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Defensa europea
Missatge
La resposta europea davant dels conflictes ha de ser la de prioritzar la prevenció civil de
conflictes, la construcció de la pau, la mediació i la reconciliació. En aquest sentit lamentem
que, mentre per al proper període pressupostari 2021-2027, la Comissió europea proposa gastar
20.000 milions d’euros en defensa, el pressupost per construcció de la pau i altres mesures civils
serà de només 880 milions d’euros.

Context
La Unió Europea ha aportat el període més llarg de pau viscut mai a Europa. Internament, els
països de la UE han deixat de banda vells conflictes, i a poc a poc han començat a pensar en la
defensa i seguretat de manera col·lectiva. En els darrers anys, Europa ha afrontat creixents
amenaces a la seva seguretat interna i externa. A nivell extern, Rússia ha començat a actuar de
manera més agressiva amb els veïns europeus, els Estats Units sota d’administració Trump està
creant incertesa a escala global i la Primavera Àrab, desgraciadament, s’ha convertit en guerra i
inestabilitat. L’ordre multilateral està sent soscavat per diferents actors que creen noves
polaritzacions. A nivell intern, el terrorisme gihadista, i també el d’extrema dreta, suposen una
amenaça important a la seguretat i a la democràcia.
El 3 de juliol de 2018, els eurodiputats van donar suport la proposta per establir el programa
europeu de desenvolupament industrial de defensa, en virtut del qual es podran assignar 500
milions d'euros del pressupost de la UE per 2019-2020 per cofinançar el desenvolupament conjunt
de noves tecnologies de defensa i donar suport a la compra d'equips. Pel proper pressupost de la
UE a llarg termini 2021-2027, s'ha proposat un fons europeu de defensa de 13.000 milions d'euros
per finançar el desenvolupament militar i les activitats de recerca. En l'actualitat ja hi ha un
programa pilot de 90 milions d'euros per 2017-2019.

Dades
•

Segons les últimes enquestes de l'Eurobaròmetre, la lluita contra el terrorisme és una prioritat
per als ciutadans europeus, que expressen clarament la necessitat d’una major interferència de
la UE sobre aquest tema (77%).

•

Catorze països de la UE van augmentar les despeses de defensa com a proporció del PIB des
del 2014. El 60 per cent de la despesa en defensa es va produir al Regne Unit, França i
Alemanya.

•

La UE compta 154 sistemes d'armes diferents i 17 sistemes diferents de tancs de combat, per
exemple, davant del sistema únic de EUA.

•

El 66 per cent dels europeus es mostren a favor de fer més en matèria de defensa, segons
l'últim Eurobaròmetre sobre terrorisme i radicalització.
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Idees força
•

Un cop més, Europa té el deure moral i la capacitat d’esdevenir l’actor capdavanter en la
promoció de la democràcia i els drets humans, i per tenir èxit ha de treballar per construir
aliances sòlides amb altres estats i actors internacionals.

•

Només hem d’acceptar més mesures de seguretat si aquestes signifiquen una millor protecció
de la llibertat i no una pertorbació de la mateixa.

•

La suma de la despesa en defensa dels Estats membres de la Unió equival a la segona major
despesa del món. No acceptem una política comuna de defensa adreçada a augmentar
despesa militar, la creació de programes europeus de recerca militar, i un desenvolupament
més gran de la indústria militar europea.

•

L’exportació d’armes i material defensiu a països autoritaris en conflicte ha d’acabar. Agreuja
els conflictes, les violacions de drets humans i suposa un problema de seguretat global.

•

La vigilància massiva i la sospita generalitzada són mesures ineficaces i amenacen les
característiques d'una societat oberta, on es respecten la llibertat, la intimitat i la presumpció de
la innocència.

•

La UE ha d’assegurar la seva seguretat interna i combatre el terrorisme, a través d’un marc
europeu sòlid a favor d’una millor cooperació en els àmbits policials, judicials i
d’intel·ligència.

•

Abordar les causes, no els símptomes. És evident que l'educació ha de convertir-se en una
eina de lluita contra tota violència extremista i els processos de radicalització violenta. També
ho són els centres penitenciaris a on s’hi han de destinar més recursos.

Propostes
1. Una estratègia europea comuna de seguretat i defensa. Els concepte obsolet de "seguretat
nacional" ha d'obrir pas al nou concepte de seguretat humana on els riscos de seguretat siguin
compartits de manera eficaç i eficient entre els estats membres amb ple respecte dels drets
fonamentals.
2. Reforçar els organismes de cooperació de la UE, inclòs Europol, sempre que estiguin sota la
supervisió adequada i l'escrutini parlamentari.
3. Abans d’invertir més recursos en defensa, començar per compartir els recursos actuals,
evitant duplicitats i millorant l’interoperabilitat.
4. La defensa i la seva despesa s’ha d’ajustar a les necessitats i amenaces reals, sense
caure en un discurs bel·licista que justifiqui augments desproporcionats, com sembla que ens
trobem en aquests moments.
5. Les operacions militars no poden esdevenir un mitjà per controlar les fronteres externes
de la Unió o combatre els delinqüents.
6. La UE hauria d’augmentar les capacitats de prevenció de conflictes i contribuir
significativament al manteniment de la pau a l’estranger.

