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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:

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;  

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;

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;

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. 


