Europæisk modstand mod nye
sanktioner
mod Rusland, påtvunget af
USA’s Kongres
28. juli, 2017 – De nye sanktioner mod Rusland, som USA’s
Kongres har vedtaget, og som påtvinger straffe til europæiske
selskaber, der gør forretninger med russiske olie- og
gasselskaber, tilbyder en mulighed for virkelige ledere til at
samle deres befolkninger omkring deres nationale interesser.
Talsmand for det Tyske Udenrigsministerium, Martin Schäfer,
sagde den 26. juli, »Det ville være uacceptabelt af USA at
bruge mulige sanktioner som et instrument til at tjene USA’s
industripolitiske interesser. Tyskland støtter stærkt aftalen
om Nordstream-2-ledningen, det har underskrevet med Rusland.«
Præsident for Europarådet, Jean-Claude Juncker, fortsatte,
efter den 26. juli at have afliret »EU er fuldt ud forpligtet
til sanktionspolitikken«-mantraet, »G7-enhed om sanktioner og
tæt samarbejde mellem allierede, er kernen i at sikre den
fulde gennemførelse af Minsk-aftalerne. Dette er et fælles EU
/ USA kernemål. Den amerikanske lov kunne have utilsigtede
[sic], ensidige virkninger, der har virkning på EU’s
energisikkerhedsmæssige interesser. Dette er grunden til, at
Kommissionen i dag konkluderede, at, hvis vore interesser ikke
i tilstrækkelig grad tages i betragtning, er vi rede til at
handle i overensstemmelse hermed inden for få dage.
Hvis USA ikke tager EU’s interesser i betragtning og erklærer,
at de mulige magtbeføjelser ikke vil blive brugt imod
europæiske selskaber, er det sandsynligt, at Kommissionen
enten vil anlægge voldgiftssag i WTO eller dømme, at de
amerikanske love ikke kan håndhæves på EU-territorium.«

Frankrig kaldte den 28. juli den amerikanske lov for »ulovlig«
pga. dens virkning på tredjelande og tilføjede, at den kunne
få virkning på europæere, hvis den blev sat i kraft,
rapporterede CNN. »Vi har tidligere udfordret lignede
lovtekster«, sagde det Franske Udenrigsministerium i en
erklæring. »For at beskytte os mod virkningerne på tredjeland
af amerikanske love, må vi arbejde på at tilpasse vore franske
og europæiske love.«
Allerede den 15. juni rapporterede AP, at Tyskland og Østrig
udtalte skarp kritik og truede med gengældelse, hvis USA’s
seneste sanktioner mod Rusland påvirkede europæiske
foretagender, der er involveret i ledninger til russisk
naturgas. I en fælles erklæring sagde Østrigs kansler
Christian Kern og Tysklands udenrigsminister Sigmar Gabriel,
at, alt imens det var vigtigt for Europa og USA at danne
fælles front i spørgsmålet om Ukraine, »så kan vi ikke
acceptere truslen om ulovlige og ekstra-territoriale
sanktioner imod europæiske selskaber« og citerede et afsnit af
loven, der kræver, at USA fortsætter med at modsætte sig
Nordstream-2 ledningen, der vil pumpe russisk gas til Tyskland
under Østersøen.

