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13.1.2021 A9-0265/11

Alteração 11
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.° 44

Proposta de resolução Alteração

44. Exorta os Estados-Membros a 
aumentarem as suas despesas com a 
defesa e a estabelecerem um objetivo de 
2 % do PIB;

Suprimido

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Alteração 12
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.° 45

Proposta de resolução Alteração

45. Exorta à rápida adoção e criação do 
FED, que abordará e acelerará as 
prioridades de desenvolvimento de 
capacidades de defesa comuns acordadas 
nos domínios aéreo, terrestre, marítimo e 
cibernético e promoverá, assim, a 
capacidade da UE de operar como agente 
global e como promotor e garante da 
segurança internacional; insta os Estados 
Membros, o Conselho e a Comissão a 
concederem financiamento adequado ao 
FED e a centrarem se em projetos 
estruturais de elevado valor acrescentado, 
facilitando assim a cooperação industrial 
entre os Estados Membros e a consolidação 
de uma forte base industrial e tecnológica 
de defesa europeia (BITDE), reforçando as 
capacidades técnicas, industriais e 
estratégicas, a fim de reforçar a capacidade 
da UE para produzir e dispor de 
capacidades militares de forma autónoma e 
manter a autonomia tecnológica da Europa 
a longo prazo; incentiva as iniciativas em 
matéria de capacidades de defesa para 
facilitar o envolvimento das pequenas e 
médias empresas;

45. Exorta à rápida adoção e criação de 
uma cooperação industrial entre os 
Estados-Membros e à consolidação de uma 
forte base industrial e tecnológica de 
defesa europeia (BITDE), reforçando as 
capacidades técnicas, industriais e 
estratégicas, a fim de reforçar a capacidade 
da UE para produzir e dispor de 
capacidades militares de forma autónoma e 
manter a autonomia tecnológica da Europa 
a longo prazo; incentiva as iniciativas em 
matéria de capacidades de defesa para 
facilitar o envolvimento das pequenas e 
médias empresas;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/13

Alteração 13
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.° 46

Proposta de resolução Alteração

46. Chama a atenção para a natureza 
altamente sensível e estratégica da 
investigação no domínio da defesa e para a 
necessidade de regulamentar o acesso das 
entidades controladas por terceiros não 
pertencentes à UE aos projetos financiados 
pelo FED, de modo a manter a coerência 
com a ambição da UE de autonomia 
estratégica; sublinha que a participação de 
países terceiros no FED – em alguns casos 
específicos e excecionais adequados em 
que confira valor acrescentado tecnológico 
e operacional comprovado a determinados 
projetos – deve ocorrer com base na 
reciprocidade efetiva, não deve fragilizar 
os interesses estratégicos da UE em 
matéria de segurança, não deve 
comprometer os objetivos do FED e deve 
respeitar, de forma rigorosamente 
controlada, as regras estabelecidas na 
proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o Fundo 
Europeu de Defesa (COM(2018)0476), 
como a manutenção da propriedade 
intelectual na UE;

46. Chama a atenção para a natureza 
altamente sensível e estratégica da 
investigação no domínio da defesa e para a 
necessidade de regulamentar o acesso das 
entidades controladas por terceiros não 
pertencentes à UE aos projetos; sublinha 
que a participação de países terceiros – em 
alguns casos específicos e excecionais 
adequados em que confira valor 
acrescentado tecnológico e operacional 
comprovado a determinados projetos – 
deve ocorrer com base na reciprocidade 
efetiva, não deve fragilizar os interesses 
estratégicos da UE em matéria de 
segurança, não deve comprometer os 
objetivos e deve ser rigorosamente 
acompanhada;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/14

Alteração 14
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.° 62

Proposta de resolução Alteração

62. Sublinha a importância da 
mobilidade militar; considera necessário 
avançar e facilitar a plena mobilidade 
militar em toda a Europa e apela, por 
conseguinte, à simplificação e 
harmonização dos procedimentos para 
permitir que os Estados-Membros atuem 
mais rapidamente, uma vez que a 
mobilidade militar é benéfica para a gestão 
de crises civis; insiste na importância de 
dispor de um orçamento adequado para 
projetos de mobilidade militar; saúda o 
facto de o projeto de mobilidade militar 
estar inserido na CEP; reitera a necessidade 
de criar mecanismos europeus destinados a 
facilitar a utilização transfronteiriça das 
capacidades logísticas militares para fazer 
face a essas emergências, a fim de permitir 
uma maior coordenação, sinergia, 
solidariedade e apoio; reafirma que a 
assistência e solidariedade em períodos de 
crise pandémica ou crises semelhantes 
poderiam ser alargadas, nomeadamente, 
aos países parceiros da vizinhança imediata 
da UE; frisa a necessidade de aumentar o 
grau de preparação e as capacidades 
necessárias no domínio químico, biológico, 
radiológico e nuclear (QBRN) da UE; 
salienta a necessidade de intensificar a 
monitorização e proteção de infraestruturas 
vitais e críticas, em especial cabos 
submarinos de fibra ótica para a Internet;

62. Sublinha a importância da 
mobilidade militar; considera necessário 
avançar e facilitar a plena mobilidade 
militar em toda a Europa e apela, por 
conseguinte, à simplificação e 
harmonização dos procedimentos para 
permitir que os Estados-Membros atuem 
mais rapidamente, uma vez que a 
mobilidade militar é benéfica para a gestão 
de crises civis; saúda o facto de o projeto 
de mobilidade militar estar inserido na 
CEP; reitera a necessidade de criar 
mecanismos europeus destinados a facilitar 
a utilização transfronteiriça das 
capacidades logísticas militares para fazer 
face a essas emergências, a fim de permitir 
uma maior coordenação, sinergia, 
solidariedade e apoio; reafirma que a 
assistência e solidariedade em períodos de 
crise pandémica ou crises semelhantes 
poderiam ser alargadas, nomeadamente, 
aos países parceiros da vizinhança imediata 
da UE; frisa a necessidade de aumentar o 
grau de preparação e as capacidades 
necessárias no domínio químico, biológico, 
radiológico e nuclear (QBRN) da UE; 
salienta a necessidade de intensificar a 
monitorização e proteção de infraestruturas 
vitais e críticas, em especial cabos 
submarinos de fibra ótica para a Internet;
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13.1.2021 A9-0265/15

Alteração 15
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.° 64

Proposta de resolução Alteração

64. Considera fundamental proteger 
todos os pontos fracos da União Europeia, 
de modo a garantir a eficácia da defesa 
comum dos cidadãos europeus; constata 
com preocupação o aumento da 
militarização da península da Crimeia e 
as tentativas da Federação da Rússia para 
destabilizar a região do mar Negro, tendo 
esta situação conduzido ao 
reconhecimento, na Cimeira da NATO de 
2014, no País de Gales, da 
vulnerabilidade do flanco oriental da 
Aliança do Atlântico Norte; insta a UE a 
reconhecer a vulnerabilidade dos 
Estados-Membros orientais como forma 
de reforçar a defesa europeia e de 
desenvolver, juntamente com a NATO, 
uma estratégia abrangente para garantir 
a segurança e a defesa do flanco oriental;

Suprimido

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/16

Alteração 16
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.° 72

Proposta de resolução Alteração

72. Lamenta a atual falta de ambição 
do Conselho Europeu em matéria de 
iniciativas de segurança e defesa no 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP); 
insta o Conselho a retomar um orçamento 
ambicioso para o FED (na vertente de 
investigação e não só), que vise reforçar 
as ações de colaboração e a cooperação 
transfronteiras em toda a União, e para a 
mobilidade militar, a fim de ajudar os 
Estados-Membros a atuarem de forma 
mais rápida e eficaz no contexto de um 
possível conflito futuro, nomeadamente 
financiando as infraestruturas de 
transportes de dupla utilização e 
simplificando as autorizações 
diplomáticas e as regras aduaneiras, ao 
nível inicialmente proposto pela Comissão 
e aprovado pelo Parlamento em primeira 
leitura; insta a UE a construir um sistema 
próprio de defesa contra mísseis 
balísticos, bem como um sistema 
estratégico de defesa aérea, integrado e 
em vários níveis, concebido também para 
travar os mísseis hipersónicos; recorda 
que os cidadãos europeus têm exortado de 
forma clara e coerente a União a reforçar 
o seu papel no sentido de proporcionar 
estabilidade e segurança sustentáveis, o 
que só pode ser alcançado com os 
recursos financeiros necessários e com 
um QFP ambicioso nos domínios da ação 

Suprimido
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externa e da defesa; solicita ao Conselho 
que adote a posição do Parlamento sobre 
o artigo 5.º do futuro regulamento relativo 
ao FED; salienta a necessidade de 
ultimar o FED sem demora; salienta a 
importância de manter a posição do 
Parlamento sobre o montante do FED;

Or. en



AM\1222181PT.docx PE662.815v01-00

PT Unida na diversidade PT

13.1.2021 A9-0265/17

Alteração 17
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.° 73

Proposta de resolução Alteração

73. Alerta para o perigo duma falta de 
ambição para financiar iniciativas de 
defesa europeia no QFP, combinada com 
cortes significativos e descoordenados nos 
orçamentos de defesa nacionais em 
resultado da crise da COVID-19; salienta 
a necessidade de os Estados-Membros 
afetarem os recursos financeiros 
necessários a nível nacional, a fim de dotar 
a União da capacidade de operar como 
agente global da paz; neste sentido, partilha 
a avaliação do Tribunal de Contas Europeu 
segundo a qual «os Estados-Membros da 
UE estão longe de dispor das capacidades 
militares de que necessitam para 
corresponder ao nível de ambição militar 
da UE»;

73. Salienta a necessidade de os 
Estados-Membros afetarem os recursos 
financeiros necessários a nível nacional, a 
fim de dotar a União da capacidade de 
operar como agente global da paz; neste 
sentido, partilha a avaliação do Tribunal de 
Contas Europeu segundo a qual «os 
Estados-Membros da UE estão longe de 
dispor das capacidades militares de que 
necessitam para corresponder ao nível de 
ambição militar da UE»;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Alteração 18
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.° 87

Proposta de resolução Alteração

87. Solicita ao VP/AR que apresente 
propostas para reforçar os conhecimentos 
especializados disponíveis em matéria de 
não-proliferação e controlo de armamento 
na UE e para assegurar que a UE 
desempenhe um papel forte e construtivo 
no desenvolvimento e no reforço da 
arquitetura mundial, baseada em normas, 
em matéria de não-proliferação, controlo 
de armamento e desarmamento; acolhe 
com agrado a nomeação dum novo 
Enviado Especial para a Não Proliferação e 
o Desarmamento; reconhece a necessidade 
urgente de novos acordos internacionais no 
domínio do controlo de armamento; afirma 
que, no contexto da dissuasão nuclear, o 
desenvolvimento de mísseis hipersónicos 
pode pôr em causa os princípios da 
destruição mútua assegurada e insta, por 
conseguinte, a um tratado mundial de 
controlo de armamento, promovido pela 
UE, sobre a utilização, o alcance, a 
velocidade, a doutrina, a inspeção das 
cargas das armas nucleares e a colocação 
de sistemas de armas hipersónicas junto 
de faixas costeiras;

87. Solicita ao VP/AR que apresente 
propostas para reforçar os conhecimentos 
especializados disponíveis em matéria de 
não-proliferação e controlo de armamento 
na UE e para assegurar que a UE 
desempenhe um papel forte e construtivo 
no desenvolvimento e no reforço da 
arquitetura mundial, baseada em normas, 
em matéria de não-proliferação, controlo 
de armamento e desarmamento; acolhe 
com agrado a nomeação dum novo 
Enviado Especial para a Não Proliferação e 
o Desarmamento; reconhece a necessidade 
urgente de novos acordos internacionais no 
domínio do controlo de armamento; insta 
todos os Estados-Membros a seguirem o 
exemplo da Áustria, de Malta, da Irlanda 
e de mais 83 Estados assinando o Tratado 
de Proibição de Armas Nucleares (TPAN) 
da ONU;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Alteração 19
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.° 89

Proposta de resolução Alteração

89. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho sobre a revisão da Posição 
Comum 2008/944/PESC, de 8 de 
dezembro de 2008, que define regras 
comuns aplicáveis ao controlo das 
exportações de tecnologia e equipamento 
militares12; está convicto de que, sendo a 
UE cada vez mais ambiciosa na área da 
defesa, é necessária uma maior 
convergência, transparência e coerência 
nas políticas dos Estados-Membros em 
matéria de exportação de armas, bem como 
um reforço da supervisão pública; insta os 
Estados-Membros a superarem as suas 
interpretações divergentes da Posição 
Comum e a cumprirem integralmente os 
seus oito critérios, e designadamente a 
aplicarem de forma rigorosa o critério n.º 
4, relativo à estabilidade regional, 
impedindo qualquer exportação de 
equipamento militar que possa ser utilizado 
contra outros Estados-Membros da UE; 
acolhe com agrado os esforços envidados 
para aumentar a transparência e o controlo 
público e parlamentar das exportações de 
armas; exorta à realização de esforços 
conjuntos para melhorar as avaliações de 
risco, os controlos dos utilizadores finais e 
as verificações pós-expedição;

__________

89. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho sobre a revisão da Posição 
Comum 2008/944/PESC, de 8 de 
dezembro de 2008, que define regras 
comuns aplicáveis ao controlo das 
exportações de tecnologia e equipamento 
militares12; está convicto de que, sendo a 
UE cada vez mais ambiciosa na área da 
defesa, é necessária uma maior 
convergência, transparência e coerência 
nas políticas dos Estados-Membros em 
matéria de exportação de armas, bem como 
um reforço da supervisão pública e a 
criação de um mecanismo executório a 
nível da UE; insta os Estados-Membros a 
superarem as suas interpretações 
divergentes da Posição Comum e a 
cumprirem integralmente os seus oito 
critérios, e designadamente a aplicarem de 
forma rigorosa o critério n.º 4, relativo à 
estabilidade regional, impedindo qualquer 
exportação de equipamento militar que 
possa ser utilizado contra outros Estados-
Membros da UE; acolhe com agrado os 
esforços envidados para aumentar a 
transparência e o controlo público e 
parlamentar das exportações de armas; 
exorta à realização de esforços conjuntos 
para melhorar as avaliações de risco, os 
controlos dos utilizadores finais e as 
verificações pós-expedição;
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12 JO L 335 de 13.12.2008, p. 99. ___________
12 JO L 335 de 13.12.2008, p. 99.

Or. en


