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Proposta de resolução
N.º 75

Proposta de resolução Alteração

75. Solicita ao Conselho que adote a 
posição do Parlamento sobre o artigo 5.º do 
futuro Regulamento relativo ao Fundo 
Europeu de Defesa;  salienta a necessidade 
de ultimar o Fundo Europeu de Defesa sem 
demora;  recorda que este instrumento 
ainda não foi definitivamente aprovado, e 
que só se alcançou um acordo parcial e 
político em abril de 2019; salienta a 
importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação;  insta a 
Comissão a fazer depender a participação 
de países terceiros da abertura recíproca 
dos mercados no domínio do armamento; 
recorda, a este respeito, a natureza 
altamente sensível e estratégica da 
investigação no domínio da defesa, tanto 
para a competitividade industrial como 
para a autonomia estratégica da UE; 
solicita que sejam devidamente tidos em 
conta os primeiros ensinamentos retirados 
da execução do programa PEDID, 
nomeadamente no que se refere à aplicação 
de derrogações para  entidades elegíveis, 
bem como do projeto-piloto e da ação 
preparatória da UE em matéria de 
investigação no domínio da defesa; solicita 
que os Estados-Membros sejam sempre 

75. Solicita ao Conselho que adote a 
posição do Parlamento sobre o artigo 5.º do 
futuro Regulamento relativo ao Fundo 
Europeu de Defesa; salienta a necessidade 
de ultimar o Fundo Europeu de Defesa sem 
demora; recorda que este instrumento ainda 
não foi definitivamente aprovado, e que só 
se alcançou um acordo parcial e político 
em abril de 2019; salienta a importância de 
manter a posição do Parlamento Europeu 
sobre o montante do Fundo, a abertura a 
países terceiros e o estabelecimento de uma 
política adequada de propriedade 
intelectual relacionada com a segurança e a 
defesa, a fim de proteger os resultados da 
investigação; recorda que o mercado 
europeu da defesa está 
extraordinariamente aberto aos 
fornecedores de países terceiros; reafirma 
que o FED não pode, de modo algum, ser 
confundido com nenhum tipo de 
instrumento protecionista; insta os países 
aliados da União Europeia a 
considerarem a abertura recíproca dos 
seus mercados de defesa; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 



AM\1196099PT.docx PE643.452v01-00

PT Unida na diversidade PT

plenamente associados ao processo 
decisório, atendendo a que são os clientes 
finais das indústrias da defesa, a fim de 
garantir que os programas correspondam às 
necessidades estratégicas da PCSD e dos 
Estados-Membros; considera que o êxito 
do Fundo Europeu de Defesa dependerá da 
sua capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes, para  promover 
equipamento de defesa mobilizável e para 
garantir recursos orçamentais suficientes, 
evitando simultaneamente a duplicação de 
competências industriais e assegurando que 
os investimentos nacionais no setor da 
defesa sejam complementados e que a 
cooperação não se torne excessivamente 
complexa e se baseie na normalização e na 
interoperabilidade do armamento e do 
equipamento militar comum da UE; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, ao regular o 
acesso de entidades controladas por 
terceiros não pertencentes à UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica e não 
prejudica os interesses em matéria de 
segurança e defesa da UE e dos seus 
Estados-Membros;

se refere à aplicação de derrogações para  
entidades elegíveis, bem como do projeto-
piloto e da ação preparatória da UE em 
matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, atendendo a que são os 
clientes finais das indústrias da defesa, a 
fim de garantir que os programas 
correspondam às necessidades estratégicas 
da PCSD e dos Estados-Membros; 
considera que o êxito do Fundo Europeu de 
Defesa dependerá da sua capacidade para 
incorporar as características específicas da 
defesa dos Estados participantes, para  
promover equipamento de defesa 
mobilizável e para garantir recursos 
orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais e assegurando que 
os investimentos nacionais no setor da 
defesa sejam complementados e que a 
cooperação não se torne excessivamente 
complexa e se baseie na normalização e na 
interoperabilidade do armamento e do 
equipamento militar comum da UE; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, ao regular o 
acesso de entidades controladas por 
terceiros não pertencentes à UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica e não 
prejudica os interesses em matéria de 
segurança e defesa da UE e dos seus 
Estados-Membros;
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