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6.12.2017 A8-0350/1 

Alteração  1 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0350/2017 

David McAllister 

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

2017/2121(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Considera que o desenvolvimento 

de uma indústria de defesa forte está a 

reforçar a independência tecnológica da 

UE; insta ao desenvolvimento dos recursos 

industriais e tecnológicos necessários para 

melhorar a cibersegurança, nomeadamente 

mediante a promoção de um mercado 

único para os produtos da cibersegurança; 

apela ao aumento significativo dos 
recursos financeiros e humanos disponíveis 

nas instituições da UE, com vista a reforçar 

a cibersegurança e a capacidade de 

ciberdefesa da União; salienta a 

necessidade de integrar a ciberdefesa na 

ação externa e na política externa e de 

segurança comum, bem como a 

necessidade de uma maior capacidade para 

identificar a cibercriminalidade;  

42. Considera que o desenvolvimento 

de uma indústria de defesa eficaz está a 

reforçar a independência tecnológica da 

UE; insta ao desenvolvimento dos recursos 

industriais e tecnológicos necessários para 

melhorar a cibersegurança, nomeadamente 

mediante a promoção de um mercado 

único para os produtos da cibersegurança e 

das correspondentes regras rigorosas de 

controlo da exportação; solicita que sejam 

disponibilizados recursos financeiros e 

humanos nas instituições da UE, com vista 

a reforçar a cibersegurança da União e a 

resiliência contra ciberataques; salienta a 

necessidade de integrar a ciberdefesa na 

ação externa e na política externa e de 

segurança comum, bem como a 

necessidade de uma maior capacidade para 

identificar a cibercriminalidade;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Alteração  2 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0350/2017 

David McAllister 

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

2017/2121(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Entende que a Europa deve 

continuar a reforçar a cooperação no 

domínio da defesa comum, a fim de 

defender os seus valores e princípios 

comuns e a sua autonomia estratégica; 

frisa a importância da relação entre a 

segurança externa e interna, de uma melhor 

utilização dos recursos e do controlo dos 

riscos na periferia da Europa; recorda que a 

concatenação entre segurança e 

desenvolvimento é um princípio 

fundamental subjacente à abordagem da 

UE em relação às crises e aos conflitos 

externos; insta os Estados-Membros a 

explorarem plenamente o potencial do 

Tratado de Lisboa no que respeita à 

política comum de segurança e defesa 

(PCSD) e congratula-se, neste contexto, 

com o Plano de execução em matéria de 

segurança e defesa; incentiva a revisão da 

abordagem da UE em relação às missões 

civis no âmbito da PCSD, a fim de 

assegurar que sejam devidamente 

desenvolvidas, executadas e apoiadas; 

considera que as capacidades da Agência 

Europeia de Defesa (AED), a cooperação 

estruturada permanente (CEP) e os 

agrupamentos táticos da UE deverão ser 

utilizados de forma a aproveitar o seu 

pleno potencial; exorta os 

Estados-Membros a disponibilizarem 

45. Entende que a Europa deve 

continuar a reforçar a cooperação no 

domínio da defesa comum, a fim de 

defender os seus valores e princípios 

comuns; frisa a importância da relação 

entre a segurança externa e interna, de uma 

melhor utilização dos recursos e do 

controlo dos riscos na periferia da Europa; 

recorda que a concatenação entre 

segurança e desenvolvimento é um 

princípio fundamental subjacente à 

abordagem da UE em relação às crises e 

aos conflitos externos; insta os 

Estados-Membros a explorarem 

plenamente o potencial do Tratado de 

Lisboa no que respeita à política comum de 

segurança e defesa (PCSD) e observa, 

neste contexto, o Plano de execução em 

matéria de segurança e defesa; incentiva a 

revisão da abordagem da UE em relação às 

missões civis no âmbito da PCSD, a fim de 

assegurar que sejam devidamente 

desenvolvidas, executadas e apoiadas; 

considera que a cooperação estruturada 

permanente (CEP) e os agrupamentos 

táticos da UE deverão ser utilizados de 

forma a aproveitar o seu pleno potencial; 

exorta os Estados-Membros a 

disponibilizarem para o efeito verbas 

adicionais dos seus orçamentos nacionais 

de defesa; 
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verbas adicionais para o efeito; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Alteração  3 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0350/2017 

David McAllister 

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

2017/2121(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Considera que a União Europeia e 

os seus Estados-Membros devem 

desenvolver uma política externa e de 

segurança eficaz e colaborar com a NATO 

e outros parceiros internacionais, as 

Nações Unidas, ONG, defensores dos 

direitos humanos, entre outros, sobre 

questões de interesse comum, e com vista a 

promover a paz, a prosperidade e a 

estabilidade em todo o mundo; realça a 

importância de aumentar a sensibilização e 

o empenho político em prol da execução 

urgente de uma PCSD ambiciosa, eficaz e 

estruturada; insta o Conselho, a Comissão e 

os Estados-Membros a solucionarem os 

problemas de comunicação da União, 

através de uma ação externa da UE mais 

responsável e visível; insta os 

Estados-Membros e as instituições da UE a 

obterem resultados concretos em matéria 

de defesa, na sequência da estratégia global 

da UE e dos planos da Comissão com vista 

à melhoria da investigação no setor da 

defesa da UE e do desenvolvimento de 

capacidades;  

46. Considera que a União Europeia e 

os seus Estados-Membros devem 

desenvolver uma política externa e de 

segurança eficaz e colaborar com a NATO 

e outros parceiros internacionais, as 

Nações Unidas, ONG, defensores dos 

direitos humanos, entre outros, sobre 

questões de interesse comum, e com vista a 

promover a paz, a prosperidade e a 

estabilidade em todo o mundo; realça a 

importância de aumentar a sensibilização e 

o empenho político em prol da execução 

urgente de uma PCSD ambiciosa, eficaz e 

estruturada; insta o Conselho, a Comissão e 

os Estados-Membros a solucionarem os 

problemas de comunicação da União, 

através de uma ação externa da UE mais 

responsável e visível; insta os 

Estados-Membros e as instituições da UE a 

obterem resultados concretos em matéria 

de defesa, na sequência da estratégia global 

da UE e dos planos da Comissão com vista 

à melhoria da investigação no setor da 

defesa da UE e do desenvolvimento de 

capacidades, através da mobilização 

conjunta dos respetivos orçamentos 

nacionais de forma eficiente e altamente 

cooperativa;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Alteração  4 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0350/2017 

David McAllister 

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

2017/2121(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Exorta a Comissão a ter 

plenamente em conta os crescentes 

desafios em matéria de segurança na sua 

proposta para o próximo quadro 

financeiro plurianual (QFP); considera 
que tanto a dimensão como a flexibilidade 

do orçamento da PESC devem 

corresponder às expetativas dos cidadãos 

da UE relativamente ao papel por ela 

desempenhado como garante da segurança; 

insiste na necessidade de dispor de uma 

visão global das políticas e instrumentos da 

UE no domínio da segurança, incluindo a 

coordenação frutuosa com o Fundo 

Europeu de Defesa proposto; insta os 

Estados-Membros a visarem o objetivo de 

consagrar 2 % do PIB à defesa e a 

gastarem 20 % dos seus orçamentos de 

defesa em equipamentos identificados 

como necessários pela AED; recorda 

também que qualquer nova política deve 

ser apoiada através de novas fontes de 

financiamento; faz notar que diversos 

Estados-Membros têm dificuldade em 

manter uma grande variedade de 

capacidades defensivas plenamente 

operacionais, principalmente devido a 

restrições financeiras; apela, por 

conseguinte, a uma maior cooperação e 

coordenação sobre as capacidades a 

manter, de modo a que os 

47. Considera que tanto a dimensão 

como a flexibilidade do orçamento da 

PESC devem corresponder às expetativas 

dos cidadãos da UE relativamente ao papel 

por ela desempenhado como garante da 

segurança; insiste na necessidade de dispor 

de uma visão global das políticas e 

instrumentos da UE no domínio da 

segurança, incluindo a coordenação 

frutuosa com o Fundo Europeu de Defesa 

proposto, através da mobilização conjunta 

dos respetivos orçamentos nacionais; insta 

os Estados-Membros a visarem o objetivo 

de consagrar 20 % dos seus orçamentos de 

defesa em equipamentos identificados 

como necessários pela AED; recorda 

também que qualquer nova política deve 

ser apoiada por  fundos provenientes dos 

orçamentos nacionais de defesa; faz notar 

que diversos Estados-Membros têm 

dificuldade em manter uma grande 

variedade de capacidades defensivas 

plenamente operacionais, principalmente 

devido a restrições financeiras; apela, por 

conseguinte, a uma muito mais eficaz 

cooperação e coordenação sobre as 

capacidades a manter, de modo a que os 

Estados-Membros se possam especializar 

em determinadas capacidades e utilizar os 

seus recursos de forma mais eficaz; 

entende que a interoperabilidade é 
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Estados-Membros se possam especializar 

em determinadas capacidades e utilizar os 

seus recursos de forma mais eficaz; 

entende que a interoperabilidade é 

fundamental se se pretender que as forças 

dos Estados-Membros sejam mais 

compatíveis e integradas; recorda que as 

dotações para a PESC representaram 3,6 % 

das autorizações da Rubrica 4 em 2016 e 

0,2 % do orçamento global da UE; lamenta 

que o volume e a subutilização do capítulo 

relativo à PESC, bem como as 

transferências sistemáticas a partir do 

mesmo revelem uma persistente falta de 

ambição por parte da UE para agir como 

um ator global; 

fundamental se se pretender que as forças 

dos Estados-Membros sejam mais 

compatíveis e integradas; recorda que as 

dotações para a PESC representaram 3,6% 

das autorizações da Rubrica 4 em 2016 e 

0,2 % do orçamento global da UE; lamenta 

que o volume e a subutilização do capítulo 

relativo à PESC, bem como as 

transferências sistemáticas a partir do 

mesmo revelem uma persistente falta de 

ambição por parte da UE para agir como 

um ator global; 

Or. en 

 

 


