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7.12.2016 A8-0360/1 

Alteração  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Manifesta a sua convicção de que, 

perante o atual subfinanciamento do 

orçamento da União, é necessário envidar 

esforços suplementares relativamente a 

operações, custos administrativos, ações 

preparatórias e projetos-piloto no âmbito 

da política comum de segurança e defesa, 

sendo igualmente necessário financiamento 

adicional proveniente dos 

Estados-Membros e esforços tendentes a 

reforçar as sinergias; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a aproveitarem a ocasião 

da atual revisão/reapreciação do quadro 

financeiro plurianual (QFP) para 

responderem às necessidades orçamentais 

associadas aos crescentes desafios de 

segurança; insta os Estados-Membros da 

União Europeia a aumentarem as 

despesas na defesa, por forma a 

cumprirem o objetivo de reforço de 

capacidades fixado pela NATO, que exige 

uma despesa mínima na defesa na ordem 

de 2 % do PIB; sublinha que uma melhor 

coordenação e a redução da sobreposição 

das atividades da UE e dos 

Estados-Membros permitiriam realizar 

poupanças e reafetar fundos; 

19. Manifesta a sua convicção de que, 

perante o atual subfinanciamento do 

orçamento da União, é necessário envidar 

esforços suplementares relativamente a 

operações e a custos administrativos no 

âmbito da política comum de segurança e 

defesa, sendo igualmente necessário 

financiamento adicional proveniente dos 

Estados-Membros e esforços tendentes a 

reforçar as sinergias; insta os 

Estados-Membros a aproveitarem a ocasião 

para responderem às necessidades 

orçamentais associadas aos crescentes 

desafios de segurança; sublinha que uma 

melhor coordenação e a redução da 

sobreposição das atividades da UE 

permitiriam realizar poupanças e reafetar 

fundos em cerca de 25 - 100 mil milhões 

de euros, em conformidade com o Plano 

de Ação da Comissão Europeia no 

domínio da Defesa;  

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Alteração  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

• a criação de uma sede civil e militar 

permanente, dotada de uma Capacidade 

de Planeamento e Condução Militar 

(MPCC) e  de uma Capacidade Civil de 

Planeamento e de Condução de 

Operações (CCPC)  igualmente 

importantes, o que reforçaria o 

planeamento estratégico e operacional 

em todo o ciclo de planeamento, 

reforçaria a cooperação civil/militar e 

melhoraria a capacidade da UE para 

reagir rapidamente a situações de crise; 

• a criação de uma sede civil e militar 

permanente, funcionando como 

importante Capacidade de Planeamento 

e Condução Militar (MPCC), ao mesmo 

nível que a  Capacidade Civil de 

Planeamento e de Condução de 

Operações (CCPC), o que reforçaria o 

planeamento estratégico e operacional 

em todo o ciclo de planeamento, 

reforçaria a cooperação civil/militar e 

melhoraria a capacidade da UE para 

reagir rapidamente a situações de crise; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Alteração  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Lamenta que as tarefas abrangentes 

resultantes do Conselho dos Negócios 

Estrangeiros de novembro de 2013 e dos 

Conselhos Europeus de 2013 e 2015 não 

tenham sido ainda plenamente executadas 

pela Comissão Europeia, o SEAE, AED e 

os Estados-Membros; insta a VP/AR e o 

Comissário do Mercado Interno, Indústria, 

Empreendedorismo e PME a apresentarem 

uma avaliação da execução das anteriores 

decisões do Parlamento antes de sugerirem 

novas tarefas; encoraja a aceleração do 

trabalho em curso relativo ao Plano de 

Ação Europeu no domínio da Defesa e os 

esforços da Comissão para maximizar a 

cooperação na defesa, nomeadamente 

através de incentivos em domínios como o 

mercado interno, os contratos públicos, a 

investigação, os transportes, o espaço, o 

ciberespaço, a energia e a indústria; 

regista a proposta do Presidente francês 

para criar um Fundo Europeu de 

Segurança e Defesa, e apoia o 

desenvolvimento de conceitos novos e 

inovadores no domínio do financiamento 
e do investimento, inclusive através do 

Banco Europeu de Investimento e de 

parcerias público-privadas; 

23. Lamenta que as tarefas abrangentes 

resultantes do Conselho dos Negócios 

Estrangeiros de novembro de 2013 e dos 

Conselhos Europeus de 2013 e 2015 não 

tenham sido ainda plenamente executadas 

pela Comissão Europeia, o SEAE, a AED e 

os Estados-Membros; insta a VP/AR e o 

Comissário do Mercado Interno, Indústria, 

Empreendedorismo e PME a apresentarem 

uma avaliação da execução das anteriores 

decisões do Parlamento antes de sugerirem 

novas tarefas; encoraja a aceleração do 

trabalho em curso relativo ao Plano de 

Ação Europeu no domínio da Defesa e os 

esforços da Comissão para maximizar a 

cooperação na defesa, através das boas 

propostas apresentadas em 30 de 

novembro de 2016 sobre o modo de 

alcançar um mercado europeu do 

equipamento de defesa, mediante uma 

aplicação mais eficaz das duas diretivas 

relacionadas com a defesa e a respetiva 

execução; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Alteração  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Observa que, uma vez que os Estados-

Membros enfrentam dificuldades ao 

procurarem manter uma vasta gama de 

capacidades de defesa plenamente 

operacionais, é necessário mais 

coordenação e escolhas mais claras sobre 

quais as capacidades a manter, por forma a 

que os Estados-Membros se possam 

especializar em certas capacidades; destaca 

os benefícios práticos e financeiros de uma 

maior integração das capacidades de defesa 

europeias e toma nota das várias 

iniciativas em curso para este efeito, que 

devem ser incluídas no quadro mais amplo 

que visa estabelecer um roteiro inteligente; 

subscreve as propostas com vista à criação 

de um Semestre Europeu para a Defesa, e 

insta a VP/AR a apresentar propostas 

concretas neste sentido; considera que a 

interoperabilidade é fundamental se se 

pretende que as forças dos Estados-

Membros sejam mais compatíveis e 

integradas; encoraja os Estados-Membros a 

procurarem novas formas de aquisição, 

manutenção e conservação conjunta de 

forças e de material; 

24. Observa que, uma vez que os Estados-

Membros enfrentam dificuldades ao 

procurarem manter uma vasta gama de 

capacidades de defesa plenamente 

operacionais, é necessário mais 

coordenação e escolhas mais claras sobre 

quais as capacidades a manter, por forma a 

que os Estados-Membros se possam 

especializar em certas capacidades; destaca 

os benefícios práticos e financeiros de uma 

maior integração das capacidades de defesa 

europeias e toma nota de algumas 

iniciativas para este efeito, que devem ser 

incluídas no quadro mais amplo que visa 

estabelecer um roteiro inteligente; 

subscreve as propostas com vista à criação 

de um Semestre Europeu para a Defesa, e 

insta a VP/AR a apresentar propostas 

concretas neste sentido; considera que a 

interoperabilidade é fundamental se se 

pretende que as forças dos Estados-

Membros sejam mais compatíveis e 

integradas; encoraja os Estados-Membros a 

procurarem novas formas de aquisição, 

manutenção e conservação conjunta de 

forças e de material; lembra que, em 2011, 

os 28 chefes da defesa apresentaram 300 

propostas de eventuais projetos de 

concentração e partilha, e que, desde 

então, apenas escassas 19 iniciativas 

foram acordadas a nível político; exorta 
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os Estados-Membros a aumentarem 

significativamente e sem mais demora o 

número de disposições de concentração e 

de partilha; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Alteração  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Felicita a Agência Europeia de Defesa 

pelo seu papel na promoção e na 

coordenação do desenvolvimento de 

capacidades, e apela a que esta agência seja 

reforçada, nomeadamente através de um 

aumento do seu orçamento; insiste em 

que os custos de funcionamento e de 

pessoal da Agência devem ser financiados 

ao abrigo do orçamento da União; insta a 

VP/AR e os Estados-Membros a reverem a 

organização, os procedimentos e as 

atividades passadas da AED; 

25. Felicita a Agência Europeia de Defesa 

pelo seu papel na promoção e na 

coordenação do desenvolvimento de 

capacidades, e apela a que esta agência seja 

reforçada; insta a VP/AR e os Estados-

Membros a reverem a organização, os 

procedimentos e as atividades passadas da 

AED; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Alteração  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-A. Regista o Plano de Ação da 

Comissão no domínio da Defesa, 

apresentado em 30 de novembro de 2016; 

apoia a análise da Comissão à situação 

atual do setor da indústria europeia da 

defesa, que se ressente de fragmentação, 

de insuficiente colaboração industrial e de 

ineficaz utilização do dinheiro público; 

chama igualmente a atenção para a 

declaração da Comissão de que a 

tendência para reduzir os orçamentos da 

defesa foi agravada pela ineficácia na 

forma como esses orçamentos foram 

usados, e que a fragmentação dos 

mercados europeus dá origem a uma 

desnecessária duplicação de capacidades, 

organizações e despesas; lamenta 

profundamente o facto de que a maior 

parte da despesa no setor da defesa se 

processe através de adjudicação nacional, 

ao passo que o contingente de aquisição 

de equipamento em regime de 

colaboração representa apenas 22% da 

aquisição total de equipamento; está 

chocado com o facto de haver hoje menos 

programas de cooperação do que há 20 

anos atrás; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Alteração  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Saúda a proposta do Presidente 

Juncker de criar um Fundo Europeu de 

Defesa com vista a impulsionar a 

investigação e a inovação; congratula-se 

com os trabalhos em curso sobre a 

criação de uma ação preparatória sobre 

investigação no domínio da defesa, que 

deve ser seguida por um importante 

programa de investigação no domínio da 

defesa europeia, financiado pela UE no 

próximo quadro financeiro plurianual, 

incluindo recursos financeiros adicionais 

por parte dos Estados-Membros; 

27. Rejeita firmemente as ideias 

apresentadas pela Comissão no contexto 

do Fundo Europeu de Defesa; mostra-se 

convicto de que, perante o atual 

subfinanciamento do orçamento da União 

e a elevada ineficácia das estruturas 

nacionais de defesa, não devem ser 

utilizados fundos civis da UE para 

investigação militar; rejeita firmemente a 

ideia apresentada da chamada “janela de 

capacidade”, segundo a qual as 

contribuições nacionais em capital seriam 

tratadas como operações pontuais ao 

abrigo do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, dado que isso incentiva e 

aumenta a dívida pública, enfraquecendo 

potencialmente o euro; rejeita também as 

ideias apresentadas pela Comissão de má 

utilização dos bancos e fundos BEI, FEEI 

e FEDER, e questiona a legalidade das 

propostas e as razões económicas 

subjacentes em períodos de taxas de juro 

muito baixas ao crédito;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Alteração  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A. Lembra que os EUA e a UE não 

acalentam o mesmo nível de ambição no 

domínio da segurança e da defesa tal 

como consta da Estratégia Global da UE e 

do Plano de Execução do PCSD, e que a 

comparação dos níveis absolutos da 

despesa anual no setor da defesa, tal 

como consta do Plano de Ação da 

Comissão no domínio da Defesa, é em si 

enganosa; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Alteração  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  28-A. Lembra que, embora a Estratégia 

Global da UE apele a investimentos na 

prevenção de conflitos, na realidade, 

foram propostos cortes profundos, tanto 

pela Comissão como pelo Conselho, ao 

orçamento de 2107 em relação ao único 

instrumento de prevenção de conflitos da 

UE; realça a necessidade de redobrar 

esforços na prevenção de conflitos, 

mediação e reconciliação, atendendo aos 

inúmeros desafios à segurança na 

vizinhança europeia e mais além; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Alteração  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Acolhe com agrado a Declaração 

Conjunta sobre a cooperação NATO-UE 

adotada por ocasião da Cimeira de 

Varsóvia; apoia sem reservas uma 

cooperação aprofundada entre a NATO e a 

UE nos domínios da cibersegurança, 

migração, comunicação estratégica e da 

resposta a ameaças híbridas; convida a 

VP/AR a apresentar, até ao final de 2016, 

propostas específicas para dar seguimento 

à Declaração Conjunta de Varsóvia; está 

convicto de que a NATO é crucial para a 

segurança coletiva da Europa, ao mesmo 

tempo que insiste na necessidade de manter 

a devida capacidade de resposta da UE; 

recorda que uma NATO mais forte e uma 

UE mais forte se reforçam mutuamente e 

são complementares; saúda o compromisso 

da Estratégia Global da UE com a NATO 

enquanto pedra angular da segurança 

coletiva da UE; salienta que a UE deve 

fazer o melhor uso possível dos recursos 

disponíveis no domínio da segurança e da 

defesa e evitar eventuais duplicações; 

considera ainda que a UE e os seus 

Estados-Membros devem cooperar de 

forma mais estreita com a NATO para 

garantir que as iniciativas de «Defesa 

Inteligente» da NATO e de mutualização e 

partilha da UE sejam complementares e se 

reforcem entre si; 

30. Regista a Declaração Conjunta sobre a 

cooperação NATO-UE adotada por ocasião 

da Cimeira de Varsóvia; apoia sem 

reservas uma cooperação aprofundada 

entre a NATO e a UE nos domínios da 

cibersegurança, migração, comunicação 

estratégica e da resposta a ameaças 

híbridas; convida a VP/AR a apresentar, 

até ao final de 2016, propostas específicas 

para dar seguimento à Declaração Conjunta 

de Varsóvia; está convicto de que a NATO 

é crucial para a segurança coletiva da 

Europa, ao mesmo tempo que insiste na 

necessidade de manter a devida capacidade 

de resposta da UE; recorda que uma NATO 

mais forte e uma UE mais forte se 

reforçam mutuamente e são 

complementares; saúda o compromisso da 

Estratégia Global da UE com a NATO 

enquanto pedra angular da segurança 

coletiva da UE; salienta que a UE deve 

fazer o melhor uso possível dos recursos 

disponíveis no domínio da segurança e da 

defesa e evitar eventuais duplicações; 

considera ainda que a UE e os seus 

Estados-Membros devem cooperar de 

forma mais estreita com a NATO para 

garantir que as iniciativas de «Defesa 

Inteligente» da NATO e de mutualização e 

partilha da UE sejam complementares e se 

reforcem entre si; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Alteração  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Reconhece o papel da Turquia 

enquanto parceiro de relevo na resolução 

do conflito na Síria, na luta contra o 

EI/Daexe na Síria e no Iraque, e na crise 

migratória; condena veementemente a 

tentativa de golpe militar contra o governo 

democraticamente eleito da Turquia; insta 

o Governo turco a defender a ordem 

constitucional, realçando simultaneamente 

a importância de respeitar os direitos 

humanos, o primado do Direito, a liberdade 

de expressão e a independência do poder 

judiciário e dos meios de comunicação no 

rescaldo do golpe, em conformidade com 

os seus compromissos enquanto membro 

do Conselho da Europa; sublinha que a 

Turquia deveria cooperar de forma estreita 

com o Conselho da Europa, a fim de 

garantir que todos os procedimentos 

respeitem o Estado de direito; expressa a 

sua preocupação com a natureza repressiva 

e a dimensão da purga lançada após a 

tentativa de golpe, que coartou gravemente 

liberdades e direitos humanos 

fundamentais na Turquia; mostra-se 

profundamente apreensivo face ao cada vez 

maior número de casos de uso excessivo da 

força pela polícia e de maus tratos dos 

detidos, a persistente impunidade das 

violações dos direitos humanos e a maior 

degradação da independência do poder 

47. Reconhece o importante papel da 

Turquia na resolução do conflito na Síria, 

na luta contra o EI/Daexe na Síria e no 

Iraque, e na crise migratória; considera, no 

entanto, o acordo UE-Turquia sobre 

migração um erro que deveria ser 

corrigido, e apela em vez disso aos 

Estados-Membros para que assumam as 

suas responsabilidades na gestão do fluxo 

dos refugiados; condena veementemente a 

tentativa de golpe militar contra o governo 

democraticamente eleito da Turquia; insta 

o Governo turco a defender a ordem 

constitucional, realçando simultaneamente 

a importância de respeitar os direitos 

humanos, o primado do Direito, a liberdade 

de expressão e a independência do poder 

judiciário e dos meios de comunicação no 

rescaldo do golpe, em conformidade com 

os seus compromissos enquanto membro 

do Conselho da Europa; sublinha que a 

Turquia deveria cooperar de forma estreita 

com o Conselho da Europa, a fim de 

garantir que todos os procedimentos 

respeitem o Estado de direito; expressa a 

sua preocupação com a natureza repressiva 

e a dimensão da purga e da perseguição 

coletiva lançadas após a tentativa de golpe, 

que coartaram gravemente liberdades e 

direitos humanos fundamentais na Turquia; 

mostra-se profundamente apreensivo face 
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judicial; ao cada vez maior número de casos de uso 

excessivo da força pela polícia e de maus 

tratos dos detidos, a persistente impunidade 

das violações dos direitos humanos e a 

maior degradação da independência do 

poder judicial; apela por isso a uma 

investigação internacional da tentativa de 

golpe de julho;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Alteração  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Destaca a importância do papel da 

cultura na política externa da UE no que 

respeita à promoção do diálogo e da 

aprendizagem e compreensão mútuas; 

destaca o facto de que políticas culturais e 

educativas focalizadas podem apoiar os 

principais objetivos da política externa e de 

segurança da UE e contribuir para o 

reforço da democracia, do Estado de direito 

e da proteção dos direitos humanos; reitera 

o papel do diálogo intercultural e inter-

religioso no combate ao extremismo, à 

radicalização e à marginalização; solicita à 

Comissão e ao Serviço Europeu para a 

Ação Externa (SEAE) que integre a 

diplomacia cultural e o diálogo 

intercultural nos instrumentos das relações 

externas da UE e na agenda de 

desenvolvimento da UE; solicita ao SEAE 

e às delegações da UE em todo o mundo 

que nomeiem um adido cultural em cada 

representação da UE nos países terceiros 

parceiros; salienta também o papel 

fundamental da educação na promoção da 

cidadania e das competências 

interculturais, bem como no 

desenvolvimento de melhores perspetivas 

económicas e na melhoria da saúde; 

encoraja os atuais esforços da Comissão 

com vista a reforçar o papel da ciência e da 

cooperação no domínio da investigação 

65. Destaca a importância do papel da 

cultura na política externa da UE, não só 

no que respeita à promoção do diálogo e da 

aprendizagem e compreensão mútuas, mas 

também à criação de vínculos e de 

afinidades políticas duradoiras; destaca o 

facto de que políticas culturais e educativas 

focalizadas podem apoiar os principais 

objetivos da política externa e de segurança 

da UE e contribuir para o apaziguamento e 

o reforço da democracia, do Estado de 

direito e da proteção dos direitos humanos; 

reitera o papel do diálogo intercultural e 

inter-religioso no combate ao extremismo, 

à radicalização e à marginalização; solicita 

à Comissão e ao Serviço Europeu para a 

Ação Externa (SEAE) que integre a 

diplomacia cultural e o diálogo 

intercultural nos instrumentos das relações 

externas da UE e na agenda de 

desenvolvimento da UE; solicita ao SEAE 

e às delegações da UE em todo o mundo 

que nomeiem um adido cultural em cada 

representação da UE nos países terceiros 

parceiros; salienta também o papel 

fundamental da educação na promoção da 

cidadania e das competências 

interculturais, bem como no 

desenvolvimento de melhores perspetivas 

económicas e na melhoria da saúde; 

encoraja os atuais esforços da Comissão 
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enquanto ferramentas de poder de 

influência (soft power) nas relações 

externas europeias; salienta que o 

intercâmbio científico pode contribuir para 

a formação de coligações e a resolução de 

litígios, em particular na relação com os 

países vizinhos da UE; 

com vista a reforçar o papel da ciência e da 

cooperação no domínio da investigação, 

bem como os intercâmbios de jovens, 
enquanto ferramentas de poder de 

influência (soft power) nas relações 

externas europeias; salienta que o 

intercâmbio científico pode contribuir para 

a formação de coligações, vínculos mais 

estreitos e a resolução de litígios, em 

particular na relação com os países 

vizinhos da UE; apela a um aumento 

considerável dos programas Erasmus+, 

não só a nível universitário mas também 

ao nível dos estudantes terminais do 

ensino secundário; 

Or. en 
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Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 65-A (novo) 
 

Proposta de resolução Alteração 

  65-A. Mostra-se convicto de que, para que 

os cidadãos desenvolvam uma visão 

comum da política externa, e para que os 

países terceiros vejam a UE como uma 

unidade, a UE carece de um canal 

noticioso verdadeiramente europeu; 

considera que, embora o canal Euronews 

tenha sido o embrião deste projeto, 

difundindo as mesmas imagens e 

comentários em 13 idiomas da UE e da 

sua vizinhança (sistema multiplex), tem 

sido negligenciado em termos financeiros 

e administrativos, e está a perder 

audiência; manifesta a sua profunda 

preocupação face a eventos recentes, 

designadamente o encerramento dos 

serviços ucraniano e turco e a redução da 

secção árabe e persa a uma versão digital, 

a par de planos para abandonar o sistema 

multiplex único a favor de programas 

distintos em determinados idiomas; apela 

ao Conselho, à Comissão e ao SEAE para 

encetarem com urgência uma reflexão 

aprofundada sobre um futuro canal 

público europeu de notícias e sobre o 

montante que os Estados-Membros da UE 

entendem valer a pena investir, para que 

a UE possua uma estação televisiva 

independente, capaz de competir com 

canais como a CNN, BBC, Russia Today, 

NHK ou CCTV; 
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