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6.12.2017 A8-0351/5 

Alteração  5 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com os visíveis 

progressos na configuração de uma defesa 

europeia mais forte desde a adoção da 

estratégia global da UE em matéria de 

política externa e de segurança (EUGS), 

em junho de 2016; congratula-se, em 

particular, com o lançamento de um Fundo 

Europeu de Defesa, com a proposta de 

reforço da ação preparatória em matéria de 

investigação no domínio da defesa, e com a 

proposta legislativa de constituição de um 

Programa Europeu de Desenvolvimento 

Industrial no domínio da Defesa (EDIDP); 

solicita aos Estados-Membros que 

aumentem as suas futuras contribuições 

financeiras para o orçamento da UE, a 

fim de cobrir todos os custos adicionais 

incorridos pela UE com o Fundo Europeu 

de Defesa; 

13. Rejeita uma defesa europeia mais 

forte; rejeita, em particular, o lançamento 

de um Fundo Europeu de Defesa, com a 

proposta de reforço da ação preparatória 

em matéria de investigação no domínio da 

defesa, e com a proposta legislativa de 

constituição de um Programa Europeu de 

Desenvolvimento Industrial no domínio da 

Defesa (EDIDP); relembra, a este respeito, 

que o artigo 41.º, n.º 2, do TUE proíbe a 

imputação ao orçamento da União de 

despesas operacionais que resultem de 

operações com implicações militares e de 

defesa; 

Or. en 



 

AM\1141459PT.docx  PE614.283v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

6.12.2017 A8-0351/6 

Alteração  6 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Destaca que a Comissão e um 

número crescente de Estados-Membros se 

comprometeram a lançar a União 

Europeia da Defesa e que existe um forte 

apoio da opinião pública europeia para 

este efeito; salienta que isto corresponde a 

um pedido dos cidadãos da União e do 

Parlamento, designadamente através de 

numerosos apelos expressos nas suas 

anteriores resoluções; destaca a maior 

eficiência, a eliminação da duplicação e a 

redução dos custos que resultarão de uma 

maior integração europeia no domínio da 

defesa; salienta, no entanto, que o 

lançamento de uma verdadeira União 

Europeia da Defesa requer uma contínua 

vontade e determinação política; insta os 

Estados-Membros a empenharem-se em 

prol de uma defesa europeia comum e 

autónoma e com vista a aumentarem os 

seus orçamentos nacionais para a defesa, 

dentro de uma década, para, pelo menos, 

2 % do PIB; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  7 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com a vontade 

política recentemente demonstrada para 

tornar a PCSD mais eficaz; apoia todas as 

tentativas para libertar todo o potencial do 

Tratado de Lisboa por meio de uma 

cooperação entre os Estados-Membros 

que funcione e produza as capacidades 

operacionalmente relevantes para 

cumprir as missões previstas no artigo 

43.º, n.º 1, do TUE, através: 

Suprimido 

a) da instituição urgente do fundo de 

lançamento previsto no Tratado, a fim de 

permitir o início rápido das operações; 

 

b) do estabelecimento de uma cooperação 

estruturada permanente (CEP) 

relativamente aos aspetos militares 

necessários para implementar missões da 

PCSD, enquanto unidades militares 

permanentemente agrupadas; 

 

c) da reforma do mecanismo de 

financiamento conjunto 

intergovernamental Athena, por forma a 

operacionalizar a solidariedade entre os 

Estados-Membros que apenas podem 

contribuir financeiramente e os que 

apenas podem contribuir com soldados 
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para uma operação da PCSD; 

d) da mutualização e partilha de 

capacidades enquanto regra e não 

exceção, com vista a aplicar a maioria das 

300 propostas apresentadas pelos 28 

chefes de Estado-Maior em 2011; 

 

e) da mutualização dos recursos nacionais 

em matéria de investigação, 

desenvolvimento, contratação pública, 

manutenção e formação; 

 

f) da coordenação dos planos nacionais 

de defesa (através da análise anual 

coordenada da defesa, AACD), conforme 

previsto atualmente; 

 

g) da aplicação de regras comuns para a 

certificação militar e uma política comum 

de segurança do aprovisionamento; 

 

h) do reforço, pela Comissão, das regras 

do mercado interno, em conformidade 

com a diretiva de 2009 relativa aos 

contratos públicos no setor da defesa, no 

que se refere a projetos nacionais de 

aquisições destinadas à defesa; 

 

Or. en 
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Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  31-A. Rejeita veementemente a criação e 

implementação da Cooperação 

Estruturada Permanente (CEP), uma vez 

que a mesma significa a criação de facto 

de uma União Europeia da Defesa e uma 

maior militarização da União Europeia; 

alerta para o facto de, com a CEP, a atual 

regra da unanimidade no Conselho no 

tocante às decisões da PESC e da PCSD 

ser anulada;  

Or. en 
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Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 39-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  39-A. Opõe-se à criação de uma 

Direção-Geral da Defesa;  manifesta 

igualmente a sua oposição a uma maior 

militarização da União Europeia e das 

suas políticas; salienta que a UE deve 

manter a paz e a estabilidade, promover e 

proteger os direitos humanos e os direitos 

fundamentais através de uma política 

externa pacífica e civil, e centrar a 

atenção na resolução diplomática e 

pacífica de conflitos, incluindo através de 

iniciativas de mediação; 

Or. en 
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Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 46-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  46-A. Rejeita o financiamento das 

missões e operações militares no âmbito 

da PCSD, em particular através do 

orçamento da UE; recorda que, de acordo 

com o artigo 41.º, n.º 2, do TUE, as 

despesas resultantes de ações com 

implicações militares ou de defesa não 

podem ser imputadas ao orçamento da 

União; rejeita o mecanismo Athena e a 

proposta de alargamento dos custos 

elegíveis no seu âmbito, como é o caso da 

mobilização de agrupamentos táticos da 

UE, na medida em que tal contribuiria 

para aumentar a participação financeira 

automática de cada Estado-Membro em 

todas as missões militares da UE; 

Or. en 
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Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Congratula-se com a proposta da 

Comissão de rever o Instrumento para a 

Estabilidade e a Paz (IcSP), por forma a 

apoiar ações levadas a cabo sob a iniciativa 

«Desenvolver as capacidades para 

promover a segurança e o 

desenvolvimento» (DCSD), o que 

permitirá à UE financiar o reforço de 

capacidades e a resiliência dos países 

parceiros, e contribuir para reforçar as 

capacidades dos países parceiros; encoraja 

o SEAE e a Comissão a implementarem 

rapidamente a iniciativa DCSD, a 

melhorarem a eficácia e a 

sustentabilidade das missões da PCSD e a 

proporcionarem uma abordagem mais 

flexível e integrada da UE que retire 

proveito das sinergias civis-militares;  

70. Rejeita firmemente a proposta da 

Comissão de rever o Instrumento para a 

Estabilidade e a Paz (IcSP), por forma a 

apoiar ações levadas a cabo sob a iniciativa 

«Desenvolver as capacidades para 

promover a segurança e o 

desenvolvimento» (DCSD), o que 

permitirá à UE financiar a formação e o 

equipamento de forças militares nos 
países parceiros; considera que tal abriria 

a porta à utilização abusiva da ajuda ao 

desenvolvimento e seria contraditório com 

o artigo 208.º do TFUE, que visa a 

erradicação da pobreza;  

Or. en 

 

 


