport naar derde landen. Als wapentransfers
binnen de EU vrijer worden, moeten in alle lidstaten dezelfde regels gelden voor uitvoer naar landen
buiten de Unie" aldus Tomas Baum, directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Een gelijke toepassing
van het pas overeengekomen Gemeenschappelijk Standpunt over wapenexport wordt nu nog
belangrijker.

