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14.10.2020 A9-0165/1

Alteração 1
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Citação 12-A (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 – Tendo em conta o Documento de 
Análise n.º 09/2019 do Tribunal de 
Contas Europeu, de setembro de 2019, 
relativo à defesa europeia,
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Alteração 2
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando A

Proposta de recomendação Alteração

A. Considerando que, nos termos do 
artigo 42.º, n.º 2, do TUE, a política 
comum de segurança e defesa (PCSD) 
inclui a definição gradual de uma política 
de defesa comum da UE que conduzirá a 
uma defesa comum quando o Conselho 
Europeu, deliberando por unanimidade, 
assim o decidir; que a CEP constitui um 
passo importante para a consecução deste 
objetivo;

A. Considerando que, nos termos do 
artigo 42.º, n.º 2, do TUE, a política 
comum de segurança e defesa (PCSD) 
inclui a definição gradual de uma política 
de defesa comum da UE, que poderá 
conduzir à implementação de uma defesa 
comum, mas não exige essa política de 
defesa comum da UE;
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14.10.2020 A9-0165/3

Alteração 3
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando B-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

 B-A. Considerando que o artigo 41.º, n.º 
2, do TUE proíbe a utilização do 
orçamento da UE para operações 
militares ou de defesa;
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14.10.2020 A9-0165/4

Alteração 4
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando B-B (novo)

Proposta de recomendação Alteração

 B-B. Considerando que a CEP é 
incompatível com uma política estatal de 
neutralidade, como no caso da Irlanda;
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Alteração 5
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando C

Proposta de recomendação Alteração

C. Considerando que, nos termos do 
artigo 1.º, alínea a), do Protocolo (n.º 10) 
relativo à Cooperação Estruturada 
Permanente estabelecida no artigo 42.º do 
TUE, um dos objetivos da Cooperação 
Estruturada Permanente é que os Estados 
Membros desenvolvam mais intensamente 
as suas capacidades de defesa, 
nomeadamente reforçando os respetivos 
contributos nacionais e a sua participação, 
se for caso disso, nas forças 
multinacionais, nos principais programas 
europeus de equipamento e nas atividades 
da Agência Europeia de Defesa;

C. Considerando que, nos termos do 
artigo 1.º, alínea a), do Protocolo (n.º 10) 
relativo à Cooperação Estruturada 
Permanente estabelecida no artigo 42.º do 
TUE, um dos objetivos da Cooperação 
Estruturada Permanente é que os Estados 
Membros desenvolvam mais intensamente 
as suas capacidades de defesa, 
nomeadamente reforçando os respetivos 
contributos nacionais e a sua participação, 
se for caso disso, nas forças 
multinacionais, nos principais programas 
europeus de equipamento e nas atividades 
da Agência Europeia de Defesa; que estes 
objetivos militares são extremamente 
problemáticos e devem ser objeto de 
resistência;
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14.10.2020 A9-0165/6

Alteração 6
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando D

Proposta de recomendação Alteração

D. Considerando que o artigo 1.º, 
alínea b), do Protocolo n.º 10 prevê que 
qualquer Estado‑Membro deve «ser capaz 
de fornecer, o mais tardar em 2010, quer a 
título nacional, quer enquanto elemento de 
grupos multinacionais de forças, unidades 
de combate especificamente treinadas para 
as missões programadas, configuradas em 
termos táticos como um agrupamento 
tático, com os respetivos elementos de 
apoio, incluindo o transporte e a logística, 
que estejam em condições de levar a cabo 
as missões a que se refere o artigo 43.º do 
Tratado da União Europeia, num prazo de 
5 a 30 dias, designadamente para responder 
a pedidos da Organização das Nações 
Unidas, e que possam estar operacionais 
por um período inicial de 30 dias, 
prorrogável até 120 dias, no mínimo»; que 
é necessário rever o artigo 1.º, alínea b), 
para responder de forma adequada à 
difícil conjuntura geopolítica; que os 
Estados Membros estão ainda longe de 
atingir este objetivo;

D. Considerando que o artigo 1.º, 
alínea b), do Protocolo n.º 10 prevê que 
qualquer Estado‑Membro deve «ser capaz 
de fornecer, o mais tardar em 2010, quer a 
título nacional, quer enquanto elemento de 
grupos multinacionais de forças, unidades 
de combate especificamente treinadas para 
as missões programadas, configuradas em 
termos táticos como um agrupamento 
tático, com os respetivos elementos de 
apoio, incluindo o transporte e a logística, 
que estejam em condições de levar a cabo 
as missões a que se refere o artigo 43.º do 
Tratado da União Europeia, num prazo de 
5 a 30 dias, designadamente para responder 
a pedidos da Organização das Nações 
Unidas, e que possam estar operacionais 
por um período inicial de 30 dias, 
prorrogável até 120 dias, no mínimo»; que 
os Estados Membros estão ainda longe de 
atingir este objetivo; considerando que 
este fracasso é sinal da falta de 
entusiasmo pelo projeto dos 
agrupamentos táticos da UE por parte de 
muitos Estados-Membros;
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14.10.2020 A9-0165/7

Alteração 7
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando E

Proposta de recomendação Alteração

E. Considerando que a criação de 
uma estratégia de defesa comum da UE é 
mais necessária do que nunca no contexto 
de ameaças múltiplas e crescentes;

E. Considerando que as maiores 
ameaças que a UE enfrenta, como as 
alterações climáticas, não podem ser 
resolvidas de forma militar; que a 
constante atenção ao reforço da 
capacidade de defesa da UE constitui uma 
fonte de distração dos desafios reais que o 
bloco enfrenta e compromete o potencial 
de esforços reais para os resolver;
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14.10.2020 A9-0165/8

Alteração 8
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando G

Proposta de recomendação Alteração

G. Considerando que os principais 
intervenientes da CEP são os Estados 
Membros participantes, que fornecem as 
capacidades para implementar a PCSD 
(artigo 42.º, n.º 1, e artigo 42.º, n.º 3, do 
TUE) e que as mobilizam em operações e 
missões da UE em que o Conselho lhes 
confia a execução de uma missão no 
quadro da União (artigo 42.º, n.ºs 1, 4 e 5, 
artigo 43.º e artigo 44.º do TUE) e que 
desenvolvem as suas capacidades de 
defesa, entre outros, quando adequado, 
no quadro da Agência Europeia de 
Defesa (artigo 42.º, n.º 3, e artigo 45.º do 
TUE);

G. Considerando que os principais 
intervenientes da CEP são os Estados 
Membros participantes (EMp); que cada 
Estado-Membro tem a sua própria 
perceção das questões-chave, dos riscos e 
das ameaças que enfrenta; que a ideia de 
que a União enfrenta ameaças de defesa 
comuns, que exigem uma resposta militar, 
não tem qualquer fundamento na 
realidade;
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14.10.2020 A9-0165/9

Alteração 9
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando H

Proposta de recomendação Alteração

H. Considerando que a visão a longo 
prazo da CEP consiste em dotar a União 
com capacidade operacional com base em 
meios militares que sejam complementados 
por meios civis, a fim de disponibilizar aos 
Estados Membros um conjunto coerente 
que abarque todo o espectro das forças à 
disposição dos Estados Membros para a 
PCSD militar; que a CEP deve reforçar a 
capacidade da UE de atuar como garante 
da segurança internacional, a fim de 
contribuir de forma efetiva e credível para 
a segurança internacional, regional e 
europeia, evitando a importação de 
insegurança, e melhorar a 
interoperabilidade, a fim de proteger os 
cidadãos da UE e maximizar a eficácia 
das despesas de defesa reduzindo 
duplicações, o excesso de capacidade e 
aquisições descoordenadas;

H. Considerando que a visão a longo 
prazo da CEP consiste em dotar a União 
com capacidade operacional com base em 
meios militares que sejam complementados 
por meios civis, a fim de disponibilizar aos 
Estados Membros um conjunto coerente 
que abarque todo o espectro das forças à 
disposição dos Estados Membros para a 
PCSD militar; que esta visão a longo prazo 
constitui uma viragem extremamente 
preocupante para a União Europeia e 
conduzirá a uma maior instabilidade e 
insegurança a nível mundial se for 
implementada;
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14.10.2020 A9-0165/10

Alteração 10
Clare Daly, Mick Wallace
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendação ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a execução e a governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando H-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

 H-A. Considerando que o Fundo 
Europeu de Defesa cria um ciclo contínuo 
de autopreenchimento entre a oferta e a 
procura por equipamento de segurança e 
defesa, financiado com fundos públicos; 
que tal cria o espetro de uma economia 
em guerra permanente na Europa e de 
um enraizado complexo industrial militar.
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