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13.1.2021 A9-0265/43

Alteração 43
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 69

Proposta de resolução Alteração

69. Sublinha a importância de que se 
reveste o desenvolvimento de capacidades 
em matéria de computação quântica e 
salienta a necessidade de reforçar a 
cooperação entre a UE e os EUA neste 
domínio, de modo a garantir que a 
computação quântica seja 
prioritariamente concretizada entre 
parceiros que mantenham boas relações e 
partilhem os mesmos objetivos;

69. Sublinha a importância de que se 
reveste o desenvolvimento de capacidades 
em matéria de computação quântica;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/44

Alteração 44
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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 externa e da defesa;  

72. Lamenta a falta de ambição do 
Conselho Europeu em matéria de 
iniciativas de segurança e defesa no 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP); insta 
a Comissão a apresentar e implementar 
um programa de trabalho estratégico 
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, nomeadamente financiando 
as infraestruturas de transportes de dupla 
utilização e simplificando as autorizações 
diplomáticas e as regras aduaneiras; 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 externa e da defesa;
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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 A9-0265/45

Alteração 45
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 88

Proposta de resolução Alteração

88. Reitera o seu pleno empenho em 
prol da salvaguarda de regimes 
internacionais eficazes de controlo de 
armas, de desarmamento e de não 
proliferação, enquanto pedra angular da 
segurança mundial e europeia; salienta o 
seu pleno apoio ao trabalho do Gabinete 
das Nações Unidas para os Assuntos de 
Desarmamento e à Agenda das Nações 
Unidas para o Desarmamento; recorda o 
seu compromisso de levar a cabo políticas 
concebidas para fazer progredir a redução 
de todos os arsenais nucleares;

88. Reitera o seu pleno empenho em 
prol da salvaguarda de regimes 
internacionais eficazes de controlo de 
armas, de desarmamento e de não 
proliferação, enquanto pedra angular da 
segurança mundial e europeia; salienta o 
seu pleno apoio ao trabalho do Gabinete 
das Nações Unidas para os Assuntos de 
Desarmamento e à Agenda das Nações 
Unidas para o Desarmamento; recorda o 
seu compromisso de levar a cabo políticas 
concebidas para fazer progredir a redução e 
eliminação de todos os arsenais nucleares 
e lograr um mundo sem armas nucleares;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/46

Alteração 46
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

89-A Apela à adoção de medidas para a 
criação de um mecanismo de sanções da 
UE a aplicar aos Estados-Membros que 
infrinjam a Posição Comum;

Or. en


