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Alteração 35
Jérôme Rivière, Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 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;
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Alteração 36
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 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 pôr à disposição 
dos Estados-Membros um conjunto 
coerente de forças que cubra todo o 
espetro; que a CEP deve reforçar as 
capacidades de defesa dos 
Estados-Membros da UE e reforçar a sua 
capacidade de cooperar em circunstâncias 
adequadas, mas não deve ser vista como 
um caminho para uma «Armada 
Europeia»;
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Alteração 37
Jérôme Rivière, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
Considerando AD-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

AD-A. Insta a que a Turquia, tendo em 
conta as suas ações em curso que põem 
em causa a segurança dos países 
europeus, seja excluída de qualquer 
política de cooperação no âmbito da CEP;
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Alteração 38
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 governação da 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea f)

Proposta de recomendação Alteração

(f) Que aumentem a ambição 
orçamental da UE em matéria de reforço 
das capacidades de defesa, nomeadamente 
através de um financiamento suficiente do 
FED e da Mobilidade Militar no próximo 
quadro financeiro plurianual (QFP);

(f) Que diminuam a ambição 
orçamental da UE em matéria de reforço 
das capacidades de defesa, nomeadamente 
através de um financiamento suficiente do 
FED e da Mobilidade Militar no próximo 
quadro financeiro plurianual (QFP);

Or. en


