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PROJETO DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

ao Conselho e à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a proposta da Alta Representante 
da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, com o apoio da 
Comissão, ao Conselho referente a uma decisão do Conselho que cria um Mecanismo 
Europeu de Apoio à Paz
(2018/2237(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o Acordo de Parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do 
Pacífico e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, assinado em Cotonu, 
em 23 de junho de 2000,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2015/322 do Conselho, de 2 de março de 2015, 
relativo à execução do 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento1.

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2015/528 do Conselho, de 27 de março de 2015, que 
institui um mecanismo de administração do financiamento dos custos comuns das 
operações da União Europeia com implicações militares ou no domínio da defesa 
(Athena) e que revoga a Decisão 2011/871/PESC2,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 230/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2014, que cria um instrumento para a estabilidade e a paz3,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2306 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que altera o Regulamento (UE) n.º 230/2014 que 
cria um instrumento para a estabilidade e a paz4,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2015/323 do Conselho, de 2 de março de 2015, 
relativo ao Regulamento Financeiro aplicável ao 11.º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento5,

– Tendo em conta o Acordo Interno entre os representantes dos governos dos Estados-
Membros da União Europeia, reunidos no Conselho, relativo ao financiamento da ajuda 
concedida pela União Europeia no âmbito do quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020, em conformidade com o Acordo de Parceria ACP-UE, bem como à 
concessão de assistência financeira aos Países e Territórios ultramarinos aos quais se 
aplica a parte IV do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia6,

                                               
1 JO L 58 de 3.3.2015, p. 1.
2 JO L 84 de 28.3.2015, p. 39.
3 JO L 77 de 15.3.2014, p. 1.
4 JO L 335 de 15.12.2017, p. 6.
5 JO L 58 de 3.3.2015, p. 17.
6 JO L 210 de 6.8.2013, p. 1.



PE629.525v01-00 4/10 PR\1166764PT.docx

PT

– Tendo em conta a proposta, de 13 de junho de 2018, da Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, com o apoio da Comissão, 
relativa a uma decisão do Conselho que cria um Mecanismo Europeu de Apoio à Paz 
(HR (2018) 94),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 20 de dezembro de 2013, 26 de 
junho de 2015, 15 de dezembro de 2016, 9 de março de 2017, 22 de junho de 2017, 20 
de novembro de 2017, 14 de dezembro de 2017 e 28 de junho de 2018,

– Tendo em conta o documento intitulado «Visão partilhada, ação comum: uma Europa 
mais forte – Estratégia global para a política externa e de segurança da União 
Europeia», apresentado pela Vice-Presidente da Comissão Europeia / Alta 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 
(VP/AR) em 28 de junho de 2016,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 13 de novembro de 2017 e de 25 de 
junho de 2018, sobre segurança e defesa no contexto da Estratégia Global da UE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de junho de 2017, intitulada 
«Documento de reflexão sobre o futuro da defesa europeia» (COM(2017)0315),

– Tendo em conta a comunicação conjunta da Comissão e do SEAE, de 5 de julho de 
2016, intitulada «Elementos para um quadro estratégico à escala da UE para apoiar a 
reforma do setor da segurança»,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 20, de 18 de setembro de 2018, do Tribunal de 
Contas Europeu intitulado «Arquitetura de Paz e Segurança Africana: é necessário 
reorientar o apoio da UE»,

– Tendo em conta a sua resolução, de 22 de abril de 2015, sobre o financiamento da 
Política Comum de Segurança e Defesa1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 22 de novembro de 2016, sobre a União Europeia 
da Defesa2,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 13 de dezembro de 20173 e de [XX de dezembro 
de 2018], sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD), 

– Tendo em conta o artigo 113.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A8-0000/2018), 

A. Considerando que o difícil clima de segurança que a UE enfrenta requer a adoção de 
instrumentos que melhorem a capacidade da UE para preservar a paz, prevenir 
conflitos e reforçar a segurança internacional;

B. Considerando que, no passado, a UE teve dificuldades em financiar operações com 
                                               
1 JO C 353 de 27.9.2016, p. 68.
2 JO C 224 de 27.6.2018, p. 18.
3 Textos aprovados, P8_TA(2017)0492.



PR\1166764PT.docx 5/10 PE629.525v01-00

PT

implicações no domínio da defesa; que o Parlamento tem repetidamente salientado a 
necessidade de encontrar meios de financiamento mais flexíveis e eficientes e que 
sejam o reflexo do espírito de solidariedade; que são necessários instrumentos 
adicionais para permitir que a UE desempenhe o seu papel enquanto ator global; que 
esses instrumentos devem ser sujeitos a um controlo parlamentar adequado;

C. Considerando que as dimensões interna e externa da segurança estão cada vez mais 
interligadas; que a UE sempre se orgulhou da sua capacidade de influência (soft 
power), e assim continuará a ser; que, no entanto, uma realidade em constante 
evolução exige que a UE não seja exclusivamente uma «potência civil», mas que 
reforce o seu poder de coerção (hard power), uma vez que este último é indissociável 
do poder de influência; que o desenvolvimento em países terceiros não é possível na 
ausência de segurança e paz; que os militares desempenham um papel fundamental 
neste contexto, especialmente nos países em que as autoridades civis não estão em 
condições de desempenhar as suas funções devido às condições de segurança; que 
Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP ou o Mecanismo) conduzirá a um maior 
empenho da UE em relação aos países parceiros e aumentará a eficácia da ação 
externa da UE;

D. Considerando que os Tratados não preveem qualquer ação militar externa da União 
fora do quadro da PCSD; que a única ação militar externa possível no âmbito da 
PCSD assume a forma de missões fora da União para efeitos de manutenção da paz, 
prevenção de conflitos e reforço da segurança internacional, em conformidade com os 
princípios da Carta das Nações Unidas, tal como referido no artigo 42.º, n.º 1, do TUE;

E. Considerando que as operações militares de apoio à paz dos parceiros têm sido até à 
data apoiadas fora do orçamento da UE através do Mecanismo de Apoio à Paz em 
África, criado e financiado pelo FED; que o Mecanismo de Apoio à Paz em África se 
limita atualmente a operações conduzidas pela União Africana (UA) ou por 
organizações regionais africanas;

F. Considerando que se espera que o MEAP confira à União a capacidade para contribuir 
diretamente para o financiamento das operações de apoio à paz lideradas por países 
terceiros, bem como para as organizações internacionais pertinentes, à escala mundial, 
sem se limitar a África ou à UA;

G. Considerando que o Mecanismo proposto irá substituir o mecanismo Athena e o 
Mecanismo de Apoio à Paz em África; que irá complementar a iniciativa de reforço 
das capacidades para favorecer a segurança e o desenvolvimento através do 
financiamento dos custos das atividades de defesa da UE, tais como as missões de 
manutenção da paz da UA, os custos comuns das próprias operações militares da 
PCSD e o reforço das capacidades militares dos parceiros, que são excluídos do 
orçamento da UE, em conformidade com o artigo 41.º, n.º 2, do TUE; 

H. Considerando que a atual proporção dos custos comuns continua a ser muito reduzida 
(aproximadamente entre 5 e 15 % dos custos globais), e que a elevada proporção de 
custos e de responsabilidades a cargo dos países nas operações militares, com base no 
princípio segundo o qual «os custos recaem sobre quem neles incorre», está em 
contradição com os princípios da solidariedade e da partilha de encargos, o que 
desencoraja ainda mais os Estados-Membros de participar ativamente nas operações 
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da PCSD; 

I. Considerando que a dotação média anual proposta a título do MEAP é de 
1 500 000 000 EUR, ao passo que as despesas combinadas ao abrigo do mecanismo 
Athena e do Mecanismo de Apoio à Paz em África têm oscilado entre 250 000 000 e 
500 000 000 EUR por ano; que os potenciais objetivos de um orçamento adicional de 
1 000 000 000 EUR por ano não são devidamente especificados na proposta; 

J. Considerando que se espera que, enquanto mecanismo extraorçamental financiado 
através de contribuições anuais dos Estados-Membros, com base numa chave de 
repartição do RNB, o MEAP permita à UE financiar uma percentagem mais elevada 
dos custos comuns (35-45 %) das missões e operações militares, tal como acontece 
atualmente com o mecanismo Athena; que o MEAP também deverá assegurar a 
disponibilidade permanente de financiamento da UE, facilitando uma rápida 
mobilização e melhorando a flexibilidade; que a ambiciosa expansão do mecanismo 
Athena para o financiamento comum das missões e operações da PCSD constitui um 
desígnio de longa data do Parlamento; que, no entanto, a proposta de decisão do 
Conselho não tem o mesmo caráter vinculativo que o acordo interno do Mecanismo de 
Apoio à Paz em África, o que significa que os Estados-Membros podem optar por não 
financiar ações do MEAP; 

K. Considerando que, através do aumento dos custos comuns, o Mecanismo proposto 
reforçará a solidariedade e a partilha de encargos entre os Estados-Membros e 
incentivá-los-á, em especial os que não dispõem de recursos financeiros ou 
operacionais, a contribuírem para as operações da PCSD; 

L. Considerando que todas as missões militares ao abrigo do Mecanismo, tais como 
operações conjuntas de desarmamento, missões humanitárias e de salvamento, 
missões de aconselhamento e assistência em matéria militar, missões de prevenção de 
conflitos e de manutenção de paz, missões das forças de combate na gestão de crises, 
incluindo o restabelecimento da paz e a estabilização no termo dos conflitos, a luta 
contra o terrorismo, nomeadamente apoiando os países terceiros na luta contra o 
terrorismo nos seus territórios, são da competência da PCSD; que a exceção prevista 
no artigo 41.º, n.º 2, do TUE se aplica às despesas de funcionamento decorrentes 
exclusivamente dessas missões militares; que todas as outras despesas de 
funcionamento decorrentes da PCSD, incluindo as despesas decorrentes de qualquer 
outra ação referida no artigo 42.º do TUE, devem ser imputadas ao orçamento da 
União; que as despesas administrativas do MEAP devem ser imputadas ao orçamento 
da União;

M. Considerando que, nos termos do artigo 41.º, n.º 2, do TUE, todas as despesas de 
funcionamento incorridas pela PESC são imputadas ao orçamento da União, com 
exceção das despesas decorrentes de operações que tenham implicações no domínio 
militar ou da defesa; que o artigo 2.º, alíneas a) e d), da proposta de decisão indica, 
respetivamente, que o MEAP deve financiar operações «que tenham implicações no 
domínio militar ou da defesa» e outras ações operacionais da União «que tenham 
implicações no domínio militar ou da defesa»; 

N. Considerando que as missões civis e militares fora da União devem ser mantidas 
separadas, a fim de assegurar que as missões civis sejam financiadas apenas a partir do 
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orçamento da União;

O. Considerando que a UE deve atribuir ao pessoal que participa nas missões da PCSD 
um estatuto semelhante ao dos peritos nacionais destacados, proporcionando-lhes um 
estatuto uniforme e a melhor proteção possível ao abrigo do Estatuto dos Funcionários 
da União; que todos os subsídios decorrentes desse estatuto e todas as despesas de 
deslocação, estadia e de cuidados de saúde devem ser imputadas ao orçamento da 
União a título de despesas administrativas;

P. Considerando que o Tribunal de Contas Europeu publicou um relatório especial sobre 
a Arquitetura de Paz e Segurança Africana, financiada através do Mecanismo de 
Apoio à Paz em África, que se propõe incluir e expandir no quadro do MEAP; que o 
Tribunal considera que se observou uma hierarquização deficiente de prioridades no 
que respeita a este mecanismo de apoio, que apenas teve um efeito limitado, o que 
suscita sérias dúvidas quanto à proposta de aumentar substancialmente o 
financiamento deste novo mecanismo; 

Q. Considerando que a Comissão não anexou à sua proposta uma avaliação de impacto 
financeiro das despesas administrativas; que as despesas administrativas do MEAP 
têm implicações substanciais no orçamento da UE; que não deve ser recrutado ou 
destacado  pessoal suplementar para o MEAP além do pessoal que trabalha atualmente 
ao serviço dos instrumentos que devem ser substituídos; que as sinergias resultantes da 
conjugação dos atuais instrumentos distintos numa única estrutura administrativa 
devem facilitar a gestão do âmbito geográfico mais vasto do MEAP; que só deve ser 
recrutado pessoal adicional se as contribuições para uma missão ou medida tiverem 
sido efetivamente recolhidas junto de todos os Estados-Membros participantes; que a 
duração limitada destas contribuições exige que a duração dos contratos do pessoal 
recrutado pelo Mecanismo ou destacado no Mecanismo no quadro de uma missão ou 
medida específica seja também limitada; que nenhum membro do pessoal de um 
Estado-Membro deve ser recrutado ou destacado junto do Mecanismo se o Estado-
Membro em questão tiver feito uma declaração formal nos termos do artigo 31.º, n.º 1, 
do TUE para uma missão ou medida específica; 

R. Considerando que a VP/AR deve consultar regularmente o Parlamento sobre todos os 
principais aspetos e opções fundamentais da PESC e da PCSD e a sua evolução 
subsequente; que o Parlamento deve ser consultado e informado em tempo útil, a fim 
de lhe permitir apresentar as suas observações e colocar perguntas à VP/AR e ao 
Conselho antes de serem tomadas decisões ou empreendidas medidas decisivas; que a 
VP/AR deve ter em conta os pontos de vista do Parlamento e integrá-los nas suas 
propostas, deve reconsiderar as decisões ou partes de decisões a que o Parlamento se 
oponha, ou deve retirar tais propostas, sem que tal impeça que um Estado-Membro 
apoie a iniciativa em causa, e deve propor decisões do Conselho relativas à PCSD, 
sempre que o Parlamento o solicite;

1. Recomenda ao Conselho que:

(a) Não reduza a contribuição de um Estado-Membro para o Mecanismo caso este 
invoque o artigo 31.º, n.º 1, do TUE, uma vez que tal decisão comprometeria a 
chave de repartição RNB subjacente ao mecanismo de financiamento e ao 
financiamento global do Mecanismo;
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(b) Inclua na decisão uma referência ao papel do Parlamento enquanto autoridade de 
quitação, tal como acontece atualmente com o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) e, por conseguinte, com o Mecanismo de Apoio à Paz 
em África, em conformidade com as disposições pertinentes da regulamentação 
financeira aplicável ao FED, com vista a preservar a coerência da ação externa da 
UE, em conformidade com o artigo 18.º (TUE);

(c) Faculte ao Parlamento acesso a todas as informações, incluindo documentos 
originais, relativas ao orçamento anual do MEAP, aos orçamentos retificativos, às 
transferências, aos programas de ação (incluindo durante a fase preparatória), à 
execução das medidas de assistência (incluindo medidas ad hoc), aos acordos com 
os intervenientes na execução e aos relatórios sobre a execução das receitas e 
despesas, bem como às contas anuais;

(d) Decida prever o acesso a todos os documentos confidenciais no quadro das 
negociações tendo em vista a revisão do Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu e o Conselho relativo ao acesso do Parlamento a informações
sensíveis do Conselho no domínio da política de segurança e de defesa;

(e) Garanta que as operações, os programas de ação, as medidas de assistência ad hoc
e outras ações operacionais financiadas pelo Mecanismo não violem ou sejam 
utilizados para violar os princípios fundamentais estabelecidos no artigo 21.º do 
TUE nem sejam utilizados para violar o direito internacional, em particular o 
direito internacional humanitário e o direito internacional em matéria de direitos 
humanos; 

(f) Insira as seguintes alterações:

- substituir «Política Externa e de Segurança Comum» por «Política Comum de 
Segurança e Defesa» no considerando 4 e no artigo 1.º;

- aditar um novo considerando 10-A com a seguinte redação: «10-A As missões de 
aconselhamento e assistência em matéria militar a que se refere o artigo 43.º, n.º 1, 
do TUE podem assumir a forma de reforço das capacidades militares e de defesa 
de Estados terceiros e de organizações regionais e internacionais para preservar a 
paz, prevenir, gerir e resolver conflitos e fazer face a ameaças à segurança 
internacional.»;

- aditar um novo considerando 10-B com a seguinte redação: «10-B) As missões de 
prevenção de conflitos e de manutenção da paz referidas no artigo 43.º, n.º 1, do 
TUE podem assumir a forma de contribuição para o financiamento de operações 
de apoio à paz lideradas por uma organização regional ou internacional ou por 
Estados terceiros.»;

- alterar do seguinte modo o artigo 2.º, alínea a): «a) Contribuir para o 
financiamento de missões no âmbito da política comum de segurança e defesa 
(PCSD) que tenham implicações no domínio militar ou da defesa»;

- aditar um novo parágrafo no final do artigo 2.º com a seguinte redação: «Todos os 
aspetos, ativos ou missões civis no âmbito da PESC e, em especial, da PCSD, ou 
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vertentes destas políticas, são financiados exclusivamente a partir do orçamento 
da União.»;

- aditar um novo n.º 2-A no artigo 3.º com a seguinte redação: «2-A. A repartição 
anual das despesas administrativas deste Mecanismo a cargo do orçamento da 
União é indicada no anexo I-A (novo) para informação.»;

- alterar do seguinte modo o artigo 5.º, alínea c): «Operação», uma missão militar 
estabelecida no âmbito da política comum de segurança e defesa, em 
conformidade com o artigo 42.º do TUE, para levar a cabo as missões referidas no 
artigo 43.º, n.º 1, do TUE, que tenham implicações no domínio militar ou da 
defesa, incluindo uma missão confiada a um grupo de Estados-Membros nos 
termos do artigo 44.º do TUE;»;

- alterar do seguinte modo o artigo 7.º: «Qualquer Estado-Membro, o alto 
representante, ou o alto representante com o apoio da Comissão, pode apresentar 
propostas de ações da União ao abrigo do título V do TUE, a financiar pelo 
Mecanismo. O alto representante informa imediatamente o Parlamento Europeu 
dessas propostas.»;

- aditar um novo n.º 3-A no artigo 10.º com a seguinte redação: «3-A. O alto 
representante informa semestralmente o Parlamento Europeu sobre a coerência 
referida no n.º 1.»;

- aditar um novo n.º 2-A no artigo 11.º com a seguinte redação: «2-A. O 
Mecanismo dispõe de um agente de ligação com o Parlamento Europeu. O agente 
de ligação deve comparecer perante a instância parlamentar competente antes de 
assumir as suas funções e, posteriormente, de forma regular tendo em vista a 
realização de reuniões de informação.»;

- aditar um novo n.º 8-A no artigo 13.º com a seguinte redação: «8-A. O 
administrador deve ser associado às reuniões de informação do Parlamento 
Europeu.»;

- aditar um novo n.º 8-A no artigo 16.º com a seguinte redação: «8-A. Os 
comandantes de operações devem participar nas sessões de informação do 
Parlamento Europeu.»;

- alterar do seguinte modo o artigo 48.º, n.º 1: «O alto representante pode apresentar 
ao Conselho um conceito relativo a um eventual programa de ação ou a um 
eventual dispositivo de assistência ad hoc. O alto representante informa 
imediatamente o Parlamento Europeu desse conceito.»;

- alterar do seguinte modo o artigo 54.º, alínea a): «Qualquer interveniente 
responsável pela execução, ao qual tenha sido confiada a execução de despesas 
financiadas através do Mecanismo, deve respeitar os princípios da boa gestão 
financeira e da transparência e ter devidamente em conta os valores fundamentais 
da UE e o direito internacional, nomeadamente em matéria de direitos humanos.»;

2. Recomenda à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os 
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Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança:

(a) Que consulte o Parlamento sobre as alterações recomendadas e assegure que os 
pontos de vista do Parlamento são devidamente tidos em conta, em conformidade 
com o artigo 36.º do TUE;

(b) Que, em conformidade com o artigo 36.º do TUE, tenha devidamente em conta os 
pontos de vista do Parlamento ao elaborar propostas de programas de ação 
plurianuais ou de medidas de assistência ad hoc, nomeadamente retirando 
propostas a que o Parlamento se oponha;

(c) Que apresente uma avaliação completa do impacto financeiro da decisão, tendo 
em conta as suas implicações para o orçamento da UE, indicando, em particular, 
as necessidades adicionais de pessoal;

(d) Que apresente os projetos de decisão do Conselho relativas ao MEAP ao 
Parlamento para consulta ao mesmo tempo que ao Conselho ou ao Comité 
Político e de Segurança, deixando ao Parlamento tempo para apresentar os seus 
pontos de vista; convida a VP/AR a alterar os projetos de decisão do Conselho 
quando tal lhe for solicitado pelo Parlamento; 

(e) Que garanta, em conformidade com o artigo 18.º do TUE, a coerência do MEAP 
com todos os outros aspetos da ação externa da UE, nomeadamente no que diz 
respeito à iniciativa de reforço de capacidades para promover a segurança e o 
desenvolvimento, que deverá, em todos os casos, ser aplicada no quadro mais 
vasto do programa de reforma do setor da segurança;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, e, para informação, ao Serviço Europeu para a 
Ação Externa e à Comissão.


	1166764PT.docx

