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5.12.2018 A8-0375/1 

Alteração  1 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que os 

Estados-Membros se comprometem a 

desenvolver progressivamente uma política 

comum de defesa, que poderá conduzir a 

uma defesa comum, de acordo com o 

disposto no artigo 42.º do TFUE, 

fortalecendo assim a identidade europeia 

e a sua independência, com vista a 
promover a paz, a segurança e o 

progresso na Europa e no mundo;  

A. Considerando que os 

Estados-Membros ainda não decidiram 

desenvolver progressivamente uma política 

comum de defesa, que poderá conduzir a 

uma defesa comum, de acordo com o 

disposto no artigo 42.º do TFUE, o que 

requer uma decisão por unanimidade do 

Conselho Europeu e a respetiva 

ratificação, de acordo com os requisitos 

das respetivas constituições de cada 

Estado-Membro; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Alteração  2 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que estes desafios são 

demasiado vastos para que um país os 

possa enfrentar sozinho com sucesso; 

salienta que é essencial para a UE 

responder a estes desafios de forma rápida, 

coerente, eficaz, a uma só voz e em 

concertação com aliados, parceiros e outras 

organizações internacionais; observa que a 

política comum de segurança e defesa 

(PCSD) constitui um instrumento útil para 

dar resposta a muitos destes desafios, 

embora deva ser utilizada de forma mais 

eficiente e em consonância com outros 

instrumentos externos e internos, a fim de 

permitir que a UE contribua de forma 

decisiva para a gestão das crises 

internacionais e exerça a sua autonomia 

estratégica; destaca que as instituições da 

PCSD estão em funcionamento, à 

semelhança dos seus diversos 

instrumentos, e exorta os 

Estados-Membros a recorrerem aos 

mesmos sem demora; 

2. Salienta que estes desafios são 

demasiado vastos para que um país os 

possa enfrentar sozinho com sucesso; 

salienta que é essencial para a UE 

responder a estes desafios de forma rápida, 

coerente, eficaz, a uma só voz e em 

concertação com aliados, parceiros e outras 

organizações internacionais; observa que a 

política comum de segurança e defesa 

(PCSD) constitui um instrumento útil para 

dar resposta a muitos destes desafios, 

embora deva ser utilizada de forma mais 

eficiente e em consonância com outros 

instrumentos externos e internos, a fim de 

permitir que a UE contribua de forma 

decisiva para a gestão das crises 

internacionais; destaca que as instituições 

da PCSD estão em funcionamento, à 

semelhança dos seus diversos 

instrumentos, e exorta os 

Estados-Membros a recorrerem aos 

mesmos sem demora; salienta que a 

primeira resposta da União aos atuais 

desafios deve ser preventiva, civil e 

diplomática, e a componente militar da 

PCSD só deve ser utilizada como último 

recurso; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Alteração  3 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Insta os Estados-Membros a 

definirem como objetivo uma despesa 

mínima de 2 % do PIB para a defesa e a 

consagrarem 20 % dos seus orçamentos de 

defesa a equipamentos identificados como 

necessários pela Agência Europeia da 

Defesa, designadamente nos domínios da 

investigação e do desenvolvimento;  

14. Insta os Estados-Membros a 

consagrarem 20 % dos seus orçamentos de 

defesa à investigação e desenvolvimento 

em moldes colaborativos, tal como os 

Estados-Membros já haviam acordado em 

2007; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Alteração  4 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Saúda a criação de uma categoria 

dedicada à defesa na proposta da 

Comissão sobre o quadro financeiro 

plurianual (QFP) e, em particular, o 

estabelecimento de uma rubrica 

orçamental a partir da qual o Fundo 

Europeu de Defesa e os projetos de 

mobilidade militar serão financiados; 

entende que estas decisões implicarão, 

muito provavelmente, uma gestão 

centralizada da defesa a nível da 

Comissão; salienta que os recursos desta 

rubrica orçamental devem ser 

exclusivamente utilizados para fins de 

defesa, sem qualquer tipo de politização, 

uma vez que a segurança é indivisível, e 

devem ser consentâneos com as 

necessidades dos Estados-Membros em 

matéria de capacidades e de 

infraestruturas e conformes com as 

aspirações da UE a uma autonomia 

estratégica; 

15. Lamenta profundamente a 

significativa redução, em cerca de dois 

terços, das verbas disponíveis para a 

prevenção civil de conflitos e construção 

da paz no QFP 2021-2027, em 

comparação com a atual perspetiva 

financeira; exorta o SEAE e a Comissão a 

reverem esta posição e a duplicarem os 

investimentos na prevenção civil de 

conflitos no próximo QFP;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Alteração  5 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Destaca a importância crescente da 

mobilidade militar na agenda europeia para 

a defesa; salienta que a mobilidade militar 

é um instrumento estratégico fundamental 

no atual contexto de ameaça e essencial 

para a PCSD e para outras obrigações 

multilaterais dos Estados-Membros, 

incluindo no âmbito da NATO; realça a 

importância de adaptar as redes existentes 

às necessidades de mobilidade militar; 

congratula-se, por conseguinte, com a 

inclusão da mobilidade militar não só na 

proposta relativa ao novo Mecanismo 

Interligar a Europa, mas também na CEP, 

e com o seu papel primordial na 

cooperação UE-NATO; salienta que estes 

diferentes projetos devem ser objeto de 

uma coordenação adequada, 

inclusivamente com os aliados, para que 

produzam os resultados desejados; acolhe 

favoravelmente a proposta da Comissão 

no sentido de atribuir 6,5 mil milhões de 

EUR a projetos de mobilidade militar 

através do Mecanismo Interligar a 

Europa no próximo QFP (2021-2027);  

16. Destaca o tema da mobilidade 

militar na agenda europeia para a defesa; 

salienta que a mobilidade militar é um 

instrumento estratégico fundamental no 

atual contexto de ameaça e essencial para a 

PCSD e para outras obrigações 

multilaterais dos Estados-Membros, 

incluindo no âmbito da NATO; realça a 

importância de adaptar as redes existentes 

às necessidades de mobilidade militar; 

regista, por conseguinte, a inclusão da 

mobilidade militar na CEP e o seu papel 

primordial na cooperação UE-NATO; 

salienta que estes diferentes projetos 

devem ser objeto de uma coordenação 

adequada, inclusivamente com os aliados, 

para que produzam os resultados 

desejados;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Alteração  6 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Congratula-se com a instituição do 

Programa Europeu de Desenvolvimento 

Industrial no domínio da Defesa 

(PEDID), que visa apoiar a 

competitividade e a capacidade de 

inovação da indústria de defesa da UE, 

cuja dotação ascende a 500 milhões de 

EUR até 2020; apela à sua rápida 

execução;  

28. Considera que a Comissão deve 

regulamentar os setores da defesa na 

União Europeia e disponibilizar os seus 

serviços e a sua longa experiência para 

aumentar significativamente a eficiência 

e transparência dos processos industriais 

e dos projetos de cooperação; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Alteração  7 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Congratula-se com a proposta de 

regulamento que estabelece o Fundo 

Europeu de Defesa e com o financiamento 

substancial proposto pela Comissão no 

âmbito do próximo quadro financeiro 

plurianual; apela a que se tenham em conta 

os primeiros ensinamentos retirados da 

execução do Programa Europeu de 

Desenvolvimento Industrial no domínio da 

Defesa, bem como do projeto-piloto e da 

ação preparatória em matéria de 

investigação no domínio da defesa; salienta 

que os resultados do PEDID devem ser 

tidos plenamente em conta e manifesta a 

esperança de que a proposta possa ser 

adotada o mais rapidamente possível, com 

vista a melhorar a indústria de defesa da 

Europa e a sua capacidade de 

colaboração com os seus parceiros;  

30. Congratula-se com a proposta de 

regulamento que estabelece o Fundo 

Europeu de Defesa e com o financiamento 

substancial proposto pela Comissão no 

âmbito do próximo quadro financeiro 

plurianual; apela a que se tenham em conta 

os primeiros ensinamentos retirados da 

execução do Programa Europeu de 

Desenvolvimento Industrial no domínio da 

Defesa, bem como do projeto-piloto e da 

ação preparatória em matéria de 

investigação no domínio da defesa; salienta 

que os resultados do PEDID devem ser 

tidos plenamente em conta e manifesta a 

esperança de que a posição do Parlamento 

sobre a não elegibilidade de armas 

desumanas, como os sistemas de armas 

letais autónomas, seja apoiada; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Alteração  8 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Destaca que a Agência Europeia de 

Defesa (AED) deve ser a agência de 

execução das ações da União no âmbito da 

política europeia de capacidades e de 

armamento, sempre que tal esteja previsto 

no Tratado de Lisboa; salienta que as 

despesas administrativas e operacionais 

da AED devem ser financiadas a partir do 

orçamento da União; congratula-se com as 

pequenas adaptações introduzidas no 

orçamento da AED, mas salienta que o 

aumento das responsabilidades desta 

agência no contexto, nomeadamente, da 

CEP, da AACD e do Fundo Europeu de 

Defesa exige um financiamento 

adequado;  

32. Destaca que a Agência Europeia de 

Defesa (AED) deve ser a agência de 

execução das ações da União no âmbito da 

política europeia de capacidades e de 

armamento, sempre que tal esteja previsto 

no Tratado de Lisboa; congratula-se com 

as pequenas adaptações introduzidas no 

orçamento da AED; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Alteração  9 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Congratula-se com as medidas 

recentes para reforçar a PCSD enquanto 

elemento essencial da abordagem conjunta 

da UE, em particular o desenvolvimento de 

capacidades e da reatividade das missões 

civis da PCSD, e com o destaque dado ao 

aumento da eficácia da resposta a desafios 

do ponto de vista da correlação entre a 

dimensão interna e a dimensão externa; 

salienta que o Conselho e a Comissão 

devem aumentar os investimentos, no 

âmbito do próximo QFP, a favor da 

prevenção de conflitos civis, o que 

contribui para o reforço do papel da UE 

enquanto interveniente internacional; apela 

à adaptação das estruturas e dos 

procedimentos da PCSD, a fim de destacar 

e orientar missões e operações civis e 

militares de forma mais célere, mais eficaz 

e mais integrada; 

34. Congratula-se com as medidas 

recentes para reforçar a PCSD enquanto 

elemento essencial da abordagem conjunta 

da UE, em particular o desenvolvimento de 

capacidades e da reatividade das missões 

civis da PCSD, e com o destaque dado ao 

aumento da eficácia da resposta a desafios; 

salienta que o Conselho e a Comissão 

devem aumentar os investimentos, no 

âmbito do próximo QFP, a favor da 

prevenção de conflitos civis, o que 

contribui para o reforço do papel da UE 

enquanto interveniente internacional; apela 

à adaptação das estruturas e dos 

procedimentos da PCSD, a fim de destacar 

e orientar missões e operações civis e 

militares de forma mais célere, mais eficaz 

e mais integrada;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Alteração  10 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 34-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  34-A. Apela a uma iniciativa para 

reforçar significativamente as missões 

civis da PCSD, seja através de um Pacto 

para missões civis da PCSD ou de outros 

meios; recorda que, de acordo com o 

Tratado, a tarefa da PCSD civil consiste 

na gestão das crises e estabilização 

pós-conflito das instituições em países 

frágeis, e não na gestão da migração;  

Or. en 

 

 


