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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Base Industrial e Tecnológica de Defesa Europeia
(2013/2125(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Título V do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu, de 13 e 14 de dezembro de 2012, e 
o processo conducente à reunião do Conselho Europeu agendada para 19 e 20 de 
dezembro de 2013,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 24 de julho de 2013, intitulada «Para um 
setor da defesa e da segurança mais competitivo e eficiente» (COM(2013)0542),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de dezembro de 2007, intitulada «Uma 
estratégia para uma indústria da defesa europeia mais forte e mais competitiva» 
(COM(2007)0764),

– Tendo em conta a Estratégia Europeia de Segurança, aprovada pelo Conselho Europeu, 
em 12 de dezembro de 2003, e o relatório sobre a execução da Estratégia Europeia de 
Segurança, aprovado pelo Conselho Europeu em 11 e 12 de dezembro de 2008,

– Tendo em conta a Estratégia para a Base Industrial e Tecnológica Europeia de Defesa, 
aprovada pelo Comité Diretor da Agência Europeia de Defesa (AED), em 14 de maio de 
2007,

– Tendo em conta a Decisão 2011/411/PESC do Conselho, de 12 de julho de 2011, que 
define o estatuto, a sede e as regras de funcionamento da Agência Europeia de Defesa e 
que revoga a Ação Comum 2004/551/PESC1,

– Tendo em conta as suas Resoluções, de 22 de novembro de 2012, sobre a execução da 
Política Comum de Segurança e Defesa2, e de 14 de dezembro de 2011, sobre o impacto 
da crise financeira no setor da defesa nos Estados-Membros da UE3,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2013),

Uma Política Comum de Segurança e Defesa operacional necessita de uma forte base 
industrial e tecnológica europeia de defesa

1. Relembra que uma Política Comum de Segurança e Defesa operacional necessita de uma 
forte base industrial e tecnológica europeia de defesa (BITD), constituindo um elemento 
fundamental da capacidade da Europa para garantir a segurança dos seus cidadãos, 

                                               
1 JO L 183 de 13.7.2011, p. 16
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0455.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0574.
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proteger os seus valores e promover os seus interesses;

2. Relembra o nível das ambições operacionais descritas na Declaração do Conselho sobre o 
reforço das capacidades, de 11 de dezembro de 2008, bem como as missões civis e 
militares previstas no artigo 43.º, n.º 1, do TUE; relembra o compromisso dos 
Estados-Membros de melhorarem as suas capacidades militares; insta o Conselho Europeu 
a desenvolver uma política europeia de capacidades e de armamento para esse efeito, 
como previsto no artigo 42.º, n.º 3, do TUE;

3. Chama a atenção para o cenário estratégico mundial em transformação, os reduzidos 
orçamentos de defesa e o facto de as empresas de defesa europeias se adaptarem a esta 
situação privilegiando as exportações para países terceiros, sob pena da transferência de 
tecnologias sensíveis e dos direitos de propriedade intelectual, bem como de deslocarem a 
sua produção para fora da UE; manifesta a sua preocupação quanto à redução do 
investimento na defesa, que colocará a BITD cada vez mais em risco de ver as suas 
atividades controladas e limitadas por outros poderes com interesses estratégicos 
diferentes;

4. Realça que com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa as políticas industrial, espacial e 
de investigação se estendem ao domínio da defesa; salienta que os programas da União 
noutros domínios, como a segurança interna e fronteiriça, a gestão de catástrofes e o 
desenvolvimento, oferecem perspetivas interessantes de desenvolvimento comum das 
capacidades relevantes para essas políticas e para a realização de missões da PCSD;

5. Relembra a necessidade de se alcançar progressos em matéria de consolidação da BITD 
dado que – considerando o aumento da sofisticação e dos custos das tecnologias, a 
crescente concorrência internacional e a redução dos orçamentos de defesa e dos volumes 
de produção – a indústria de defesa já não é sustentável somente a nível nacional em 
nenhum Estado-Membro; lamenta o facto de os setores do equipamento terrestre e naval 
permanecerem predominantemente fragmentados em moldes nacionais, quando na 
indústria aeroespacial se logrou um certo nível de concentração;

6. Toma nota da Comunicação da Comissão, de 24 de julho de 2013, e do projeto de 
relatório do SEAE; considera lamentável que a Comissão e o SEAE não tenham elaborado 
uma declaração europeia conjunta como preparação para a cimeira do Conselho Europeu 
sobre defesa, a realizar em dezembro do corrente ano;

7. Relembra que a Comissão e os ministros de defesa da UE já salientaram a necessidade de 
medidas urgentes neste domínio em 2007, através de uma comunicação específica da 
Comissão e da estratégia BITD da AED; lamenta as oportunidades regularmente perdidas 
de apresentar relatórios de execução e atualizar estratégias no seguimento da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa; considera lamentável que a nova comunicação não tenha em 
conta as estratégias anteriores; insta a Comissão e a AED a desenvolverem no futuro uma 
estratégia BITD conjunta, com base em experiências anteriores;

8. Acolhe favoravelmente a decisão do Conselho Europeu de inscrever o reforço da defesa 
europeia na ordem do dia da cimeira de dezembro; insta o Conselho Europeu a 
providenciar o novo impulso necessário para apoiar uma verdadeira base industrial e 
tecnológica europeia de defesa, que seja orientada de acordo com as capacidades e 
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promova sinergias, utilize eficazmente os recursos, evite duplicações e seja integrada e 
competitiva no mercado mundial;

Harmonização dos requisitos e consolidação da procura

9. Considera lamentável que os esforços anteriores para consolidar a procura não tenham 
reduzido a fragmentação da mesma na UE, onde existem 28 clientes de defesa nacional e 
um número ainda maior de clientes que procuram produtos para uso civil e militar; 
lamenta os resultados limitados do Plano de Desenvolvimento de Capacidades da AED; 
insta, por isso, o Conselho Europeu a iniciar um processo de revisão da defesa europeia e 
a concretizar a coordenação dos processos de planeamento da defesa nacional a nível da 
UE; insta, com base nesta avaliação, a Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante 
da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança a dar início a um amplo 
processo tendo em vista a elaboração de um Livro Branco sobre segurança e defesa a fim 
de racionalizar as ambições estratégicas da UE e os processos de desenvolvimento de 
capacidades;

10. Exorta os Estados-Membros a sincronizarem e a planearem em conjunto a gestão do ciclo 
de vida das respetivas capacidades de defesa; considera que uma política europeia comum 
de capacidades e de armamento seria um pré-requisito para transformar a harmonização 
dos requisitos militares numa aquisição de equipamentos harmonizada entre 
Estados-Membros, criando assim condições para o êxito de uma reestruturação 
transnacional determinada pela procura da indústria de defesa na UE;

Necessidade de uma abordagem comum relativa à normalização e certificação

11. Reafirma a importância fundamental da normalização dos equipamentos de defesa para 
estabelecer um mercado único europeu competitivo no setor da defesa, bem como garantir 
a interoperabilidade e facilitar a cooperação em matéria de programas de armamento, criar 
projetos de mutualização e partilha, e assegurar a constante interoperabilidade entre as 
forças dos Estados-Membros;

12. Relembra que existe uma proliferação de normas industriais concorrentes para os produtos 
civis e militares; insta a Comissão a criar mais normas industriais que integrem desde 
início os aspetos militares fornecidos pela AED; insta os Estados-Membros a garantirem 
que os futuros passos para a criação de normas de defesa terão por base as propostas civis 
apresentadas pela Comissão e pelas organizações de normalização europeias;

13. Exorta os Estados-Membros a racionalizarem os procedimentos de certificação europeia 
com o reconhecimento mútuo de certificados e o futuro desenvolvimento de 
procedimentos comuns de certificação europeia nos domínios civil e militar;

Assegurar a segurança do aprovisionamento

14. Salienta, no contexto da reestruturação da indústria, a importância de assegurar que a 
segurança do aprovisionamento não é posta em risco; solicita aos Estados-Membros e à 
Comissão que criem rapidamente um regime amplo e ambicioso de segurança do 
aprovisionamento a nível da UE com base num sistema de garantias mútuas, recorrendo 
possivelmente aos fundamentos jurídicos da cooperação estruturada permanente;
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15. Incita os Estados-Membros, a título de primeiras medidas nesse sentido, a explorarem 
cabalmente o potencial das licenças gerais e globais previstas na Diretiva 2009/43/CE 
relativa às transferências de produtos relacionados com a defesa na UE e acelerarem o 
trabalho de operacionalização do acordo-quadro de 2006 tendente a garantir a segurança 
de abastecimento em circunstâncias de urgência operacional;

16. Insta a AED e a Comissão a apresentarem uma estratégia conjunta de não dependência de 
tecnologias críticas, em particular no que se refere ao acesso ilimitado e à disponibilidade 
de novas tecnologias facilitadoras essenciais de dupla capacidade, civil e militar, como a 
micro e nanoeletrónica e fotónica de ponta, que devem ser consideradas essenciais para as 
missões da PCSD;

Dar um novo impulso à cooperação em matéria de armamento

17. Incentiva os Estados-Membros a resolverem a questão da sobrecapacidade industrial, 
resultante da diminuição da procura, através do lançamento de novos projetos comuns e, 
em particular, a desenvolverem ferramentas essenciais com aplicação civil e militar, como 
sistemas aéreos pilotados por controlo remoto, promovendo o desenvolvimento de 
tecnologia de ponta e contribuindo para manter competências fundamentais na Europa; 
encoraja a participação da UE em projetos comuns através da aquisição de capacidades de 
dupla utilização e da eventual compra de protótipos;

18. Exorta o Conselho Europeu, no contexto dos acordos administrativos existentes entre a 
AED e a Organização Conjunta de Cooperação em matéria de Armamento (OCCAR), a 
garantir o êxito da execução de projetos comuns e a prever laços mais fortes entre as duas 
organizações;

19. Insta o Conselho Europeu a permitir que a AED assuma plenamente o seu papel 
institucional; reitera a necessidade de os Estados-Membros proporcionarem à AED 
financiamento adequado para todas as suas missões e tarefas; considera que a melhor 
solução para este fim consistiria no financiamento das despesas de pessoal e de 
funcionamento da Agência pelo orçamento da União a partir do próximo quadro 
financeiro plurianual; 

Apoiar as missões da PCSD através da investigação e do desenvolvimento europeus

20. Acolhe favoravelmente a intenção da Comissão de lançar uma ação preparatória para a 
investigação financiada pela UE como apoio das missões da PCSD e insta a Comissão a 
apresentar uma proposta específica precursora de tais programas no próximo quadro 
financeiro plurianual;

21. Considera que a investigação e a inovação em matéria de defesa relacionadas com a BTID 
continuam a ter uma base ética válida; observa que o Tratado de Lisboa contém um 
capítulo inteiro dedicado à Política Comum de Segurança e Defesa, que inclui a 
investigação em matéria de tecnologia de defesa e a definição de uma política de defesa 
comum da União;

22. Incentiva a AED a dar continuidade ao seu historial de programas de investimento 
conjuntos de sucesso e a colaborar com a Comissão com vista a empreender programas de 
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investigação e de desenvolvimento, nos termos do artigo 185.º do TFUE;

Reforçar o mercado interno de equipamentos de defesa

23. Insta os Estados-Membros e a Comissão a assegurarem que as diretivas, de 2009, relativas 
a contratos públicos e transferências no setor da defesa são aplicadas de forma correta e 
coerente, em particular, no que se refere às exceções às normas europeias previstas no 
artigo 346.º do TFUE; exorta a Comissão a aumentar os esforços para criar uma igualdade 
de condições no mercado da defesa, limitando o recurso a práticas que distorcem o 
mercado ao estrito mínimo de derrogações devidamente justificadas; destaca, em 
particular, a necessidade de reforçar o controlo dos auxílios estatais;

24. Insta os Estados-Membros, a AED e a Comissão a trabalharem em conjunto com vista à 
eliminação gradual dos requisitos de compensações, fomentando simultaneamente a 
integração das indústrias dos Estados-Membros de menor dimensão na base industrial e 
tecnológica da defesa europeia, fazendo uso de outros meios que não as compensações;

A BITD num contexto mundial

25. Observa que o desenvolvimento de uma BITD viável só pode ser concebido como parte 
de um mercado mundial e incentiva a Comissão e o Conselho Europeu a abordarem esta 
matéria numa perspetiva mundial; considera que a adoção de medidas protecionistas seria 
contrária ao objetivo de aumentar a competitividade da indústria de defesa europeia;

26. Lamenta a desigualdade existente no acesso mútuo aos mercados entre os Estados Unidos 
e a Europa, bem como o consequente desequilíbrio no comércio no domínio da defesa; 
apela a esforços tendentes a alcançar uma autêntica reciprocidade no acesso à contratação 
pública em matéria de defesa em ambos os lados do Atlântico;

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 
Europeu, à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Conselho, à Comissão, aos parlamentos dos 
Estados-Membros, à Assembleia Parlamentar da NATO e ao Secretário-Geral da NATO.


