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5.12.2018 A8-0375/16 

Alteração  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que a ocupação de 

território ucraniano pela Rússia continua 

e que os acordos de Minsk – sem os quais 

não é possível resolver o conflito – não 

foram aplicados, mantendo-se a anexação 

e a militarização ilegais da Crimeia; 

manifesta profunda preocupação com o 

facto de as atividades e os exercícios 

militares excessivos da Rússia, bem como 

as suas táticas híbridas, incluindo o 

ciberterrorismo, as notícias falsas, as 

campanhas de desinformação e a 

chantagem económica e energética, 

estarem a destabilizar os países da 

Parceria Oriental e dos Balcãs 

Ocidentais, visando igualmente as 

democracias ocidentais e aumentando as 

tensões no seu seio; receia que o ambiente 

de segurança na vizinhança da UE 

permaneça altamente volátil durante os 

próximos anos; reitera a importância 

estratégica dos Balcãs Ocidentais para a 

segurança e a estabilidade da UE, bem 

como a necessidade de concentrar e 

reforçar o compromisso político da UE 

para com a região, nomeadamente através 

do reforço do mandato das missões da 

PCSD da UE; manifesta a firme convicção 

de que, a fim de superar a vulnerabilidade 

da União, é necessário reforçar a 

integração e a coordenação; 

7. Receia que o ambiente de 

segurança na vizinhança da UE permaneça 

volátil; reitera a importância estratégica 

dos Balcãs Ocidentais para a segurança e a 

estabilidade da UE, bem como a 

necessidade de concentrar e reforçar o 

compromisso político da UE para com a 

região, nomeadamente através do reforço 

do mandato das missões da PCSD da UE; 

manifesta a firme convicção de que, a fim 

de superar a vulnerabilidade da União, é 

necessário reforçar a integração e a 

coordenação; 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Alteração  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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;

  

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Alteração  18 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 a importância crescente da 

mobilidade militar na agenda europeia para 

a defesa; salienta que a mobilidade militar 

equilibrada 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 geograficamente equilibrados e 

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); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Alteração  19 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Destaca que a UE tem de utilizar 

todo o conjunto de instrumentos de 

intervenção política à sua disposição, desde 

o poder de persuasão ao poder coercivo e 

desde medidas a curto prazo às políticas a 

longo prazo; reitera a importância de 

desenvolver as capacidades civis e 

militares necessárias, nomeadamente 

através da mutualização e da partilha, com 

vista a enfrentar desafios globais em 

matéria de segurança na Europa e na sua 

vizinhança, tal como estabelecido na 

estratégia global da UE; recorda que a 

estratégia global da UE incentiva uma 

cooperação aprofundada em matéria de 

defesa dentro da União;  

20. Destaca que a UE tem de utilizar 

todo o conjunto de instrumentos de 

intervenção política à sua disposição, desde 

medidas a curto prazo às políticas a longo 

prazo; reitera a importância de desenvolver 

as capacidades civis e militares 

necessárias, nomeadamente através da 

mutualização e da partilha, com vista a 

enfrentar desafios globais em matéria de 

segurança na Europa e na sua vizinhança, 

tal como estabelecido na estratégia global 

da UE; recorda que a estratégia global da 

UE incentiva uma cooperação aprofundada 

em matéria de defesa dentro da União; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Alteração  20 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que os Estados-Membros 

da UE devem envidar esforços para 

melhorar as capacidades militares, a fim de 

cobrir toda a gama de capacidades 

terrestres, aéreas, espaciais, marítimas e 

informáticas, incluindo os facilitadores 

estratégicos para tornar a PCSD da União 

uma força credível; salienta a necessidade 

de investir na recolha de informações, na 

vigilância e no reconhecimento, nas 

comunicações por satélite e no acesso 

autónomo ao espaço e à observação 

permanente da Terra, a fim de melhor 

avaliar as ameaças internas e externas;

  

21. Considera que os Estados-Membros 

da UE devem envidar esforços para 

melhorar as capacidades militares para 

tornar a PCSD da União uma força 

credível; salienta a necessidade de investir 

na recolha de informações, na vigilância e 

no reconhecimento, nas comunicações por 

satélite e no acesso autónomo ao espaço e à 

observação permanente da Terra, a fim de 

melhor avaliar as ameaças internas e 

externas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Alteração  21 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Salienta que os esforços em matéria 

de mobilidade militar devem ser uma 

prioridade e devem contribuir para a 

execução eficaz das missões e operações 

da PCSD e para a postura de defesa da 

Aliança; incentiva, por conseguinte, ambas 

as organizações a continuarem a trabalhar 

em conjunto no domínio da mobilidade 

militar, tão estreitamente quanto possível, 

nomeadamente através do desenvolvimento 

de requisitos comuns, a fim de facilitar a 

rápida circulação de forças e equipamentos 

em toda a Europa, tendo em conta os 

desafios multidimensionais com origem, 

principalmente, no sul e no leste; solicita à 

Comissão que apoie estes esforços através 

dos investimentos necessários e, se for caso 

disso, de legislação; realça a necessidade 

de simplificar os procedimentos 

administrativos no que respeita à 

circulação transfronteiriça das forças de 

resposta rápida no interior da UE;  

53. Salienta que os esforços 

geograficamente equilibrados em matéria 

de mobilidade militar devem ser uma 

prioridade e devem contribuir para a 

execução eficaz das missões e operações 

da PCSD e para a postura de defesa da 

Aliança; incentiva, por conseguinte, ambas 

as organizações a continuarem a trabalhar 

em conjunto no domínio da mobilidade 

militar, tão estreitamente quanto possível, 

nomeadamente através do desenvolvimento 

de requisitos comuns, a fim de facilitar a 

rápida circulação de forças e equipamentos 

em toda a Europa, tendo em conta os 

desafios multidimensionais com origem, 

principalmente, no sul e no leste; solicita à 

Comissão que apoie estes esforços através 

dos investimentos necessários e, se for caso 

disso, de legislação; realça a necessidade 

de simplificar os procedimentos 

administrativos no que respeita à 

circulação transfronteiriça das forças de 

resposta rápida no interior da UE; 

Or. en 

 

 


