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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Título V do Tratado da União Europeia (TUE) e, nomeadamente, os seus 
artigos 21.º, 42.º, 45.º e 46.º, bem como os artigos 173.º, 179.º,180.º, 181.º, 182.º, 183.º, 184.º, 
185.º, 186.º, 187.º, 188.º, 189.º, 190.º e 352.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) e o seu Protocolo n.º 10 (novo),

– Tendo em conta a Diretiva 2009/81/CE relativa ao aprovisionamento público, de natureza 
sensível, nos domínios da defesa e da segurança,

– Tendo em conta as resoluções do Parlamento Europeu, de 10 de abril de 2002, sobre as 
indústrias europeias de defesa e, de 14 de dezembro de 2011, sobre o impacto da crise 
financeira no setor da defesa,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão Europeia, de 24 de julho de 2013, intitulada 
«Para um setor da defesa e da segurança mais competitivo e eficiente» (COM(2013)0542), as 
diferentes posições do Conselho, designadamente a sua declaração sobre o reforço das 
capacidades de segurança e de defesa, as diferentes conclusões do Conselho Europeu, em 
particular as de 13 e 14 de dezembro de 2012, relativas à Política Comum de Segurança e 
Defesa,

– Tendo em conta a proposta apresentada pelo Presidente Herman Van Rompuy de realizar 
uma reunião do Conselho Europeu dedicada especificamente às questões relacionadas com a 
segurança e a defesa, nos próximos dias 19 e 20 de dezembro,

– Tendo em conta os artigos 48.º e 50.º do seu Regimento,

Introdução

1. Considera que, num mundo em constante mutação e face a uma crise sem precedentes, os 
europeus, unidos num destino comum, devem proteger-se e reconhecer, em conjunto, a 
sua responsabilidade estratégica de intervir na cena internacional, reforçando a cooperação 
europeia, com vista a desenvolver as melhores capacidades militares e de segurança do 
mundo baseadas nas tecnologias mais avançadas, nomeadamente nas tecnologias de 
ponta;

2. Saúda o Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, pela sua iniciativa de 
convidar os chefes de Estado e de Governo a definir as orientações e as prioridades 
políticas gerais da UE, em matéria de segurança e de defesa;
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Política industrial

3. Considera que é chegado o momento de eliminar a fragmentação do mercado da defesa, 
tanto em matéria de procura, oferta e regulamentação, como em matéria de normas; 

4. Considera que deve ser reconhecida a especificidade dos mercados de defesa, tendo em 
conta a procura quase exclusivamente estatal, a oferta limitada e o estrito sigilo a que 
estão obrigados;

5. Considera que a indústria de defesa tem, igualmente, a sua especificidade, uma vez que 
tem de suportar períodos significativos de desenvolvimento, tendo por obrigação a 
manutenção dos sistemas durante várias décadas, com custos consideráveis e crescentes 
dos programas que têm uma comercialização de produtos fortemente controlada pelos 
governos dos Estados-Membros;

6. Apoia a dupla capacidade industrial da segurança e da defesa, nomeadamente no domínio 
espacial, marítimo e da aeronáutica civil;

7. Insta o Conselho Europeu a apoiar as bases industrial e tecnológica da defesa que são as 
especificidades de determinados equipamentos para os quais cumpre preservar uma 
autonomia estratégica e uma soberania operacional, bem como o reconhecimento das 
indústrias que participam no setor da defesa, conferindo-lhes um estatuto particular, por 
exemplo, o de operador económico europeu de defesa;

8. Considera que os operadores económicos europeus de defesa que beneficiam de 
programas europeus, devem respeitar os critérios associados ao emprego, aos locais de 
decisão e de produção no território europeu, permitindo, assim, a sua proteção e o controlo 
científico e tecnológico; 

Investigação & Inovação

9. Relembra a importância da investigação e da inovação no setor da defesa e da segurança e 
salienta a importância do programa de investigação «Horizonte 2020»;  

10. Apoia a Comissão e a Agência Europeia de Defesa (AED) nos seus esforços que visam 
garantir, no âmbito da cooperação, que os resultados da investigação realizada no contexto 
do programa «Horizonte 2020» possam beneficiar, igualmente, as investigações 
relacionadas com a inovação no domínio da defesa e otimizar as sinergias civis e 
militares; apela, também, à exploração das formas para aproveitar o financiamento 
público-privado, através da criação de empresas comuns, em conformidade com o artigo 
187.º do TFUE;

11. Realça a necessidade de se explorar as possibilidades de cooperação e de mutualização 
nos domínios da investigação e da inovação ao mais alto nível técnico, de se proteger bem 
os resultados da investigação no domínio da defesa e considera necessário proceder à 
análise de um eventual papel da AED neste domínio; 

Espaço
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12. Defende que o domínio espacial desempenha um papel primordial no setor da defesa e da 
segurança; salienta a importância de se manter uma indústria inovadora e de ponta a nível 
tecnológico; 

13. Acolhe favoravelmente a criação de um sistema europeu de satélite, como os programas 
Galileo e Copernicus; realça que a criação deste sistema dará um forte impulso à indústria 
espacial e representará uma oportunidade de desenvolver uma base industrial forte, bem 
como uma tecnologia de defesa europeia;

TIC e segurança informática

14. Insta os Estados-Membros, as indústrias e a Comissão a garantirem que os componentes e 
os programas informáticos utilizados sejam produzidos na UE, para que sejam menos 
vulneráveis aos ciberataques;

15. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que cooperem para garantir que a 
cibersegurança seja parte integrante do setor da segurança e da defesa;

Cooperação em matéria de interoperabilidade

16. Considera que é necessário que os equipamentos europeus de defesa possam ser utilizados 
da melhor forma possível nas ações comuns;

17. Reconhece a importância da interoperabilidade; realça que a normalização terá resultados 
positivos na competitividade da indústria de defesa e na eficácia dos equipamentos;

Tecnologia

18. Considera que a indústria de defesa da UE deve ser a mais inovadora do mundo, tanto no 
aspeto militar, como civil; 

Conclusão

19. Propõe que o Conselho Europeu, sem interferir no processo legislativo, forneça à União 
Europeia os incentivos necessários e defina as orientações e as prioridades políticas gerais 
para o reforço da base industrial e tecnológica europeia de defesa (BITD), que será um 
elemento fundamental para garantir que os povos e os cidadãos europeus, unidos num 
destino comum, vivam em paz, assumindo, ao mesmo tempo e em conjunto, o lugar 
cimeiro da Europa no mundo para viver e defender os seus valores.


