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13.1.2021 A9-0265/28

Alteração 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Relembra que a situação da 
segurança na Somália é muito preocupante 
e constitui um fator de desestabilização 
em toda a região do Corno de África e 
não só; considera, neste sentido, que o 
reforço do dispositivo da EUTM Somália 
em termos de aconselhamento nas 
estruturas de comando permite exercer 
uma influência significativa na forma 
como as operações são conduzidas no 
quadro multilateral de apoio militar;

25. Relembra que a situação da 
segurança na Somália é preocupante e que 
a história do envolvimento da UE no 
Corno de África demonstrou amplamente 
que existem apenas soluções políticas 
para os problemas;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/29

Alteração 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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.º 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;

41. Questiona a eficácia da AACD, da 
cooperação estruturada permanente (CEP) 
e do futuro Fundo Europeu de Defesa 
(FED), sobretudo num contexto de 
austeridade económica; considera que se 
trata de um domínio de despesas que cabe 
aos Estados-Membros, que têm as 
competências necessárias;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/30

Alteração 30
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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.º 71

Proposta de resolução Alteração

71. Sublinha que é essencial ter níveis 
adequados de recursos financeiros, 
pessoal e ativos para assegurar que a 
União tem força e capacidade para 
promover a paz e a segurança dentro das 
suas fronteiras e no mundo; insta os 
Estados-Membros a demonstrarem 
vontade política de concretizar as 
ambições europeias e cumprir os seus 
compromissos no domínio da defesa;

Suprimido

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/31

Alteração 31
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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.º 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 

72. Congratula-se com a decisão do 
Conselho Europeu de limitar as despesas 
em matéria de segurança e defesa no 
âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) e questiona a eficácia do FED;
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um QFP ambicioso nos domínios da ação 
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
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13.1.2021 A9-0265/32

Alteração 32
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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.º 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. Reconhece que as consequências 
económicas da pandemia de COVID-19 
resultarão numa redução do 
financiamento para a maioria dos 
programas e apela a uma revisão de todas 
as despesas diretamente relacionadas com 
a AACD, a CEP e o FED;

Or. en


