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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as cláusulas de defesa mútua e solidariedade: dimensões políticas e operacionais
(2012/XXXX(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 42.º, n.º 7, do Tratado da União Europeia (TUE) e o artigo 222.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o artigo 24.º e o artigo 42.º, n.º 2, do TUE, os artigos 122.º e 196.º do 
TFUE e a Declaração n.º 37 sobre o artigo 222.º do TFUE,

– 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, aprovada pelo Conselho Europeu em 11-12 de dezembro de 2008,

– Tendo em conta a Estratégia de Segurança Interna da União Europeia, aprovada pelo 
Conselho Europeu, em 25-26 de março de 2010,

– Tendo em conta a Estratégia da União Europeia de luta contra o terrorismo, adotada pelo 
Conselho Europeu em 15-16 de dezembro de 2005,

– Tendo em conta o Conceito Estratégico para a Defesa e Segurança dos Membros da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte, aprovado na Cimeira da NATO em Lisboa 
em 19-20 de novembro de 2010,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 30 de novembro de 2009, sobre um quadro 
comunitário para a prevenção de catástrofes na UE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 26 de outubro de 2010 intitulada 
«Reforçar a capacidade de resposta europeia a situações de catástrofe: papel da proteção 
civil e da ajuda humanitária» (COM(2010)0600),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 22 de novembro intitulada «Estratégia de 
Segurança Interna da UE em Ação: cinco etapas para uma Europa mais segura» 
(COM(2010)0673),

– Tendo em conta o documento de síntese «Arrangements for Crisis Coordination at EU 
political level» (Mecanismos para Coordenação de Crises ao nível político da UE) 
aprovado pelo COREPER em 30 de maio de 20121, 

– Tendo em conta as suas resoluções de 22 de maio de 2012 sobre a Estratégia de Segurança 
Interna da União Europeia2, de 14 de dezembro de 2011 sobre o impacto da crise 
financeira no setor da defesa nos Estados-Membros da UE3, de 27 de setembro de 2011 
sobre «Reforçar a capacidade de resposta europeia a situações de catástrofe: o papel da 

                                               
1 10207/12.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0207.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0574.
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proteção civil e da ajuda humanitária»1, e de 23 de novembro de 2010 sobre a cooperação 
civil e militar e desenvolvimento de capacidades civis e militares2,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-…/2011),

A. Considerando que a segurança dos Estados-Membros da UE é indivisível e que todos os 
cidadãos europeus devem ter as mesmas garantias de segurança e um nível igual de 
proteção contra ameaças tradicionais e não convencionais; considerando que a defesa da 
paz, segurança e liberdade na Europa, indispensáveis para o bem-estar das nossas 
populações, devem permanecer um objetivo central e responsabilidade dos países 
europeus;

B. Considerando que uma defesa europeia mais forte e com mais capacidades é essencial 
para consolidar a ligação transatlântica, no contexto de mudanças geoestratégicas 
estruturais, precipitadas pela crise económica global e principalmente em tempo de 
contínuo reposicionamento estratégico dos EUA relativamente à Ásia-Pacífico;

C. Considerando que ameaças de segurança complexas e graves, como ataques armados, 
terrorismo, catástrofes naturais e ciberataques, podem facilmente sobrecarregar a 
capacidade de qualquer Estado-Membro individual, fazendo com que seja crucial 
proporcionar solidariedade entre os Estados-Membros em resposta a essas ameaças;

D. Considerando que nas últimas décadas as catástrofes naturais e de origem humana, e 
principalmente catástrofes provocadas pelo clima, aumentaram em frequência e em escala 
e que se prevê um aumento devido ao agravamento das alterações climáticas;

E. Considerando que o Tratado de Lisboa introduziu o artigo 42.º, n.º 7, do TUE («cláusula 
de defesa mútua» ou «cláusula de assistência mútua»3) e o artigo 222.º do TFUE 
(«cláusula de solidariedade») para abordar essas questões, mas a aplicação prática destes 
artigos ainda necessita de clarificação, quase três anos após a entrada em vigor do 
Tratado;

Considerações gerais

1. Insta os Estados-Membros, a Comissão e a Vice-Presidente/Alta Representante a fazer 
uma utilização plena do potencial de todas as disposições relevantes do Tratado, e 
principalmente da cláusula de defesa mútua e da cláusula de solidariedade, para facultar 
aos europeus uma política de seguros sólida contra riscos de segurança, com base numa 
melhor relação custo-eficácia e numa justa repartição dos encargos e divisão dos custos; 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0404.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0419.
3 Adiante designada «cláusula de defesa mútua»; embora não esteja incluído qualquer nome no 

Tratado. Cf. em particular o compromisso de defesa mútua do artigo V do Tratado de Bruxelas 
Alterado, que os respetivos signatários consideraram abrangido pelo artigo 42.º, n.º 7, do TUE 
(Declaração da Presidência do Conselho Permanente da UEO de 31 de março de 2010).
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2. Reitera a necessidade de os Estados-Membros e a União garantirem a preparação 
relativamente a todas as principais ameaças de segurança, principalmente conforme 
identificadas na Estratégia Europeia de Segurança e na Estratégia de Segurança Interna, e 
para realizar avaliações conjuntas de risco e ameaça com base na análise conjunta de 
informação partilhada; 

3. Reafirma que a utilização de força pela UE ou pelos Estados-Membros é admissível 
somente caso seja legalmente justificável com base na Carta das Nações Unidas; reitera a 
importância que atribui ao respeito pelas Diretrizes de Oslo relativas à utilização de 
recursos militares estrangeiros e da proteção civil no âmbito de operações de socorro em 
caso de catástrofe; salienta que é preferível prevenir conflitos, ataques e catástrofes do que 
lidar com as consequências dos mesmos;

4. Realça o amplo leque de instrumentos disponibilizados à União e aos Estados-Membros 
para enfrentar acontecimentos extraordinários em espírito de solidariedade, como o 
Mecanismo de Proteção Social, o Fundo de Solidariedade e a possibilidade de conceder 
apoio financeiro e económico em casos onde se verifiquem graves dificuldades, tal como 
previsto no artigo 122.º do TFUE; recorda igualmente o compromisso para o 
desenvolvimento de solidariedade política mútua na política externa e de segurança de 
acordo com o artigo 24.º do TUE; sublinha que o objetivo das cláusulas de solidariedade e 
defesa mútua não é substituir nenhum destes instrumentos, mas complementá-los face às 
situações de ameaça ou danos extraordinários, e principalmente em casos nos quais a 
resposta requeira coordenação política de elevado nível e o envolvimento das forças 
militares;

5. Insta a Comissão e a Vice-Presidente/Alta Representante, no âmbito do seu trabalho em 
curso relativo a uma proposta conjunta para uma Decisão do Conselho sobre a aplicação 
da cláusula de solidariedade, conforme requerido pelo Tratado, para terem devidamente 
em conta as dimensões operacionais e políticas de ambas as cláusulas e seguirem as 
recomendações da presente resolução;

Cláusula de defesa mútua

– Âmbito de aplicação

6. Lembra os Estados-Membros da sua inequívoca obrigação de ajuda e assistência através 
de todos os meios ao seu alcance caso um Estado-Membro seja vítima de uma agressão 
armada no seu território; sublinha que, embora uma agressão em grande escala contra um 
Estado-Membro pareça improvável num futuro próximo, a defesa territorial tradicional e a 
defesa contra novas ameaças devem ser uma prioridade na agenda; recorda também que o 
Tratado estipula que, para os países da UE que pertencem à Organização do Tratado do 
Atlântico Norte, a NATO continua a ser a base da sua defesa coletiva e o fórum para a 
implementação da mesma, e que os compromissos e cooperação na área da defesa mútua 
devem ser coerentes com os compromissos assumidos com a NATO;

7. Realça simultaneamente a também importante necessidade de preparação para situações 
que envolvam Estados-Membros da UE que não pertencem à NATO ou territórios de 
Estados-Membros da UE fora da área do Atlântico Norte e, por conseguinte, não 
abrangidas pelo Tratado de Washington, ou para situações em que não seja alcançado um 
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acordo ou ação coletiva no seio da NATO;

8. Considera que mesmo os ataques não armados, por exemplo os ciberataques, lançados 
com o objetivo de causar graves danos e perturbação num Estado-Membro e identificada a 
sua proveniência de uma entidade externa, podem qualificar-se para serem abrangidos 
pela cláusula, caso a segurança do Estado-Membro seja significativamente ameaçada 
pelas consequências do ataque; 

– Capacidades

9. Salienta a importância da dissuasão e, por conseguinte, a necessidade de os países 
europeus possuírem capacidades militares credíveis; encoraja os Estados-Membros a 
reforçarem os seus esforços no desenvolvimento da capacidade militar colaborativa, 
nomeadamente através das iniciativas complementares «Pooling and Sharing» e «Smart 
Defence» da UE e da NATO, que representam um caminho bastante importante a seguir 
numa época de contenção em orçamentos de defesa;

10. Reitera o seu apelo à harmonização sistemática de requisitos militares e a um processo de 
aquisição e planeamento da defesa da UE harmonizados, correspondentes ao nível de 
ambição da UE e coordenados com o Processo de Planeamento de Defesa da NATO; 
tendo em conta o maior nível de garantias de segurança fornecido pela cláusula de defesa 
mútua, encoraja os Estados-Membros a considerar a cooperação multinacional no 
desenvolvimento das capacidades e, caso apropriado, a especialização como princípios 
fundamentais do planeamento da sua defesa;

– Estruturas e procedimentos

11. Convida a Vice-Presidente/Alta Representante a propor medidas práticas para assegurar 
uma resposta eficaz caso um Estado-Membro aplique a cláusula de defesa mútua, bem 
como uma análise do papel das instituições da UE, caso a cláusula seja aplicada; considera 
que a obrigação de fornecer ajuda e assistência, expressando solidariedade política entre 
os Estados-Membros, deve assegurar uma decisão rápida no Conselho para auxiliar o 
Estado-Membro alvo de ataque;

12. Considera que, quando é tomada um ação coletiva para defender um Estado-Membro alvo 
de ataque, deve ser possível fazer uso de estruturas de gestão de crises existentes na UE 
sempre que apropriado e, principalmente, que deve ser considerada a possibilidade de 
ativar um Quartel-General de Operações da UE; sublinha que é necessário um Quartel-
General de Operações da UE permanente e de pleno direito para assegurar um nível 
adequado de preparação e rapidez de resposta e reitera o seu apelo aos Estados-Membros 
para estabelecer uma capacidade permanente, baseada no recentemente ativado Centro de 
Operações da UE;

Cláusula de solidariedade

– Âmbito de aplicação

13. Recorda que, se um Estado-Membro for vítima de um ataque terrorista ou de uma 
catástrofe natural ou de origem humana, a União e os Estados-Membros têm a obrigação 
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de agir conjuntamente em espírito de solidariedade para auxiliar o Estado-Membro, a 
pedido das suas autoridades políticas, e que nesses casos a União mobilizará todos os 
instrumentos à sua disposição, incluindo os recursos militares disponibilizados pelos 
Estados-Membros; recorda também que a União tem a obrigação de mobilizar todos os 
instrumentos à sua disposição para prevenir ameaças terroristas na UE e de proteger 
instituições democráticas e a população civil de qualquer ataque terrorista;

14. Solicita flexibilidade suficiente no que se refere ao tipo de ataques e catástrofes pelos 
quais a cláusula possa ser aplicada, para assegurar que nenhuma ameaça significativa, 
como ataques no ciberespaço, pandemias ou cortes energéticos seja ignorada; 

15. Sublinha a necessidade de prevenir todos os riscos morais, na medida em que alguns 
Estados-Membros podem confiar excessivamente na solidariedade dos demais e não 
investir o suficiente na sua própria segurança e capacidade de resposta em caso de 
catástrofe; salienta a responsabilidade primordial dos Estados-Membros no que se refere à 
proteção civil e segurança no seu próprio território;

16. Considera que a cláusula de solidariedade deve ser invocada em situações que 
sobrecarreguem as capacidades do Estado-Membro afetado ou requeiram uma resposta 
multissetorial que envolva vários intervenientes; sublinha que solidariedade também 
significa a obrigação de investir em capacidades nacionais adequadas; 

– Capacidades e recursos

17. Sublinha que a aplicação da cláusula de solidariedade deve fazer parte integrante de uma 
permanente resposta em situação de crise na UE, gestão de crise e sistema de coordenação 
de crise, baseados nas capacidades e instrumentos setoriais existentes e garantindo a 
mobilização eficaz dos mesmos para prestar uma resposta multissetorial coordenada 
quando necessário; sublinha que, em princípio, a aplicação não deve conduzir à criação de 
instrumentos ad hoc; 

18. Realça o papel fundamental do Mecanismo de Proteção Civil como um instrumento 
fulcral baseado na solidariedade para uma rápida resposta europeia num espetro mais 
vasto de crises; apoia as linhas gerais da proposta da Comissão para reforçar o 
mecanismo1, baseadas na Comunicação da Comissão de 2010 «Reforçar a capacidade de 
resposta europeia a situações de catástrofe» e inspirando-se no relatório Barnier de 2006;

19. Observa o trabalho em curso para implementar a Estratégia de Segurança Interna, em 
particular nas áreas da luta contra o terrorismo, da luta contra o cibercrime e da resistência 
crescente em situações de crise e catástrofes; sublinha que a aplicação da cláusula de 
solidariedade não é somente uma questão de estabelecer procedimentos para o momento 
em que ocorra uma crise grave, mas trata-se fundamentalmente da criação de capacidade, 
prevenção e preparação; recorda a relevância dos exercícios de gestão de crise, concebidos 
para contingências específicas abrangidas pela cláusula;

20. Observa que a criação de um conjunto voluntário de recursos de proteção civil 

                                               
1 Ver a Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um Mecanismo de 

Proteção Civil da União Europeia (COM(2011)0934).
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previamente acordados aumentaria bastante a preparação da UE e possibilitaria a 
identificação de lacunas que fosse necessário resolver; salienta a importância da análise 
conjunta de lacunas para centrar os esforços de todos os intervenientes de forma eficiente 
e garantir o contributo justo de cada Estado-Membro;

21. Considera que, no caso de recursos de custo elevado, em particular os destinados a riscos 
de probabilidade inferior, é lógico em termos económicos que os Estados-Membros 
identifiquem soluções para o investimento comum e para o desenvolvimento conjunto 
desses instrumentos necessários, especialmente no atual contexto de crise financeira;

22. Salienta a importância de garantir que a solidariedade seja sustentada por mecanismos 
adequados de financiamento ao nível da UE, proporcionando um suficiente grau de 
flexibilidade em emergências; congratula-se com o nível aumentado de cofinanciamento 
proposto no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil, em particular para custos de 
transporte; observa as disposições para assistência em caso de emergência nos termos do 
Fundo de Segurança Interna proposto;

23. Recorda que o Fundo de solidariedade pode facultar assistência financeira após uma 
catástrofe grave; recorda também que pode ser concedida mais assistência financeira da 
União pelo Conselho nos termos do artigo 122.º, n.º 2, do TUE, quando um 
Estado-Membro está em dificuldades ou é gravemente ameaçado por dificuldades graves 
causadas por catástrofes naturais ou acontecimentos extraordinários independentes da sua 
vontade;

24. Recorda que no âmbito das disposições do artigo 122.º, n.º 1, do TUE, o Conselho pode 
decidir sobre medidas para resolver uma situação económica difícil em espírito de 
solidariedade, em particular se surgirem dificuldades graves no fornecimento de 
determinados produtos, nomeadamente na área da energia; sublinha a importância de 
considerar esta disposição como parte de um abrangente conjunto de instrumentos de 
solidariedade da União para resolver alguns dos principais novos desafios em segurança, 
como desafios na área da segurança energética e da segurança de fornecimento de outros 
produtos essenciais;

– Estruturas e procedimentos

25. Sublinha que a UE necessita de possuir estruturas eficazes de resposta em situação de 
crise com capacidade de resposta e vigilância permanentes, capazes de fornecer aviso 
antecipado e conhecimento atualizado da situação a todos os intervenientes relevantes; 
observa que existem vários centros de vigilância ao nível da UE e que este facto levanta 
questões como a coordenação eficiente em caso de situações de crise complexas e 
multidimensionais; observa a implementação de uma Sala de Situação no seio do Serviço 
Europeu para a Ação Externa, bem como a existência de um conjunto de centros de 
vigilância setoriais no seio dos departamentos da Comissão e organismos especializados 
da UE; chama a atenção, em particular, para o Centro de Informação e Vigilância da DG 
ECHO, a Análise Estratégica e Capacidade de Resposta da DG HOME, o Centro de 
Gestão de Situações de Crise no Domínio Sanitário da DG SANCO e a sala de situação da 
Frontex;

26. Reitera a necessidade de evitar a duplicação desnecessária e de assegurar a coerência e a 
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coordenação eficazes na ação, principalmente considerando a atual escassez de recursos; 
observa as diferentes perspetivas de modo a racionalizar as várias capacidades de 
vigilância, algumas com base na ideia de um gabinete único e central e outras que 
favorecem a melhor interligação das instalações especializadas;

27. Considera que o amplo leque de potenciais crises, como inundações, acidentes nucleares e 
bioterrorismo, requer inevitavelmente um amplo espetro de redes e serviços 
especializados, cuja junção não conduziria necessariamente a uma maior eficiência; 
considera, simultaneamente, que todos os serviços especializados ao nível da UE devem 
ser integrados num único sistema de informação seguro e convida a Comissão e a 
Vice-Presidente/Alta Representante a trabalharem no sentido de reforçar a plataforma de 
coordenação interna ARGUS;

28. Incentiva os esforços para racionalizar e integrar melhor a grande quantidade de 
plataformas baseadas na rede de Internet para comunicação e partilha de informação em 
situações de emergência, incluindo a página Web do Mecanismo da UE de Coordenação 
em Situações de Emergência e de Crise (CCA), ARGUS, o Sistema Comum de 
Comunicação e de Informação de Emergência (CECIS) e o Sistema de Informação sobre 
Doenças e Urgências Sanitárias (HEDIS), para permitir uma circulação de informação 
ininterrupta, livre e eficaz através de fronteiras setoriais e institucionais; observa a decisão 
tomada no seio do Conselho para reforçar a página Web do CCA para utilizá-la como 
futura plataforma da Web em situações de crise que requeiram coordenação política ao 
nível da UE;

29. Insta o desenvolvimento na perceção comum de situações, que é essencial para lidar com 
crises multissetoriais graves, quando é necessário fornecer atualizações rápidas e 
completas às autoridades políticas; agradece o enfoque da análise do CCA no 
desenvolvimento de uma Análise e Perceção Situacional Integrada (ISAA) para as 
instituições da UE e para os Estados-Membros e insta o Conselho a garantir a 
implementação atempada; realça que a perceção comum de situações é praticamente 
impossível sem uma cultura de partilha de informação e que o desenvolvimento de uma 
cultura de partilha de informação é praticamente impossível sem uma divisão clara de 
papéis;

30. Agradece a modernização planeada do Centro de Informação e Vigilância para criar um 
Centro Europeu de Resposta em Situação de Emergência, sublinhando que deve constituir 
um dos pilares do sistema interligado de resposta rápida da UE; considera que a 
responsabilidade de coordenação de crises multissetoriais deve ser determinada caso a 
caso, em conformidade com o princípio de «centro de gravidade»;

31. Realça que, no atual ambiente global em que as interdependências se multiplicam, é 
provável que crises graves, numa escala que justifique a aplicação da cláusula de 
solidariedade, sejam multidimensionais e tenham uma dimensão internacional, no que se 
refere a nacionais de países terceiros afetados por estas crises ou à ação internacional 
necessária para responder às mesmas; sublinha o papel importante que o EEAS pode 
desempenhar nesses casos; 

32. Salienta a necessidade de coordenação política no Conselho em situação de crises graves; 
observa a análise do Mecanismo da UE de Coordenação em Situações de Emergência e de 
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Crise (CCA) e agradece o acordo no seio do Conselho sobre o novo quadro conceptual, 
recorrendo aos procedimentos normais do Conselho, nomeadamente o COREPER, ao 
invés de estruturas ad hoc; sublinha que responder ao nível político da UE de uma forma 
coerente, eficiente e atempada a crises desta escala e natureza requer somente um 
conjunto único de medidas; considera, por conseguinte, que o novo CCA deve sustentar 
também a cláusula de solidariedade; 

33. Convida os Estados-Membros a trocar melhores práticas sobre formas de otimizar os seus 
procedimentos nacionais de coordenação em situação de crise e a interação com a UE dos 
seus centros nacionais de coordenação em situação de crise;

34. Sublinha que qualquer processo de tomada de decisões no Conselho, após um pedido de 
assistência nos termos da cláusula de solidariedade, não deve ser prejudicial para a 
capacidade de reação da UE e que a resposta em situação de crise através dos mecanismos 
existentes, como o Mecanismo de Proteção Civil, deve poder ser ativada imediatamente, 
independentemente dessa decisão política; realça o facto de que a utilização de recursos 
militares para auxiliar operações de proteção civil já é possível ao nível operacional sem a 
ativação da cláusula de solidariedade, conforme comprovado pela cooperação bem-
sucedida entre a Comissão e o Estado-Maior da UE em operações anteriores no Paquistão 
ou na Líbia; 

35. Recorda que a cláusula de solidariedade requer que o Conselho Europeu avalie 
regularmente as ameaças à União; considera que essas avaliações devem ser efetuadas no 
mínimo a dois níveis diferentes: a longo prazo no Conselho europeu, num processo que 
deve também fomentar o raciocínio estratégico que se refletirá em otimizações futuras da 
Estratégia Europeia de Segurança e da Estratégia de Segurança Interna, bem como através 
de análises completas mais frequentes das ameaças atuais;

36. Considera que as avaliações de ameaças devem ser complementadas com avaliações de 
risco, que analisem as ameaças à luz das vulnerabilidades existentes, identificando assim 
as mais urgentes lacunas de capacidade que necessitam ser resolvidas; recorda que no 
âmbito da implementação da Estratégia de Segurança Interna, a UE deve estabelecer até 
2014 uma política de gestão de risco coerente que interligue as avaliações de ameaça e 
risco ao processo de tomada de decisões; relembra também que até ao final de 2012, a 
Comissão deve preparar, com base nas análises nacionais de risco, uma análise 
transetorial dos principais riscos naturais e de origem humana que a UE possa enfrentar no 
futuro; encoraja os Estados-Membros a partilhar as respetivas avaliações nacionais de 
risco e os planos de gestão de risco para permitir uma apreciação conjunta a efetuar sobre 
a situação;

37. Sublinha que as resultantes avaliações multirriscos conjuntas devem utilizar as 
capacidades do EU Intelligence Analysis Centre (Centro de Análise de Informação para a 
UE), baseadas em informação partilhada e integrando contribuições de todos os 
organismos da UE envolvidos na avaliação de ameaça e risco, como os departamentos 
relevantes da Comissão (incluindo a DG HOME, DG ECHO e a DG SANCO) e agências 
da União (Europol, Frontex, Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças entre 
outros);

38. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Vice-Presidente/Alta 
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Representante, ao Conselho, à Comissão, aos parlamentos dos Estados-Membros, à 
Assembleia Parlamentar da NATO e ao Secretário-Geral da NATO.


