
AM\880078PT.doc PE473.899v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2011/2177(INI)

13.10.2011

ALTERAÇÕES
1 - 45

Projecto de parecer
Evžen Tošenovský
(PE472.124v01-00)

sobre o impacto da crise financeira no sector da defesa nos Estados-Membros 
da UE
(2011/2177(INI))



PE473.899v01-00 2/28 AM\880078PT.doc

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\880078PT.doc 3/28 PE473.899v01-00

PT

Alteração 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que a consolidação orçamental 
actualmente levada a cabo pelos Estados-
Membros pode implicar cortes, reduções 
ou atrasos substanciais nos programas de 
quase todos os Estados-Membros, o que 
pode afectar negativamente a indústria da 
defesa europeia;

1. Salienta que a contracção dos 
investimentos em razão da crise 
económica, da feroz concorrência 
internacional, da volatilidade das taxas de 
câmbio, da paridade euro/dólar e das 
políticas de austeridade aplicadas pelos 
Estados-Membros implicou já a perda de 
empregos, cortes, reduções e atrasos 
substanciais em certos Estados-Membros e 
pode afectar muito negativamente a 
indústria europeia da defesa a médio e 
longo prazo;

Or. fr

Alteração 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que a consolidação orçamental 
actualmente levada a cabo pelos 
Estados-Membros pode implicar cortes, 
reduções ou atrasos substanciais nos 
programas de quase todos os 
Estados-Membros, o que pode afectar 
negativamente a indústria da defesa 
europeia;

1. Salienta que a consolidação orçamental 
actualmente levada a cabo pelos 
Estados-Membros pode implicar cortes, 
reduções ou atrasos substanciais nos 
programas de quase todos os 
Estados-Membros, o que pode afectar 
negativamente a indústria da defesa 
europeia; constata que tal constitui uma 
oportunidade para consolidar os 
programas de investigação militar, a fim 
de reforçar a sua eficácia;

Or. en
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Alteração 3
Jean-Pierre Audy

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que a consolidação orçamental 
actualmente levada a cabo pelos Estados-
Membros pode implicar cortes, reduções 
ou atrasos substanciais nos programas de 
quase todos os Estados-Membros, o que 
pode afectar negativamente a indústria da 
defesa europeia;

1. Salienta que a consolidação orçamental 
actualmente levada a cabo pelos Estados-
Membros pode, através dos cortes sem 
precedentes operados nos orçamentos da 
defesa da maior parte dos Estados,
implicar cortes, reduções ou atrasos 
substanciais nos programas de quase todos 
os Estados-Membros, o que pode afectar 
negativamente a indústria da defesa 
europeia, bem como a posição da União 
Europeia nos progressos científicos 
associados a estas matérias;

Or. fr

Alteração 4
Vladko Todorov Panayotov

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que a consolidação orçamental 
actualmente levada a cabo pelos 
Estados-Membros pode implicar cortes, 
reduções ou atrasos substanciais nos 
programas de quase todos os 
Estados-Membros, o que pode afectar 
negativamente a indústria da defesa 
europeia;

1. Salienta que a consolidação orçamental 
actualmente levada a cabo pelos 
Estados-Membros pode implicar cortes, 
reduções ou atrasos substanciais nos 
programas de quase todos os 
Estados-Membros, o que pode afectar 
negativamente toda a indústria da defesa 
europeia;

Or. en
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Alteração 5
Henri Weber

Projecto de parecer
N.° 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Observa que, desde a década de 
1980, não foi lançado a nível europeu 
qualquer programa de grande dimensão.

Or. fr

Alteração 6
Krišjānis Kariņš

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Salienta que uma cooperação mais 
estreita entre os Estados-Membros no 
sector da defesa apenas é possível se 
assentar no princípio da solidariedade; 
entende que continuam a ser adoptadas 
decisões unilaterais num Estado-Membro 
que põem em causa a segurança de um 
outro, obstando assim a medidas de acção 
conjunta no domínio da defesa;

Or. en

Alteração 7
Henri Weber

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por uma excessiva 
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nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na 
indústria; sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria
da defesa devem ser aumentadas com 
vista a minimizar os efeitos nefastos;

diversidade das políticas e dos programas 
nacionais, o que agrava ainda mais o 
impacto provável da crise; sublinha, por 
conseguinte, que a UE deve implementar 
uma política europeia da defesa baseada 
na cooperação, na reciprocidade, na 
segurança dos aprovisionamentos, 
visando um equilíbrio global, que gere 
uma sólida base industrial e tecnológica 
susceptível de reforçar tanto a resiliência 
como a competitividade da indústria neste 
domínio;

Or. fr

Alteração 8
Andreas Mölzer

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas com vista 
a minimizar os efeitos nefastos;

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode causar a 
distorção da concorrência e agravar ainda 
mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas mediante 
privatizações, cooperação europeia no 
domínio da investigação e supressão das 
subvenções com vista a minimizar os 
efeitos nefastos;

Or. de

Alteração 9
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas com vista 
a minimizar os efeitos nefastos;

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas com vista 
a minimizar os efeitos nefastos; convida as 
instituições e os Estados-Membros da EU 
a rever radicalmente e melhorar a 
coordenação das estratégias da defesa da 
UE e os instrumentos que lhe estão 
associados, a melhorar a cooperação 
entre as partes interessadas e a assegurar 
que todos os participantes no mercado da 
defesa da União Europeia gozem de 
igualdade de direitos;

Or. lt

Alteração 10
Vladko Todorov Panayotov

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas com vista 
a minimizar os efeitos nefastos;

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas mediante 
coordenação das políticas de defesa 
nacionais, com vista a minimizar os efeitos 
nefastos criados pela crise financeira;

Or. en
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Alteração 11
Ioan Enciu

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas com vista 
a minimizar os efeitos nefastos;

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
convergência, a competitividade e a 
resiliência da indústria da defesa devem ser 
aumentadas com vista a minimizar os 
efeitos nefastos;

Or. ro

Alteração 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas com vista 
a minimizar os efeitos nefastos;

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas mediante
cooperação com vista a minimizar os 
efeitos nefastos;

Or. en

Alteração 13
Ioannis A. Tsoukalas
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Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade e a resiliência da indústria 
da defesa devem ser aumentadas com vista 
a minimizar os efeitos nefastos;

2. Realça que a indústria da defesa 
europeia é caracterizada por políticas 
nacionais díspares, o que pode agravar 
ainda mais os efeitos nefastos na indústria; 
sublinha, por conseguinte, que a 
competitividade, a diferenciação, as 
potencialidades e a resiliência da indústria 
da defesa da UE devem ser aumentadas 
com vista a minimizar os efeitos nefastos;

Or. en

Alteração 14
Niki Tzavela

Projecto de parecer
N.º 2 – alínea a) (nova)

Projecto de parecer Alteração

(a) Toma nota das disparidades existentes 
entre os Estados-Membros em termos de 
despesas consagradas à defesa, exortando 
os Estados-Membros a envidar esforços 
para melhorar a eficácia de custos em 
toda a UE e aumentar a cooperação no 
domínio do planeamento da UE em 
termos de defesa e de harmonização dos 
requisitos militares;

Or. en

Alteração 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projecto de parecer
N.° 2 – ponto 1 (novo)
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Projecto de parecer Alteração

(1) Sublinha a tendência para a utilização 
das tecnologias da informação e das 
comunicações com vista à supremacia 
política, económica e militar, inclusive 
através de capacidades ofensivas, como a 
“ciberguerra” e o „ciberterrorismo”; 
solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que cooperem para a garantir a 
ciber-segurança como parte integrante do 
sector da defesa;

Or. ro

Alteração 16
Jean-Pierre Audy

Projecto de parecer
N.° 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Salienta, designadamente nas 
circunstâncias actuais, a importância do 
elemento "segurança" no Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, e insta a que a 
investigação em matéria de segurança 
continue a ser objecto de um capítulo 
independente no próximo programa-
quadro;

Or. fr

Alteração 17
Ioannis A. Tsoukalas

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

2-A. Salienta a importância da 
investigação e inovação no sector da 
segurança e defesa e saúda os esforços 
envidados neste sentido no quadro do 7.º 
PQ, como sejam os anúncios relativos à 
investigação no domínio da segurança 
publicados no CORDIS;

Or. en

Alteração 18
Ioannis A. Tsoukalas

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-B. Constata, porém, que actualmente 
uma percentagem pouco superior a 1% da 
despesa total europeia consagrada à 
defesa foi investida na investigação e 
tecnologia (R&D) e apenas cerca de 10% 
desta despesa foram gastos mediante 
colaborações europeias, razão pela qual 
se afigura particularmente urgente 
reforçar a eficácia dos esforços europeus 
neste domínio;

Or. en

Alteração 19
Ioannis A. Tsoukalas

Projecto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-C. Observa que os ministros europeus 
da defesa decidiram, em Novembro de 
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2007, adoptar níveis de referência 
colectivos tendo em vista aumentar a 
despesa da defesa em I&D para 2% no 
conjunto de toda a despesa no domínio da 
defesa e de aumentar a despesa em I&D 
no domínio da defesa em regime de 
colaboração a nível europeu para 20%;

Or. en

Alteração 20
Ioannis A. Tsoukalas

Projecto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-D. Salienta a necessidade de inovações 
e de transferência de tecnologia entre o 
sector civil e o sector da defesa, 
requerendo uma nova visão estratégica 
para a indústria de defesa europeia 
baseada em colaborações, inovação, 
desenvolvimento de competências 
humanas e uma melhor interconexão com 
o sector civil;

Or. en

Alteração 21
Ioannis A. Tsoukalas

Projecto de parecer
N.º 2-E (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-E. Toma nota da passagem, nos últimos 
anos, de operações militares tradicionais 
para operações de paz, luta contra o 
terrorismo, assistência humanitária e 
apoio a autoridades civis, bem como da 
necessidade reforçada de aplicações de 



AM\880078PT.doc 13/28 PE473.899v01-00

PT

protecção civil (por exemplo, em caso de 
catástrofes naturais ou causadas pelo 
Homem), razão pela qual exorta a uma 
maior adaptação e diversificação do 
sector da defesa europeu; assinala que a 
indústria europeia da defesa não produz 
aeronaves de combate a fogos, não 
obstante a procura significativa por parte 
de muitos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 22
Henri Weber

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda
do mercado da defesa em termos da
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, 
por isso, convicto de que a política 
europeia para a indústria da defesa deve, 
no interesse da UE, promover a
cooperação multidimensional, 
apresentando os principais objectivos da 
indústria, identificando as vantagens 
comparativas e os sectores industriais 
estratégicos e realçando o papel dos 
organismos da AED e da NATO no apoio 
à cooperação entre os Estados-Membros;

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação considerável
do mercado da defesa tanto em matéria de 
oferta como de procura; de normas e de 
regulamentações; sublinha que, face ao 
risco de atraso da Europa em termos de 
capacidade tecnológica e ao peso do 
sector na economia e no emprego - directo 
e indirecto – nos Estados-Membros, é 
indispensável uma política industrial de 
defesa comum; expressa a sua 
preocupação com o reforço de parcerias 
estratégicas com os países terceiros em 
detrimento de parcerias intra-europeias. 
Está por isso convicto de que a política 
europeia para a indústria da defesa deve 
traduzir-se numa cooperação 
multidimensional no seio da União, de que 
é oportuno definir os principais objectivos 
da indústria, identificando as vantagens 
comparativas e os sectores industriais 
estratégicos, em cooperação com a
Agência Europeia de Defesa.

Or. fr
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Alteração 23
Jean-Pierre Audy

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, 
por isso, convicto de que a política 
europeia para a indústria da defesa deve, 
no interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
e da NATO no apoio à cooperação entre 
os Estados-Membros;

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico com o objectivo de reforçar o 
papel da União Europeia no mundo, 
reconhecendo simultaneamente a 
soberania dos Estados-Membros; está, por 
isso, convicto de que a política europeia 
para a indústria da defesa deve, no 
interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o apoio da Agência Europeia de 
Defesa (AED), actor central na definição 
de uma política industrial europeia, e da 
Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (NATO);

Or. fr

Alteração 24
Ioannis A. Tsoukalas

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Assinala que a inexistência de uma 3. Assinala que a inexistência de uma 
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política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, por 
isso, convicto de que a política europeia 
para a indústria da defesa deve, no 
interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
e da NATO no apoio à cooperação entre os 
Estados-Membros;

política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, por 
isso, convicto de que a política europeia 
para a indústria da defesa deve, no 
interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, tendo em conta as 
especificidades dos Estados-Membros, 
apresentando os principais objectivos da 
indústria, identificando as vantagens 
comparativas e os sectores industriais 
estratégicos e realçando o papel dos 
organismos da AED e da NATO no apoio à 
cooperação entre os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 25
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, por 
isso, convicto de que a política europeia 
para a indústria da defesa deve, no 
interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, por 
isso, convicto de que a política europeia 
para a indústria da defesa deve, no 
interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os
principais objectivos da indústria, 
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identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
e da NATO no apoio à cooperação entre os 
Estados-Membros;

identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
e da NATO no apoio à cooperação entre os 
Estados-Membros; observa que a 
concorrência entre os consórcios 
industriais transfronteiriços e 
transatlânticos pode facilitar o acesso às 
novas tecnologias, encoraja o 
desenvolvimento de produtos inovadores e  
promove incentivos à procura de uma 
maior eficiência que permita a redução 
dos custos e dos ciclos;

Or. lt

Alteração 26
Andreas Mölzer

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, por 
isso, convicto de que a política europeia 
para a indústria da defesa deve, no 
interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
e da NATO no apoio à cooperação entre os 
Estados-Membros;

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais, que 
devem manter o controlo em relação às 
principais capacidades técnicas 
relacionadas com a defesa; está, por isso, 
convicto de que a política europeia para a 
indústria da defesa deve, no interesse da 
UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
no apoio à cooperação entre os 
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Estados-Membros;

Or. de

Alteração 27
Reinhard Bütikofer

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, 
por isso, convicto de que a política 
europeia para a indústria da defesa deve, 
no interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
e da NATO no apoio à cooperação entre os
Estados-Membros;

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
e duplicação do mercado da defesa em 
termos da procura, da regulamentação, das 
normas e do aprovisionamento; entende 
que a política europeia para a indústria da 
defesa deve, no interesse da UE, promover 
a cooperação multidimensional; realça os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos; realça 
o papel dos organismos da AED e da 
NATO no apoio à cooperação entre 
Estados membros;

Or. en

Alteração 28
Vladko Todorov Panayotov

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Assinala que a inexistência de uma 3. Assinala que a inexistência de uma 
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política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, por 
isso, convicto de que a política europeia 
para a indústria da defesa deve, no 
interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
e da NATO no apoio à cooperação entre os 
Estados-Membros;

política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, por 
isso, convicto de que a política europeia 
para a indústria da defesa deve, no 
interesse da UE, promover a cooperação 
multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
e da NATO no apoio à cooperação entre os 
Estados-Membros; reconhece, além disso, 
a necessidade do objectivo principal 2030 
da indústria de defesa para coordenar as 
políticas de defesa dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 29
Ioan Enciu

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, 
por isso, convicto de que a política 
europeia para a indústria da defesa deve, 
no interesse da UE, promover a cooperação 

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
pode ser profícuo do ponto de vista 
económico e social; está, por isso, convicto 
de que a política europeia para a indústria 
da defesa deve, no interesse da UE, 
promover a cooperação multidimensional, 
apresentando os principais objectivos da 
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multidimensional, apresentando os 
principais objectivos da indústria, 
identificando as vantagens comparativas e 
os sectores industriais estratégicos e 
realçando o papel dos organismos da AED 
e da NATO no apoio à cooperação entre os 
Estados-Membros;

indústria, identificando as vantagens 
comparativas e os sectores industriais 
estratégicos e realçando o papel dos 
organismos da AED e da NATO no apoio à 
cooperação entre os Estados-Membros;

Or. ro

Alteração 30
Niki Tzavela

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico, mas pode, por outro lado, 
ameaçar as soberanias nacionais; está, 
por isso, convicto de que a política 
europeia para a indústria da defesa deve, 
no interesse da UE, promover a 
cooperação multidimensional, 
apresentando os principais objectivos da 
indústria, identificando as vantagens 
comparativas e os sectores industriais 
estratégicos e realçando o papel dos 
organismos da AED e da NATO no apoio 
à cooperação entre os Estados-Membros;

3. Assinala que a inexistência de uma 
política comum para a indústria da defesa 
originou uma fragmentação mais profunda 
do mercado da defesa em termos da 
procura, da regulamentação, das normas e 
do aprovisionamento; reconhece que uma 
política comum para a indústria da defesa 
parece pertinente do ponto de vista 
económico; assinala que, em virtude da 
crise financeira, nenhuma indústria da 
defesa da UE pode ser viável numa base 
nacional e que a prossecução da 
consolidação da indústria de defesa da 
UE comportará uma redução dos 
orçamentos da defesa;

Or. en

Alteração 31
Henri Weber
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Projecto de parecer
N.° 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Observa que uma política europeia 
de defesa integrada permitiria 
racionalizar as despesas, evitar 
duplicações, ultrapassar as 
compartimentações sectoriais e a 
dispersão dos créditos de Investigação, 
bem como mutualizar de forma profícua 
os recursos e competências técnicos; 
advoga a oportunidade de favorecer a 
investigação, tendo em vista o reforço do
potencial industrial e tecnológico europeu 
no domínio da defesa; sugere a promoção 
da articulação entre investigação civil e 
militar, à semelhança do que se faz, com 
êxito, nos sectores da comunicação e do 
espaço, tendo em conta a importância dos 
efeitos da Investigação no domínio da 
defesa sobre o sector civil;

Or. fr

Alteração 32
Zigmantas Balčytis

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Sublinha a importância de melhorar 
a  competitividade a longo prazo de 
indústria europeia da defesa, na 
perspectiva de  garantir um mais vasto 
acesso aos mercados dos países terceiros 
e, em particular, aos mercados  
emergentes;

Or. lt
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Alteração 33
Niki Tzavela

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Considera que, no que diz respeito ao 
aprovisionamento, as empresas menos 
competitivas que não possam aplicar uma 
estratégia de crescimento baseada nas 
exportações devem diversificar as 
carteiras; assinala a evolução dos novos 
mercados da indústria de defesa, como a 
luta contra as grandes catástrofes 
naturais;

Or. en

Alteração 34
Silvia-Adriana Ţicău

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Sublinha a necessidade da 
cooperação no domínio da investigação e 
desenvolvimento tecnológico e convida a 
Comissão e os Estados-Membros a 
aumentar os esforços de investimento na 
investigação e no desenvolvimento das 
tecnologias avançadas;

Or. ro

Alteração 35
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

3-A. Convida a Comissão a adoptar 
medidas tendentes a refirçar a base 
tecnológica e industrial europeia e a 
promover a consolidação transfronteiras  
da indústria da defesa, incluindo ligações 
transatlânticas, evitando assim a 
subsequente redução e a perda de 
importância da indústria europeia da 
defesa, bem como a reduzir os encargos  
fiscais impostos mediante o 
desenvolvimento e a produção de novos 
sistemas e a contribuir para a criação de 
empregos associada à defesa;

Or. lt

Alteração 36
Henri Weber

Projecto de parecer
N.° 3-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-B. Considera que, na ausência de uma 
reestruturação voluntarista da nossa 
ferramenta de defesa, existe um grave 
perigo tanto para as nossas competências 
tecnológicas e a nossa indústria da defesa, 
mais igualmente para a nossa autonomia 
estratégica; salienta a vulnerabilidade das 
PME/PMI que operam no sector da 
defesa, que constituem uma reserva da 
inovação tecnológica e são importantes no 
que respeita à criação de empregos;

Or. fr

Alteração 37
Henri Weber



AM\880078PT.doc 23/28 PE473.899v01-00

PT

Projecto de parecer
N.° 3-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-C. Sugere, além disso, a criação de uma 
célula de acompanhamento e inteligência 
económica europeia encarregada de 
fornecer os instrumentos necessários para 
fazer face à concorrência internacional e 
preservar a posição da Europa na 
competição mundial;

Or. fr

Alteração 38
Henri Weber

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências, 
que visam aumentar a concorrência e 
facilitar a circulação de produtos relativos
à defesa; insta, com base no intercâmbio e 
partilha de iniciativas, a uma maior 
consolidação da procura através de 
projectos comuns de I&T ou da agregação
da procura de capacidades partilhadas, 
tendo em conta os interesses da indústria 
da defesa; considera que, no que diz 
respeito ao aprovisionamento, as empresas 
menos competitivas que não possam 
aplicar uma estratégia de crescimento 
baseada nas exportações devem 
diversificar as carteiras, embora seja 
inevitável certo nível de consolidação do 
aprovisionamento.

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências
de tecnologia, que visam encorajar os 
mercados europeus de defesa através da 
eliminação das barreiras que existem ente 
si, bem como permitir uma maior 
transparência e uma concorrência mais sã 
no processo de aquisição dos 
equipamentos de defesa; insta, 
complementarmente, com base em
iniciativas comuns, a uma maior 
consolidação da procura, através da 
elaboração de projectos I&T 
transeuropeus, ou optimizando e 
estimulando a procura de capacidades 
partilhadas; considera que, no que diz 
respeito ao aprovisionamento, as empresas 
menos competitivas que não possam 
aplicar uma estratégia de crescimento 
associada às exportações devem 
diversificar as carteiras.

Or. fr



PE473.899v01-00 24/28 AM\880078PT.doc

PT

Alteração 39
Jean-Pierre Audy

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências, 
que visam aumentar a concorrência e 
facilitar a circulação de produtos relativos 
à defesa; insta, com base no intercâmbio e 
partilha de iniciativas, a uma maior 
consolidação da procura através de 
projectos comuns de I&T ou da agregação 
da procura de capacidades partilhadas, 
tendo em conta os interesses da indústria 
da defesa; considera que, no que diz 
respeito ao aprovisionamento, as empresas 
menos competitivas que não possam 
aplicar uma estratégia de crescimento 
baseada nas exportações devem 
diversificar as carteiras, embora seja 
inevitável certo nível de consolidação do 
aprovisionamento.

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências, 
que visam aumentar a concorrência e 
facilitar a circulação de produtos relativos 
à defesa; convida a Comissão Europeia a 
apoiar a base industrial e tecnológica da 
defesa mediante a aplicação de um 
procedimento de preferência comunitária 
em razão das especificidades de certos 
equipamentos de defesa para os quais 
importa preservar uma autonomia 
estratégica e uma soberania operacional;
insta, com base no intercâmbio e partilha 
de iniciativas, a uma maior consolidação da 
procura através de projectos comuns de 
I&T ou da agregação da procura de 
capacidades partilhadas, tendo em conta os 
interesses da indústria da defesa; considera 
que, no que diz respeito ao 
aprovisionamento, as empresas menos 
competitivas que não possam aplicar uma 
estratégia de crescimento baseada nas 
exportações devem diversificar as carteiras, 
embora seja inevitável certo nível de 
consolidação do aprovisionamento.

Or. fr

Alteração 40
Vladko Todorov Panayotov

Projecto de parecer
N.º 4
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Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências, 
que visam aumentar a concorrência e 
facilitar a circulação de produtos relativos 
à defesa; insta, com base no intercâmbio e 
partilha de iniciativas, a uma maior 
consolidação da procura através de 
projectos comuns de I&T ou da agregação 
da procura de capacidades partilhadas, 
tendo em conta os interesses da indústria 
da defesa; considera que, no que diz 
respeito ao aprovisionamento, as empresas 
menos competitivas que não possam 
aplicar uma estratégia de crescimento 
baseada nas exportações devem 
diversificar as carteiras, embora seja 
inevitável certo nível de consolidação do 
aprovisionamento.

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências, 
que visam aumentar a concorrência e 
facilitar a circulação de produtos relativos 
à defesa; insta, com base no intercâmbio e 
partilha de iniciativas, a uma maior 
consolidação da procura através de 
projectos comuns de I&T ou da agregação 
da procura de capacidades partilhadas, 
tendo em conta os interesses da indústria 
da defesa e reconhecendo que nem sempre 
é eficiente ou exequível do ponto de vista 
económico para as indústrias da defesa de 
cada Estado-Membro actuar inteiramente 
de forma isolada; considera que, no que 
diz respeito ao aprovisionamento, as 
empresas menos competitivas que não 
possam aplicar uma estratégia de 
crescimento baseada nas exportações 
devem diversificar as carteiras, embora 
seja inevitável certo nível de consolidação 
do aprovisionamento.

Or. en

Alteração 41
Ioannis A. Tsoukalas

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências, 
que visam aumentar a concorrência e 
facilitar a circulação de produtos relativos 
à defesa; insta, com base no intercâmbio e 
partilha de iniciativas, a uma maior 
consolidação da procura através de 
projectos comuns de I&T ou da agregação 
da procura de capacidades partilhadas, 
tendo em conta os interesses da indústria 

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências, 
que visam aumentar a concorrência e 
facilitar a circulação de produtos relativos 
à defesa; insta, com base no intercâmbio e 
partilha de iniciativas, a uma maior 
consolidação da procura através de 
projectos comuns de I&T, que coordenem 
os esforços internacionais e europeus no 
domínio da investigação em matéria de 
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da defesa; considera que, no que diz 
respeito ao aprovisionamento, as empresas 
menos competitivas que não possam 
aplicar uma estratégia de crescimento 
baseada nas exportações devem 
diversificar as carteiras, embora seja 
inevitável certo nível de consolidação do 
aprovisionamento.

segurança no sector da investigação civil, 
da segurança e da defesa, ou da agregação 
da procura de capacidades partilhadas, 
tendo em conta os interesses da indústria 
da defesa; considera que, no que diz 
respeito ao aprovisionamento, as empresas 
menos competitivas que não possam 
aplicar uma estratégia de crescimento 
baseada nas exportações devem 
diversificar as carteiras, embora seja 
inevitável certo nível de consolidação do 
aprovisionamento.

Or. en

Alteração 42
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências, 
que visam aumentar a concorrência e 
facilitar a circulação de produtos relativos 
à defesa; insta, com base no intercâmbio e 
partilha de iniciativas, a uma maior 
consolidação da procura através de 
projectos comuns de I&T ou da agregação 
da procura de capacidades partilhadas, 
tendo em conta os interesses da indústria 
da defesa; considera que, no que diz 
respeito ao aprovisionamento, as empresas 
menos competitivas que não possam 
aplicar uma estratégia de crescimento 
baseada nas exportações devem 
diversificar as carteiras, embora seja 
inevitável certo nível de consolidação do 
aprovisionamento.

4. Congratula-se com as directivas relativas 
aos contratos públicos e às transferências, 
que visam aumentar a concorrência e 
facilitar a circulação de produtos relativos 
à defesa; insta, com base no intercâmbio e 
partilha de iniciativas, a uma maior 
consolidação da procura através de 
projectos comuns de I&T ou da agregação 
da procura de capacidades partilhadas, 
tendo em conta os interesses da indústria 
da defesa; considera que, no que diz 
respeito ao aprovisionamento, as empresas 
menos competitivas que não possam 
aplicar uma estratégia de crescimento 
baseada nas exportações devem 
diversificar as carteiras, embora seja 
inevitável certo nível de consolidação do 
aprovisionamento. observa que a 
fragmentação do mercado afecta não só 
as grandes indústrias bélicas e os países 
com importantes orçamentos para a 
defesa, mas também os países com uma 
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indústria da defesa de pequena dimensão.

Or. lt

Alteração 43
Reinhard Bütikofer

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Rejeita a ideia de que o 
financiamento ao abrigo do 7.º PQ e dos 
futuros programas da UE de investigação 
e inovação devem ser alargados ao 
financiamento do desenvolvimento de 
equipamento, tecnologia e serviços 
militares; está firmemente convicto de que 
a segurança civil e a investigação em 
matéria de defesa devem ser claramente 
separadas e de que a investigação no 
domínio da defesa ao abrigo das 
programas-quadro actuais e futuros da 
União Europeia deveriam estar 
exclusivamente orientados para 
aplicações civis;

Or. en

Alteração 44
Niki Tzavela

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. (novo número 5) Exorta a UE e os 
Estados-Membros a explorarem as 
potencialidades dos acordos de defesa 
com outros parceiros externos;

Or. en
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Alteração 45
Reinhard Bütikofer

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Recorda que, tal como especificado 
na base jurídica do 7.º PQ, as actividades 
de investigação apoiadas por este 
programa deveriam respeitar princípios 
éticos fundamentais, incluindo os 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia; exorta 
a Comissão Europeia a melhorar a forma 
como aplica princípios éticos na avaliação 
dos critérios de elegibilidade para efeitos 
de participação nos programas de 
investigação na área da segurança no 
âmbito do 7.º PQ ; exorta também a 
Comissão a efectuar uma avaliação do 
impacto ético e social enquanto elemento 
normalizado de cada projecto a financiar 
ao abrigo do 7º PQ e dos futuros 
programas de investigação;

Or. en


