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13.1.2021 A9-0265/20

Alteração 20
Özlem Demirel
em nome do Grupo The Left

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.° 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta o facto de a instabilidade 
na vizinhança meridional da Europa, em 
especial nas regiões do Sael, da África 
Ocidental e do Corno de África ter, em 
última instância, repercussões negativas, 
em especial na vizinhança meridional da 
UE, pelo que representa um desafio direto 
para a gestão das fronteiras externas da 
UE;

11. Salienta o facto de a instabilidade 
na vizinhança meridional da Europa, em 
especial nas regiões do Sael, da África 
Ocidental e do Corno de África ter a sua 
origem principalmente na política externa 
da UE do passado, que assentava numa 
abordagem neocolonial e se servia da 
região do Sahel e dos seus países como 
guardiães das fronteiras da UE, 
exclusivamente para os interesses de 
segurança da UE, e como fornecedores de 
matérias-primas; apela a uma mudança 
drástica na política de vizinhança da UE 
em prol de uma parceria equitativa e de 
uma abordagem não intervencionista;
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13.1.2021 A9-0265/21

Alteração 21
Özlem Demirel
em nome do Grupo The Left

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.° 39

Proposta de resolução Alteração

39. Exorta à adoção e execução 
rápidas do Mecanismo Europeu de Apoio 
à Paz, destinado a aumentar a eficácia das 
missões da UE, a apoiar os seus parceiros 
e a contribuir para as operações de paz; 
sublinha que este instrumento financiaria 
parte dos custos das atividades de defesa da 
UE, incluindo os custos conjuntos das 
operações militares da PCSD e os custos 
relacionados com o reforço das 
capacidades militares dos parceiros nos 
países em que a UE intervém, devendo, por 
conseguinte, ser dotado de um orçamento 
suficientemente elevado para responder 
eficazmente aos atuais desafios 
relacionados com a formação, operações, 
missões, projetos e equipamento militar, 
nomeadamente armas, munições e 
transportes, em plena conformidade com 
os oito critérios da Posição Comum, o 
direito internacional em matéria de 
direitos humanos e o direito internacional 
humanitário, e com disposições eficazes 
em matéria de transparência, tal como 
enumeradas na sua recomendação de 28 
de março de 2019 relativa à criação do 
Mecanismo Europeu de Apoio à Paz; 
recorda a necessidade de realizar 
avaliações de risco ex ante abrangentes e 
de acompanhar de perto a utilização pelos 
países beneficiários, em particular nas 
regiões afetadas pela elevada volatilidade 

39. Rejeita a adoção e execução do 
Mecanismo Europeu de Apoio à Paz; 
sublinha que este instrumento financiaria 
parte dos custos das atividades de defesa da 
UE, incluindo equipamento e armamento, 
os custos conjuntos das operações militares 
da PCSD e os custos relacionados com o 
reforço das capacidades militares dos 
parceiros nos países em que a UE 
intervém; recorda que o mecanismo 
proposto resultará num aumento das 
violações dos direitos humanos, da 
violência e da proliferação de armas, ao 
invés de conduzir a soluções pacíficas e 
políticas; frisa que a abordagem adotada 
no âmbito do mecanismo não aborda as 
causas profundas dos conflitos, mas 
prejudicará as populações civis e agravará 
as violações do direito humanitário 
internacional;
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do panorama político e pela grande 
permeabilidade das fronteiras nacionais, e 
de criar as salvaguardas necessárias a 
nível da UE para impedir a aquisição 
destas armas por grupos terroristas e 
outros intervenientes maliciosos;
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13.1.2021 A9-0265/22

Alteração 22
Özlem Demirel
em nome do Grupo The Left

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.° 41

Proposta de resolução Alteração

41. Acolhe com agrado as iniciativas 
da UE para o desenvolvimento de 
capacidades – como o CARD, a 
cooperação estruturada permanente 
(CEP) e o futuro Fundo Europeu de 
Defesa (FED) e os programas que os 
precederam, a Ação Preparatória em 
Matéria de Investigação no Domínio da 
Defesa e o PEDID –, já que podem 
contribuir para uma maior coerência, 
coordenação e interoperabilidade na 
execução da PCSD, assim como abrir 
caminho para a realização das missões de 
Petersburg e para a consolidação da 
solidariedade, da coesão, da resiliência e 
da autonomia estratégica da União;

Suprimido

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Alteração 23
Özlem Demirel
em nome do Grupo The Left

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 A9-0265/24

Alteração 24
Özlem Demirel
em nome do Grupo The Left

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. Rejeita a adoção e criação do FED; 
recorda que o FED, assim como a nova 
rubrica orçamental sobre segurança e 
defesa, incluindo a mobilidade militar, 
violam claramente o disposto no 
artigo 41.º, n.º 2, do TUE, que estabelece 
que as despesas decorrentes de operações 
com implicações no domínio militar ou da 
defesa não podem ser imputadas ao 
orçamento da UE; denuncia e deplora 
profundamente a rapidez sem precedentes 
com que a UE está a ser militarizada, 
apesar de atravessar uma crise sanitária e 
económica como a pandemia de COVID-
19;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Alteração 25
Özlem Demirel
em nome do Grupo The Left

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.° 61

Proposta de resolução Alteração

61. Sublinha o importante papel das 
forças armadas durante a pandemia de 
COVID-19 e saúda a assistência militar 
às autoridades civis, nomeadamente na 
implantação de hospitais de campanha, 
no transporte de doentes e na entrega e 
distribuição de equipamentos; considera 
que este contributo valioso demonstrou a 
necessidade de avaliar os ensinamentos 
retirados de modo a reforçar os meios e as 
capacidades militares dos Estados-
Membros para apoiar o Mecanismo de 
Proteção Civil da União, um instrumento 
fundamental para enfrentar emergências, 
bem como para fins de assistência 
humanitária; considera ainda que, para 
lidar eficazmente com as crises sanitárias, 
é essencial preparar o pessoal médico 
militar dos Estados-Membros para uma 
participação rápida; reitera a importância 
da assistência mútua e da solidariedade, 
em conformidade com o artigo 42.º, n.º 7, 
do TUE e o artigo 222.º do TFUE;

61. Rejeita veementemente a utilização 
da pandemia de COVID-19 como pretexto 
para aumentar a militarização de setores 
civis e para promover, de forma mais 
agressiva, os interesses geoestratégicos e 
económicos do capital da UE; considera 
que a pandemia apenas se transformou 
numa crise destas proporções, provocando 
o colapso dos sistemas de saúde, devido à 
enorme escassez de pessoal médico, de 
prestadores de cuidados e de equipamento 
médico, o que é uma consequência direta 
das políticas de austeridade impostas 
pelas instituições da UE; solicita, neste 
contexto, um investimento maciço nos 
sistemas de saúde e nas estruturas de 
proteção civil dos Estados-Membros; 
salienta que os serviços públicos e os 
sistemas de saúde nunca devem estar 
subordinados a fins lucrativos;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Alteração 26
Marc Botenga
em nome do Grupo The Left

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.° 79

Proposta de resolução Alteração

79. Observa com preocupação a 
normalização de uma retórica perigosa 
relativa à utilidade das armas nucleares; 
reafirma que a paz e a segurança 
internacionais seriam reforçadas num 
mundo sem armas nucleares ou sem a sua 
proliferação e que o desarmamento implica 
não apenas uma redução do número de 
ogivas ativas, mas também uma redução do 
papel militar e político atribuído a este tipo 
de armas;

79. Observa com preocupação a 
normalização de uma retórica perigosa 
relativa à utilidade das armas nucleares; 
reafirma que a paz e a segurança 
internacionais seriam reforçadas num 
mundo sem armas nucleares ou sem a sua 
proliferação e que o desarmamento implica 
não apenas uma redução do número de 
ogivas ativas, mas também uma redução do 
papel militar e político atribuído a este tipo 
de armas; recorda, a este respeito, que, ao 
abrigo de um acordo da NATO, cerca de 
150 armas nucleares B61 estão 
atualmente armazenadas em cinco bases 
militares dos EUA estabelecidas nos 
Estados-Membros da UE (Kleine Brogel, 
na Bélgica; Bächel, na Alemanha; 
Aviano e Ghedi-Torre, em Itália; e Volkel 
nos Países Baixos) e convida estes 
Estados-Membros a solicitarem a retirada 
imediata dessas armas do seu território;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/27

Alteração 27
Özlem Demirel
em nome do Grupo The Left

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.° 92

Proposta de resolução Alteração

92. Observa que a evolução tecnológica 
no domínio da IA coloca novos desafios 
éticos; insta a UE a liderar os esforços 
mundiais para criar um quadro 
regulamentar abrangente que assegure um 
controlo humano significativo sobre as 
funções críticas da seleção e ataque de 
alvos no desenvolvimento e na utilização 
de armas com base na IA; exorta o 
VP/AR, os Estados-Membros e o Conselho 
Europeu a adotarem uma posição conjunta 
sobre os sistemas de armas autónomos que 
assegure um controlo humano 
significativo sobre as funções críticas dos 
sistemas de armas; insiste no início de 
negociações internacionais sobre uma 
definição comum e um quadro para a 
utilização de armas com um determinado 
grau de autonomia, e apela à adoção de um 
instrumento juridicamente vinculativo que 
proíba as armas letais autónomas sem 
controlo humano significativo;

92. Observa que a evolução tecnológica 
no domínio da IA coloca novos desafios 
éticos; insta a UE a liderar os esforços 
mundiais para criar um quadro 
regulamentar internacional abrangente que 
assegure uma proibição total de todos os 
sistemas de armas autónomos, 
independentemente do seu grau de 
automatização; exorta o VP/AR, os 
Estados-Membros e o Conselho Europeu a 
adotarem uma posição conjunta sobre os 
sistemas de armas autónomos que assegure 
uma proibição total de todos os sistemas 
de armas autónomos, independentemente 
do seu grau de automatização, e apela à 
adoção de um instrumento juridicamente 
vinculativo que proíba as armas letais 
autónomas sem controlo humano 
significativo; apela ainda a que se ponha 
termo a toda a investigação sobre a 
gradual automatização dos sistemas de 
armas;

Or. en


