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14.10.2020 A9-0165/11

Alteração 11
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-B (novo)

Proposta de recomendação Alteração

H-B. Considerando que, em 2015, a 
Comissão criou o Grupo de 
Personalidades sobre a investigação em 
matéria de defesa enquanto órgão 
consultivo encarregado de elaborar uma 
agenda para um programa de 
investigação militar da UE; que o grupo 
era fortemente dominado pela indústria 
do armamento e incluía os diretores-
gerais das empresas de armamento 
MBDA, Indra, Saab Airbus, BAE 
Systems, Leonardo S.p.A (anteriormente 
Finmeccanica), e o presidente da ASD, o 
grupo de pressão da indústria de 
armamento europeia; que a Direção-
Geral do Mercado Interno, da Indústria, 
do Empreendedorismo e das PME (DG 
GROW) realizou 37 reuniões entre 2013 e 
2016 com a indústria do armamento para 
debater a ação preparatória de 
investigação em matéria de defesa; que a 
Comissão propõe a mobilização de 
dezenas de milhares de milhões do 
orçamento da UE e de contribuições dos 
Estados-Membros através do Fundo 
Europeu de Defesa para a investigação no 
sector do armamento e do equipamento 
militar;
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14.10.2020 A9-0165/12

Alteração 12
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 I

Proposta de recomendação Alteração

I. Considerando que, de acordo com 
a Decisão 2017/2315 do Conselho, o 
reforço das capacidades de defesa dos 
Estados Membros da UE no âmbito da 
CEP beneficiará igualmente a OTAN, 
seguindo o princípio do conjunto único de 
forças, desde que se evite a duplicação e 
se priorize a interoperabilidade, 
reforçando simultaneamente o pilar 
europeu dentro da Aliança e respondendo 
aos reiterados apelos a uma partilha  mais 
equilibrada dos encargos entre ambos os 
lados do Atlântico; que a OTAN continua 
a ser a pedra angular da arquitetura de 
segurança de muitos Estados Membros;

I. que nem todos os Estados-
Membros da UE são membros da OTAN;
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14.10.2020 A9-0165/13

Alteração 13
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 J

Proposta de recomendação Alteração

J. Considerando que a CEP cria um 
quadro vinculativo entre os Estados 
Membros participantes, que se 
comprometeram a investir, planear, 
desenvolver e explorar, de forma conjunta, 
capacidades de defesa no quadro da União 
de forma permanente e estruturada 
subscrevendo 20 compromissos 
vinculativos em cinco domínios definidos 
pelo TUE; que estes compromissos devem 
ir além de uma mera cooperação no 
domínio da defesa rumo à plena 
interoperabilidade e ao reforço das forças 
de defesa dos Estados Membros; que estes 
compromissos vinculativos são objeto de 
uma avaliação anual nos planos 
nacionais de execução pelo secretariado 
da CEP, a qual pode ser consultada pelos 
Estados Membros participantes; que, não 
obstante estes compromissos vinculativos, 
não existe um dispositivo de observância 
eficaz para a CEP; que os projetos da 
CEP devem ser implementados de forma a 
refletirem a capacidade industrial, as 
preocupações com duplicações ou as 
restrições orçamentais dos Estados 
Membros participantes; que o dispositivo 
de observância para a CEP deve ser 
melhorado;

J. Considerando que a CEP cria um 
quadro vinculativo entre os Estados 
Membros participantes, que se 
comprometeram a investir, planear, 
desenvolver e explorar, de forma conjunta, 
capacidades de defesa no quadro da União 
de forma permanente e estruturada 
subscrevendo 20 compromissos 
vinculativos em cinco domínios definidos 
pelo TUE; que os compromissos 
assumidos ao abrigo do quadro da CEP 
irão militarizar a UE; que o entusiasmo de 
muitos Estados-Membros participantes na 
CEP é limitado, tal como exemplificado 
pela ausência de progressos até ao 
momento para integrar significativamente 
a CEP nos processos nacionais de 
planeamento da defesa;
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14.10.2020 A9-0165/14

Alteração 14
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 J-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

J-A. Considerando que a CEP é apenas 
um exemplo flagrante de uma estratégia 
mais vasta para normalizar o militarismo 
na UE; que um militarismo normalizado 
será transferido par outros domínios, tais 
como a migração ou o desenvolvimento; 
que tal já está a acontecer, em particular 
nas fronteiras da Europa;
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14.10.2020 A9-0165/15

Alteração 15
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 J-B (novo)

Proposta de recomendação Alteração

J-B. Considerando que o militarismo 
reduz os recursos disponíveis para outros 
investimentos públicos, tais como a saúde 
e a segurança social, limita a capacidade 
de examinar ou resolver as causas 
estruturais de insegurança e risco, 
criando, deste modo, novas inseguranças 
e aprofundando as inseguranças 
existentes;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/16

Alteração 16
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 J-C (novo)

Proposta de recomendação Alteração

J-C. Considerando que de acordo com 
o Documento de Análise n.º 09/2019 do 
Tribunal de Contas Europeu: Defesa 
europeia, o conceito-chave da CEP de 
«autonomia estratégia» é  
demasiadamente lato e vago, carece de 
uma tradução militar clara e é utilizado 
de forma inútil numa variedades de 
contextos e aceções; que o mesmo 
documento aponta para a existência de 
diferenças estratégicas evidentes entre os 
Estados-Membros da UE, nomeadamente 
o facto de não partilharem uma perceção 
comum das ameaças, nem uma visão 
comum do papel da UE, e para o facto de 
os Estados-Membros terem diferentes 
regras de participação e uma grande 
diversidade de pontos de vista 
relativamente ao uso da força militar;
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14.10.2020 A9-0165/17

Alteração 17
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 P

Proposta de recomendação Alteração

P. Considerando que certos projetos 
da CEP estão centrados no destacamento 
operacional, como o Centro de operações 
EUFOR de resposta a crises (EUFOR 
CROC), a Mobilidade Militar e a Rede de 
Centros Logísticos, ao passo que outros se 
centram essencialmente no 
desenvolvimento das capacidades 
militares, tais como as Equipas de 
resposta rápida a ciberataques e 
assistência mútua no domínio da 
cibersegurança; que ambas as abordagens 
são necessárias paracontribuir 
decisivamente para a evolução no sentido 
de uma estratégia integrada de segurança 
e de defesa comum da UE;

P. Considerando que certos projetos 
da CEP, como o Centro de operações 
EUFOR de resposta a crises (EUFOR 
CROC), estão a ser conduzidos por um 
número muito reduzido de Estados-
Membros; que muitos Estados-Membros 
têm sérias dúvidas, quer quanto à 
oportunidade do projeto CEP, quer 
quanto ao objetivo de criar um exército 
europeu;
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14.10.2020 A9-0165/18

Alteração 18
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 R

Proposta de recomendação Alteração

R. Considerando que os grandes 
projetos europeus de defesa, como sejam o 
«Future Air Combat System» (FCAS) e o 
«Main Ground Combat System» (MGCS), 
continuam a não ser abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da CEP;

R. Considerando que os grandes 
projetos europeus de defesa, como sejam o 
«Future Air Combat System» (FCAS) e o 
«Main Ground Combat System» (MGCS), 
continuam a não ser abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da CEP; que cumpre 
condenar a afetação de mais recursos e de 
financiamento ao desenvolvimento de tais 
sistemas de armas, que causarão mais 
sofrimento e morte em todo o mundo;
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14.10.2020 A9-0165/19

Alteração 19
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 Z

Proposta de recomendação Alteração

Z. Considerando que, atualmente, os 
projetos da CEP dependem das 
contribuições financeiras dos 25 Estados 
Membros participantes; que é expectável, 
em resultado da pandemia de COVID 19, 
que os orçamentos de defesa nacionais 
venham a sofrer cortes; que, 
paradoxalmente, vários dos atuais 47 
projetos da CEP, se forem financiados de 
acordo com as suas necessidades, 
poderiam reforçar a capacidade de 
resposta dos Estados Membros em caso de 
ocorrência de outra crise grave de saúde 
pública: a Mobilidade Militar, o Comando 
Médico Europeu e muitos outros projetos 
em áreas relacionadas com a logística e os 
transportes, os cuidados de saúde, a 
assistência em caso de catástrofe, a 
capacidade de resposta a armas químicas, 
biológicas, radiológicas e nucleares 
(QBRN) e a luta contra atividades 
cibernéticas mal intencionadas e 
campanhas hostis de desinformação; que 
a redução do financiamento das 
capacidades estratégicas atualmente em 
falta na UE e nos seus Estados Membros 
pode comprometer a sua capacidade para 
agir conjuntamente contra futuras 
pandemias, ameaças com QBRN e outros 
riscos imprevisíveis com um forte impacto 

Z. Considerando que, atualmente, os 
projetos da CEP dependem das 
contribuições financeiras dos 25 Estados 
Membros participantes; que é expectável, 
em resultado da pandemia de COVID-19, 
que os orçamentos de defesa nacionais 
venham, e com razão, a sofrer reduções à 
medida que os fundos públicos sejam 
direcionados para onde são necessários; 
que o melhor método para conseguir uma 
abordagem conjunta e coordenada em 
relação a uma segunda vaga ou a futuras 
pandemias não será através de uma 
estratégia, de projetos ou de financiamento 
em matéria de defesa;
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internacional;
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14.10.2020 A9-0165/20

Alteração 20
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 AJ

Proposta de recomendação Alteração

AJ. Considerando que o Mecanismo 
Interligar a Europa deve centrar se em 
projetos relacionados com a mobilidade 
militar e a interoperabilidade, que são 
fundamentais no que se refere a conflitos 
e crises inesperados; que a CEP deve 
contribuir para a criação de um espaço 
Schengen eficaz para a mobilidade 
militar, com o objetivo de reduzir os 
procedimentos nas fronteiras e de manter 
os encargos com as infraestruturas ao 
mínimo;  que o projeto «Rail Baltica», 
que é fundamental para a integração dos 
países bálticos na rede ferroviária 
europeia, deve ser acolhido 
favoravelmente a este respeito e a sua 
plena eficácia deve ser assegurada;

AJ. Considerando que o Mecanismo 
Interligar a Europa deve centrar se em 
projetos relacionados com a mobilidade 
civil;

Or. en


