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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. Congratula-se com as conclusões 

do Conselho Europeu, em que solicita ao 

Conselho que adote uma recomendação, 

até junho de 2018, sobre um novo 

instrumento que abranja todos os 

requisitos para «Desenvolver as 

capacidades para promover a segurança e o 

desenvolvimento» (DCSD) após 2020, o 

que está em sintonia com o pedido do 

Parlamento, tal como previsto no n.º 47 

da sua resolução, de 22 de novembro de 

2016, sobre a União Europeia da Defesa; 

insta o Conselho a dotar-se deste 

instrumento em 2018; neste contexto, 

lamenta profundamente a proposta da 

Comissão que altera o Regulamento (UE) 

n.º 230/2014, que cria um instrumento 

para a estabilidade e a paz (IEP) e o 

acordo interinstitucional firmado sobre o 

assunto;   considera que a utilização do 

Regulamento sobre o Instrumento para a 

Estabilidade e a Paz é incompatível  com 

o direito da UE, e em particular com a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia; considera que, uma vez 

estabelecido um instrumento específico 

pelo Conselho, deve ser reformado o 

Regulamento sobre o Instrumento para a 

Estabilidade e a Paz e todos os elementos 

DCSD abolidos; 

Or. en 
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