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5.12.2018 A8-0375/32 

Alteração  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Considera que os 

Estados-Membros e a UE devem 

aumentar, com caráter de urgência, o 

investimento em segurança e defesa e que 

a solidariedade e a cooperação no 

domínio da defesa devem tornar-se a 

norma, tal como indicado na estratégia 

global da UE;  congratula-se com os 

progressos realizados até à data na 

aplicação das disposições da estratégia 

global da UE em matéria de segurança e 

defesa;  considera que estas realizações 

abrem perspetivas para mudanças 

estruturais importantes no futuro;  

13. Congratula-se com os progressos 

realizados até à data na aplicação das 

disposições da estratégia global da UE em 

matéria de segurança e defesa; considera 

que estas realizações abrem perspetivas 

para mudanças estruturais importantes no 

futuro; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Alteração  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 A8-0375/34 

Alteração  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Rejeita 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; 

recorda que a criação da nova categoria V 

dedicada à Segurança e Defesa, do 

programa de investigação em matéria de 

defesa da UE, do Fundo Europeu de 

Defesa e da Mobilidade Militar violam 

manifestamente o disposto no artigo 41.º, 

n.º 2, do TUE, segundo o qual as despesas 

resultantes de ações com implicações 

militares ou de defesa não podem ser 

imputada ao orçamento da União; 

denuncia e lamenta profundamente a 

rapidez sem precedente com que a UE 

está a ser militarizada; recorda que a 

melhor forma de preservar e promover a 

paz e a estabilidade consiste em apostar 

na erradicação da pobreza, na ajuda 

humanitária, no desenvolvimento 

económico e social sustentável e justo, na 

resolução pacífica e diplomática de 

conflitos, no desarmamento, na 

desmobilização de tropas e nos programas 

de reintegração;  
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5.12.2018 A8-0375/35 

Alteração  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Apela à elaboração de orientações 

precisas que ofereçam um quadro bem 

definido para a futura ativação e aplicação 

do artigo 42.º, n.º 7, do TUE;  apela, por 

conseguinte, à elaboração e adoção de um 

Livro Branco sobre a segurança e a defesa 

da UE, que garanta que os processos em 

curso e futuros de desenvolvimento de 

capacidades tenham como base os 

interesses de segurança da União;  

18. Apela à elaboração de orientações 

precisas que ofereçam um quadro bem 

definido para a futura ativação e aplicação 

do artigo 42.º, n.º 7, do TUE, a fim de 

garantir que nunca seja utilizado de 

forma abusiva; apela, por conseguinte, à 

elaboração e adoção de um Livro Branco 

sobre a segurança e a defesa da UE, que 

garanta que os processos em curso e 

futuros de desenvolvimento de capacidades 

tenham como base os interesses de 

segurança da União; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Alteração  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Saúda igualmente a proposta da 

AR/VP, com o apoio da Comissão, no 

sentido de criar um Mecanismo Europeu de 

Apoio à Paz, que financiará uma parte dos 

custos das atividades de defesa da UE, tais 

como as missões de manutenção da paz da 

União Africana, os custos comuns das 

próprias operações militares da PCSD e o 

desenvolvimento de capacidades militares 

de parceiros excluídos de financiamento a 

partir do orçamento nos termos do artigo 

41.º, n.º 2, do TUE; reafirma a 

necessidade de evitar a duplicação com 

outros instrumentos existentes;  regista, 

em particular, a ambiciosa inclusão e 

expansão do mecanismo Athena para o 

financiamento comum das missões e 

operações da PCSD, que o Parlamento 

solicitava há longa data; apela a um 

melhor controlo financeiro de todas as 

futuras missões e à realização de 

avaliações de impacto atempadas; 

19. Rejeita a proposta da AR/VP, com 

o apoio da Comissão, no sentido de criar 

um Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, 

que financiará uma parte dos custos das 

atividades de defesa da UE, tais como as 

missões de manutenção da paz da União 

Africana, os custos comuns das próprias 

operações militares da PCSD e o 

desenvolvimento de capacidades militares 

de parceiros, incluindo equipamento e 

armamento, excluídos de financiamento a 

partir do orçamento nos termos do artigo 

41.º, n.º 2, do TUE; recorda que este novo 

mecanismo europeu facilita a inclusão e 

expansão do mecanismo Athena para o 

financiamento comum das missões e 

operações da PCSD, o que implica uma 

participação financeira automática de 

cada Estado-Membro em todas as missões 

militares da UE, independentemente da 

sua participação efetiva; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Alteração  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Saúda igualmente a proposta da 

AR/VP, com o apoio da Comissão, no 

sentido de criar um Mecanismo Europeu de 

Apoio à Paz, que financiará uma parte dos 

custos das atividades de defesa da UE, tais 

como as missões de manutenção da paz da 

União Africana, os custos comuns das 

próprias operações militares da PCSD e o 

desenvolvimento de capacidades militares 

de parceiros excluídos de financiamento a 

partir do orçamento nos termos do artigo 

41.º, n.º 2, do TUE; reafirma a necessidade 

de evitar a duplicação com outros 

instrumentos existentes; regista, em 

particular, a ambiciosa inclusão e 

expansão do mecanismo Athena para o 

financiamento comum das missões e 

operações da PCSD, que o Parlamento 

solicitava há longa data; apela a um melhor 

controlo financeiro de todas as futuras 

missões e à realização de avaliações de 

impacto atempadas; 

19. Rejeita a proposta da AR/VP, com 

o apoio da Comissão, no sentido de criar 

um Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, 

que financiará uma parte dos custos das 

atividades de defesa da UE, tais como as 

missões de manutenção da paz da União 

Africana, os custos comuns das próprias 

operações militares da PCSD e o 

desenvolvimento de capacidades militares 

de parceiros, incluindo equipamento e 

armamento, excluídos de financiamento a 

partir do orçamento nos termos do artigo 

41.º, n.º 2, do TUE; reafirma a necessidade 

de evitar a duplicação com outros 

instrumentos existentes; recorda que este 

novo mecanismo europeu facilita a 
inclusão e expansão do mecanismo Athena 

para o financiamento comum das missões e 

operações da PCSD, o que implica uma 

participação financeira automática de 

cada Estado-Membro em todas as missões 

militares da UE, independentemente da 

sua participação efetiva, que o Parlamento 

solicitava há longa data; apela a um melhor 

controlo financeiro de todas as futuras 

missões e à realização de avaliações de 

impacto atempadas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Alteração  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Considera que seria possível 

reforçar as capacidades da União em 

matéria de segurança e defesa, mediante 

uma melhor utilização dos quadros de 

defesa e de cooperação militar existentes, 

tais como os quartéis-generais europeus 

dos corpos multinacionais europeus da UE 

rapidamente mobilizáveis e os 

agrupamentos táticos da UE, reforçando e 

não duplicando iniciativas semelhantes 

no seio da NATO; considera que tal 

contribuirá para uma transformação 

contínua das forças armadas nacionais, 

rumo ao objetivo de reforçar a 

interoperabilidade, a sustentabilidade, a 

flexibilidade e o destacamento;  

27. Considera que seria possível 

reforçar as capacidades da União em 

matéria de segurança e defesa, mediante 

uma melhor utilização dos quadros de 

defesa e de cooperação militar existentes, 

tais como os quartéis-generais europeus 

dos corpos multinacionais europeus da UE 

rapidamente mobilizáveis e os 

agrupamentos táticos da UE; considera que 

tal contribuirá para uma transformação 

contínua das forças armadas nacionais, 

rumo ao objetivo de reforçar a 

interoperabilidade, a sustentabilidade, a 

flexibilidade e o destacamento; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Alteração  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Alteração  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Rejeita a proposta de regulamento 

que estabelece o Fundo Europeu de Defesa 

e o financiamento substancial proposto 

pela Comissão no âmbito do próximo 

quadro financeiro plurianual;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Alteração  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Realça que os objetivos estratégicos 

da UE em matéria de segurança e defesa só 

podem ser alcançados através de uma 

coordenação tão estreita quanto possível 

das necessidades e dos requisitos de 

desenvolvimento de capacidades a longo 

prazo entre as forças armadas e as 

indústrias de defesa dos Estados-Membros;  

observa que tanto o Plano de 

Desenvolvimento de Capacidades (PDC) 

como a Análise Anual Coordenada em 

matéria de Defesa (AACD) podem 

contribuir de forma significativa para a 

consecução deste objetivo;  

31. Realça que os objetivos estratégicos 

da UE em matéria de segurança e defesa só 

podem ser alcançados através de uma 

coordenação tão estreita quanto possível 

das necessidades e dos requisitos de 

desenvolvimento de capacidades a longo 

prazo entre as forças armadas e as 

indústrias de defesa dos Estados-Membros;  

Or. en 

 

 


