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8.1.2020 A9-0052/28

Alteração 28
Lars Patrick Berg
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha que a parceria estratégica 
entre a UE e a NATO é fundamental para 
dar resposta aos desafios de segurança que 
a UE e os países vizinhos enfrentam; 
salienta que a autonomia estratégica da UE 
não constitui um desafio à NATO e não 
põe em causa a atual arquitetura de 
segurança na Europa; realça que uma 
Europa mais forte reforça a NATO e 
permite que a UE enfrente, em conjunto 
com aquela organização, desafios a uma 
escala mais global;

16. Sublinha que a parceria estratégica 
entre a UE e a NATO é fundamental para 
dar resposta aos desafios de segurança que 
a UE e os países vizinhos enfrentam; 
salienta que a autonomia estratégica da UE 
pode representar um desafio para a 
NATO; realça que uma Europa forte 
reforça a NATO;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/29

Alteração 29
Lars Patrick Berg
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Congratula-se com os resultados 
obtidos nos últimos cinco anos no que 
respeita ao reforço da PCSD e insta o 
Conselho e a Comissão a desenvolverem 
as capacidades da União para esta poder 
agir como um parceiro a nível mundial, 
em representação dos interesses dos 
cidadãos europeus e como uma força 
positiva nas relações internacionais;

Suprimido

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Alteração 30
Lars Patrick Berg
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Considera que a autonomia 
estratégica europeia se baseia na faculdade 
da União para reforçar a liberdade de 
apreciação da sua capacidade operacional 
autónoma, composta por forças militares 
credíveis, na sua capacidade industrial 
para produzir os equipamentos 
necessários às suas forças e na sua 
capacidade política para tomar decisões 
quando as circunstâncias assim o exigem, 
e considera que essa autonomia reflete o 
objetivo de assumir uma maior 
responsabilidade pela segurança 
europeia, sempre que possível juntamente 
com parceiros, ou, quando necessário, de 
forma individual, para defender os seus 
interesses e valores; salienta que a 
segurança energética é uma componente 
importante para alcançar a autonomia 
estratégica; está profundamente convicto 
de que a autonomia estratégica europeia 
deve incluir a capacidade para destacar 
forças militares na periferia da UE;

21. Considera que a autonomia 
estratégica europeia se baseia na faculdade 
dos Estados-Membros para reforçarem a 
sua liberdade de apreciação da capacidade 
operacional autónoma;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/31

Alteração 31
Lars Patrick Berg
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Salienta que, a fim de aumentar a 
autonomia estratégica da UE, os 
Estados-Membros devem aumentar as suas 
despesas com a defesa e visar o objetivo de 
2 % do PIB; 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;

24. Salienta que, a fim de aumentar a 
autonomia estratégica, os 
Estados-Membros devem aumentar as suas 
despesas com a defesa e visar o objetivo de 
2 % do PIB; considera que os 
Estados-Membros 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;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/32

Alteração 32
Lars Patrick Berg
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Chama a atenção para o défice 
recorrente em termos de equipamento das 
forças armadas dos Estados em que 
intervêm as missões da União Europeia, o 
que constitui um obstáculo ao êxito das 
missões de formação; assinala a 
dificuldade de mobilizar equipamento 
adequado em prazos razoáveis devido, 
nomeadamente, à morosidade dos 
procedimentos de contratação pública; 
considera que não será possível obter a 
prazo resultados positivos em termos de 
formação e aconselhamento em benefício 
dos exércitos de países terceiros sem 
dispor de uma capacidade para fazer 
acompanhar estes esforços de programas 
úteis e coordenados de fornecimento de 
equipamento; congratula-se com a 
iniciativa «Desenvolver as capacidades 
para promover a segurança e o 
desenvolvimento», que resultou na revisão 
do Instrumento para a Estabilidade e a 
Paz («IEP+») em 2017 e que permitiu 
financiar ações de formação e o 
fornecimento de equipamento não letal a 
forças armadas de países terceiros; 
observa que, até à data, foram adotados 
três projetos no Mali, na República 
Centro-Africana e no Burquina Faso; 
salienta a forte procura por parte das 
populações locais de apoio no domínio da 

48. Chama a atenção para o défice 
recorrente em termos de equipamento das 
forças armadas dos Estados em que 
intervêm as missões da União Europeia, o 
que constitui um obstáculo ao êxito das 
missões de formação; assinala a 
dificuldade de mobilizar equipamento 
adequado em prazos razoáveis devido, 
nomeadamente, à morosidade dos 
procedimentos de contratação pública, pelo 
que questiona a conveniência da 
realização destas missões;
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formação e do fornecimento de 
equipamento;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/33

Alteração 33
Lars Patrick Ber
gem nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 65

Proposta de resolução Alteração

65. Observa que as indústrias espacial e 
da defesa enfrentam uma concorrência 
mundial sem precedentes e importantes 
desafios tecnológicos com o surgimento de 
tecnologias de ponta (robótica, inteligência 
artificial, cibertecnologia, etc.);

65. Observa que as indústrias espacial e 
da defesa enfrentam uma concorrência 
mundial sem precedentes e importantes 
desafios tecnológicos com o surgimento de 
tecnologias de ponta (robótica, inteligência 
artificial, cibertecnologia, etc.); lamenta 
que empresas concorrentes de fora da UE 
sejam financiadas direta e indiretamente 
pelos programas de investigação e 
desenvolvimento da UE; solicita critérios 
restritivos para limitar o acesso a esses 
fundos exclusivamente às empresas da 
UE;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/34

Alteração 34
Lars Patrick Berg
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 68

Proposta de resolução Alteração

68. Regista com satisfação a proposta 
da Comissão, de 2 de maio de 2018, no 
sentido de criar uma rubrica orçamental, no 
montante de 13 mil milhões de euros, 
consagrada à cooperação no domínio da 
defesa no próximo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP), em apoio da 
investigação colaborativa no setor da 
defesa e do desenvolvimento de 
capacidades;  observa que esta proposta, 
que reflete um compromisso sem 
precedentes da Comissão, continua sujeita 
ao acordo unânime dos Estados-Membros 
no próximo QFP e, subsequentemente, à 
aprovação pelo Parlamento Europeu;

68. Regista com satisfação a proposta 
da Comissão, de 2 de maio de 2018, no 
sentido de criar uma rubrica orçamental, no 
montante de 13 mil milhões de euros, 
consagrada à cooperação no domínio da 
defesa no próximo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP), apesar de esses fundos 
deverem ser afetados a outros domínios, 
como a luta contra a migração em massa 
e descontrolada;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/35

Alteração 35
Lars Patrick Berg
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 102

Proposta de resolução Alteração

102. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia; está convicto de que a parceria 
estratégica UE-NATO é essencial para 
fazer face aos desafios de segurança que a 
Europa e a sua vizinhança enfrentam; 
considera que a cooperação entre a UE e 
a NATO deve reforçar-se mutuamente, ter 
em conta as especificidades e os papéis 
das duas organizações e prosseguir no 
pleno respeito dos princípios da 
inclusividade, da reciprocidade e da 
autonomia de decisão de ambas as 
organizações, nomeadamente quando 
estão em causa interesses comuns ou da 
UE; congratula-se com a cooperação 
entre a UE e a NATO através do exercício 
«Defender‑Europe 20» e considera que 
este exercício constitui não só uma 
verdadeira oportunidade para testar a 
capacidade de resposta da Europa a um 
ato de agressão, mas também para avaliar 
os progressos e as melhorias nas 
passagens das fronteiras e na mobilidade 
militar;

102. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/36

Alteração 36
Lars Patrick Berg
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 114

Proposta de resolução Alteração

114. Salienta que, respeitando as 
tradições de neutralidade militar de vários 
Estados-Membros, é fundamental granjear 
o apoio dos cidadãos da UE à ambição 
política de uma política de defesa da UE; 
sublinha que, de acordo com as sondagens 
mais recentes da opinião pública, três 
quartos dos cidadãos da UE são favoráveis 
a um reforço da cooperação entre 
Estados-Membros no domínio da 
segurança e da defesa e, portanto, apoiam 
uma política comum de defesa e segurança 
dos Estados-Membros, percentagem que, 
desde 2004, se mantém acima dos 70 %;

114. Salienta que, respeitando as 
tradições de neutralidade militar de vários 
Estados-Membros, é fundamental granjear 
o apoio dos cidadãos dos 
Estados-Membros à ambição política de 
uma política de defesa da UE; sublinha 
que, de acordo com as sondagens mais 
recentes da opinião pública, três quartos 
dos cidadãos da UE são favoráveis a um 
reforço da cooperação entre 
Estados-Membros no domínio da 
segurança e da defesa e, portanto, apoiam 
uma política comum de defesa e segurança 
dos Estados-Membros, percentagem que, 
desde 2004, se mantém acima dos 70 %;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/37

Alteração 37
Lars Patrick Berg
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual
(2019/2135(INI))

Proposta de resolução
N.º 118

Proposta de resolução Alteração

118. Salienta que a próxima Conferência 
sobre o Futuro da Europa deve incluir 
reflexões sobre a futura União Europeia da 
Defesa e, em particular, a necessidade de 
criar uma força de intervenção europeia 
dotada de capacidades de defesa 
suficientemente eficazes para participar 
na manutenção e prevenção de conflitos e 
reforçar a segurança internacional, em 
conformidade com a Carta das Nações 
Unidas e com as missões referidas no 
artigo 43.º, n.º 1, do TUE;

118. Salienta que a próxima Conferência 
sobre o Futuro da Europa deve incluir 
reflexões sobre a futura União Europeia da 
Defesa e, em particular, a necessidade de 
criar uma força de intervenção europeia;

Or. en


