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Proposta de resolução 

A citação 10 passa a ter a seguinte redação: 

– Tendo em conta a Decisão 2013/768/PESC do Conselho, de 16 de dezembro de 2013, 

relativa às atividades de apoio à aplicação do Tratado sobre o Comércio de Armas, 

desenvolvidas pela UE no quadro da Estratégia Europeia de Segurança1, 

(Diz respeito às versões BG, CZ, DE, EL, EN, ES, ET, FI, HR, IT, LT, LV, PL, PT e SK.) 

O considerando G passa a ter a seguinte redação: 

G. Considerando que os Estados-Membros da UE exportaram armas num valor total de 

36,7 mil milhões de euros em 2013, dos quais 26 mil milhões para países terceiros; 

considerando que, a título comparativo, o orçamento total do Instrumento Europeu de 

Vizinhança para o período 2014-2020 ascende a 15,4 mil milhões de euros; 

considerando que os Estados-Membros da UE representaram 30 % do conjunto das 

exportações de armas e que dificilmente se pode atribuir estes fluxos comerciais a 

interesses diretos de segurança da UE; 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

                                                 
1  JO L 341 de 18.12.2013, p. 56. 
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O n.º 5 passa a ter a seguinte redação: 

5. Observa que os Estados-Membros da UE figuram entre os grandes exportadores 

mundiais de armas, tendo exportado armas para todo o mundo no valor de 36,711 mil 

milhões de euros em 2013, dos quais 10,735 mil milhões de euros foram 

comercializados entre os Estados-Membros e 25,976 mil milhões de euros com países 

terceiros, de acordo com o 16.º relatório anual; reitera que o artigo 10.º da Posição 

Comum prevê que a aplicação dos oito critérios que regulamentam as exportações de 

armas não deve ser afetada por considerações relativas a interesses de caráter 

económico, comercial e industrial por parte dos Estados-Membros; 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


