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 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS – SÍNTESE DE FACTOS E CONCLUSÕES

Processo e fontes

Em 6 de novembro de 2019, o relator foi incumbido de elaborar um relatório sobre a 
aplicação da Diretiva 2009/81/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 
2009, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de determinados contratos de 
empreitada, contratos de fornecimento e contratos de serviços por autoridades ou entidades 
adjudicantes nos domínios da defesa e da segurança (a seguir designada «Diretiva relativa aos 
contratos públicos no setor da defesa»)1 e da Diretiva 2009/43/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à simplificação das condições das transferências 
de produtos relacionados com a defesa na Comunidade (a seguir designada «Diretiva relativa 
às transferências»)2.

O presente relatório de execução visa informar o Parlamento sobre o estado de execução das 
duas diretivas, de modo a permitir ao plenário tirar conclusões e formular recomendações de 
medidas concretas a adotar, quer para a melhoria da execução, quer para propor eventuais 
revisões legislativas. O relatório fará o ponto da situação sobre a execução e a aplicação das 
duas diretivas nos Estados-Membros, o seu efeito na abertura do mercado interno aos 
produtos de defesa e na criação de um mercado europeu de equipamentos de defesa (MEED), 
bem como o seu contributo para a consolidação da base industrial e tecnológica de defesa 
europeia (EDTIB), com destaque para a participação das PME.

Desde a sua nomeação, o relator recolheu informações e baseou-se numa série de fontes no 
âmbito dos trabalhos preparatórios do presente relatório, nomeadamente:

− uma troca de pontos de vista em linha com dois peritos e os relatores-sombra, 
realizada em 23 de junho de 2020;

− o estudo do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (DG EPRS) intitulado «EU 
Defence Package: Defence Procurement and Intra Community Transfers Directives», 
finalizado em setembro de 2020;

− uma reunião a nível técnico com a DG DEFIS, em 15 de julho de 2020.

Com base nas informações obtidas através destas fontes, o relator identificou três domínios 
principais de interesse para o presente relatório: a necessidade de uma melhor aplicação e 
execução do pacote «Defesa»; as perspetivas de criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa (MEED); e a determinação do atual nível de participação das PME 
nos mercados de contratos públicos no setor da defesa.

Pacote «Defesa» – introdução

Ambas as diretivas, que constituem o chamado pacote «Defesa», tinham por objetivo abrir o 
mercado interno aos produtos de defesa, facilitar os contratos públicos transfronteiras e criar 
uma base industrial à escala da UE nos setores da defesa e da segurança. Em muitos 

1 JO L 216 de 20.8.2009, p.76–136.
2 JO L 146 de 10.6.2009, p. 1–36.
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Estados-Membros, registaram-se atrasos na transposição e na aplicação. A Comissão concluiu 
o seu primeiro relatório de avaliação em 2016, fazendo um balanço das práticas de aplicação 
de 2009 até 2016. Apesar das dificuldades na recolha de informações suficientes dos 
Estados-Membros, a Comissão concluiu que não se afigurava necessária uma revisão das 
diretivas. Na altura, a Comissão IMCO decidiu não adotar qualquer medida em resposta à 
avaliação. 

Necessidade de uma melhor aplicação e execução 

O relator está convicto de que, para uma plena consecução dos objetivos do pacote «Defesa», 
continua a ser crucial uma melhor aplicação de ambas as diretivas. O problema da utilização 
desigual e do reduzido grau de aplicação de ambas as diretivas continua a ser flagrante, 
acrescendo que a situação é exacerbada pelo impacto da COVID-19, do Brexit e de futuros 
cortes nas despesas de defesa, assim como de restrições orçamentais nos domínios I&D e 
I&T. Neste contexto, importa salientar que a Comissão deu início a uma série de processos 
por infração. Mais recentemente, em 2018, foram iniciados cinco processos por infração, dos 
quais dois continuam pendentes.

Diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa

Para melhorar a eficácia da Diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa e, por 
sua vez, a sua eficiência no que se refere a aumentar a concorrência, a transparência e a não 
discriminação em todos os Estados-Membros, impõe-se uma aplicação efetiva. Porém, o 
relator considera que os obstáculos principais à aplicação integral e adequada desta diretiva 
continuam a ser:

− o recurso sistemático dos Estados-Membros à disposição de exclusão ao abrigo da 
diretiva, bem como do artigo 346.º do TFUE, que prevê apenas uma invocação ex post 
em caso de potenciais litígios, não obstante as orientações interpretativas3 emitidas 
pela Comissão. Importa salientar que vários Estados-Membros introduziram na sua 
legislação um procedimento específico aplicável aos contratos abrangidos pelo 
artigo 346.º, n.º 1, alínea b), do TFUE, o que torna difícil apurar se a exceção prevista 
no artigo 346.º foi utilizada por razões justificadas de proteção de interesses essenciais 
de segurança nacional, ou apenas como forma de limitar a aplicação da 
Diretiva 2009/81/CE. Tal suscita questões quanto à eventual necessidade de abordar o 
problema das exclusões, tanto em termos legislativos (a fim de limitar a utilização) 
como em termos de medidas de controlo e execução a adotar pela Comissão;

− o nível insuficiente de penetração transfronteiras e de participação das PME nos 
contratos de defesa;

− o baixo nível de cooperação, planeamento conjunto, entendimento comum das 
capacidades de defesa necessárias e alinhamento da soberania tecnológica e 
estratégica na União. 

3 Comunicação da Comissão relativa a orientações para a cooperação em matéria de contratos públicos nos 
domínios da defesa e da segurança (Diretiva 2009/81/CE relativa aos contratos públicos nos domínios de defesa 
e segurança) (2019/C 157/01) e Comunicação da Comissão relativa às orientações para a adjudicação de 
contratos governo a governo (G2G) nos domínios da defesa e da segurança (artigo 13.º, alínea f), da 
Diretiva 2009/81/CE do Parlamento Europeu e do Conselho) (2016/C 450/01).
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Ao mesmo tempo, o relator gostaria de sublinhar algumas tendências positivas relativas à 
aplicação progressiva da diretiva:

− o número crescente de anúncios de concurso e de anúncios de adjudicação de 
contratos pelos Estados-Membros (dados do Diário Eletrónico de Concursos – TED), 
o que é ainda bastante recente em comparação com as diretivas em matéria de 
contratos públicos não relacionados com a defesa. No entanto, esta tendência crescente 
não se verifica no que se refere aos anúncios voluntários de transparência ex ante;

− o aumento da taxa de publicação (ou seja, a percentagem de contratos públicos que 
foram adjudicados de forma competitiva através do TED), de 8,5 % no período de 
2011-2015 para 21,14 % no período 2016-2018, apenas para comparar com a taxa de 
contratos adjudicados ao abrigo da diretiva geral, que representou, em média, 
11,71 %.

Diretiva relativa às transferências

A avaliação da Comissão de 2016 identificou um certo número de obstáculos à aplicação 
eficaz da Diretiva relativa às transferências, resultantes quer da sua transposição, quer das 
suas disposições. Entre as principais questões identificadas, contam-se a necessidade de 
aumentar a adesão ao quadro legislativo existente em matéria de transferências de produtos 
relacionados com a defesa, de melhorar a disponibilidade de licenças de transferência gerais 
(LTG) em toda a União e de examinar a aplicação limitada do sistema de certificação. 

Os principais problemas parecem residir na falta de harmonização na aplicação das LTG nos 
Estados-Membros, na adoção lenta das novas opções de licenciamento e da certificação, e 
num grau variado de utilização, por parte dos Estados-Membros, das isenções possíveis da 
obrigação de obter autorização prévia. Embora alguns Estados-Membros utilizem todas as 
possibilidades de isenção previstas na diretiva, alguns apenam utilizam um número reduzido 
de opções e alguns não utilizam nenhuma. Além disso, as transferências entre Estados-
Membros continuam a ser uma questão complexa, que continua a gerar muitos encargos 
administrativos. Esta consideração refere-se, sobretudo, à utilização de licenças de 
transferência gerais, no âmbito da qual a burocracia e as divergências que persistem entre os 
Estados-Membros sobre as exportações para países terceiros constituem obstáculos principais. 
O relator considera que esta situação requer algumas melhorias no que diz respeito a um 
entendimento comum sobre a identificação dos pontos sensíveis e que carecem de controlo.

Criação de um mercado europeu de equipamentos de defesa (MEED)

A política de contratos é apenas um dos vários fatores que contribuem para uma ambição de 
longa data da União de desenvolver o MEED e assegurar a eficiência e a competitividade da 
EDTIB. Nos últimos anos, muitas outras questões conexas tornaram-se cada vez mais 
importantes, nomeadamente o consenso emergente dos Estados-Membros sobre a necessidade 
de soberania tecnológica e estratégica, a necessidade de uma maior despesa em matéria de 
defesa em geral e de maiores investimentos em tecnologias e capacidades essenciais, bem 
como um ambiente de segurança em evolução. Uma análise aprofundada da interação do 
pacote «Defesa» com outras iniciativas da UE em matéria de política de defesa (CEP, FED, 
AACD e EDAP) constitui um outro tema de reflexão que ultrapassa o âmbito do presente 
relatório. Não obstante, atendendo à complexidade do mercado da defesa na UE, a criação de 
um verdadeiro MEED continua a ser um verdadeiro desafio, exigindo uma maior coerência da 
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política de contratos e da política industrial. Para o efeito, tal como salientam muitos estudos, 
a quase total ausência de códigos NACE ou códigos NC específicos impede qualquer 
tentativa de medir a evolução da estrutura da indústria de defesa europeia. Na ausência de tais 
dados, é simplesmente impossível avaliar a verdadeira europeização das cadeias de valor da 
defesa (sobretudo porque têm sido objeto de uma relativa hibridação com outras não ligadas à 
defesa, como a da eletrónica) ou o acesso ao mercado transfronteiras de PME e de empresas 
de média capitalização do setor da defesa.

No entanto, o relator entende que os objetivos das diretivas do pacote «Defesa», 
nomeadamente promover a concorrência, a transparência e a não discriminação entre os 
Estados-Membros, podem contribuir fortemente para a criação do MEED, e que o seu pleno 
potencial continua por realizar. 

Participação de PME

Os principais problemas com que se deparam as PME no mercado dos contratos públicos no 
setor da defesa foram referidos na Recomendação (UE) 2018/624 da Comissão sobre o acesso 
ao mercado transfronteiriço por parte de subfornecedores e de PME do setor da defesa4, bem 
como durante a troca de pontos de vista com peritos em 23 de junho de 2020 e no estudo do 
EPRS. A par dos obstáculos gerais à entrada no mercado, como a distância geográfica, as 
barreiras linguísticas e a falta de conhecimento do mercado transfronteiras, as PME do setor 
da defesa enfrentam também barreiras administrativas adicionais, nomeadamente a particular 
complexidade da documentação relativa aos contratos públicos no setor da defesa e a 
dimensão dos concursos neste setor, as preocupações em matéria de segurança do 
aprovisionamento, a complexidade das disposições em matéria de subcontratação e os 
elevados custos de certificação.

Neste contexto complexo, persiste a aplicação variada e desigual das diretivas do pacote 
«Defesa» em toda a União, conforme acima se refere. Por conseguinte, o objetivo de 
aumentar a participação das PME – para além dos objetivos mais vastos de abrir o mercado 
interno, aumentar a segurança do aprovisionamento e melhorar a competitividade – apenas foi 
alcançado parcialmente. Além disso, a falta de estatísticas e de dados para medir o acesso 
transfronteiras das PME ao mercado da defesa também é problemática.

No que respeita a facilitar indiretamente o acesso ao mercado e a abrir as cadeias de 
abastecimento a uma maior concorrência transfronteiras, deve salientar-se que as disposições 
em matéria de subcontratação no âmbito da Diretiva relativa aos contratos públicos no setor 
da defesa também não tiveram grande impacto no aumento da participação das PME no 
mercado de contratos do setor. As disposições da diretiva permitem que os Estados-Membros 
imponham aos proponentes selecionados (geralmente os contratantes principais) uma 
obrigação de adjudicação pública de partes do contrato a PME e a subfornecedores mediante 
procedimentos concorrenciais. No entanto, o nível de utilização destas disposições é 
aparentemente muito baixo (foram publicados apenas 26 contratos de subcontratação desde 
2011), o que demonstra a inadequação destas disposições às necessidades e à realidade 
industrial dos Estados-Membros. Adicionalmente, a diretiva não prevê qualquer incentivo 
para a abertura de cadeias de valor. O futuro Fundo Europeu de Defesa, pelo contrário, parece 

4 Recomendação (UE) 2018/624 da Comissão, de 20 de abril de 2018, sobre o acesso ao mercado transfronteiriço 
por parte de subfornecedores e de PME do setor da defesa.
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ser um melhor instrumento para estruturar estas cadeias de valor a nível europeu.

Além disso, a avaliação do valor acrescentado dos mecanismos de certificação disponíveis ao 
abrigo do artigo 9.º da Diretiva relativa às transferências continua a ser inferior às 
expectativas. De acordo com o Registo das Empresas Certificadas Relacionadas com a Defesa 
(CERTIDER), o número de empresas certificadas continua a ser bastante baixo, com 
66 empresas certificadas em toda a UE, o que representa um aumento de apenas 27 em 
relação ao número registado há cinco anos. Tal pode dever-se ao facto de as PME não serem, 
normalmente, os participantes no mercado que devem beneficiar da certificação, uma vez que 
o processo visa fundamentalmente os destinatários de produtos relacionados com a defesa, 
como os integradores de sistemas ou os fabricantes de equipamento de origem (OEM). A 
complexidade e as despesas do processo de certificação também dissuadem as PME. 

Posição do relator

Tendo em conta todos os desafios relacionados com a aplicação das diretivas relativas ao 
pacote «Defesa», o relator entende que determinados elementos da Diretiva relativa aos 
contratos públicos no setor da defesa e da Diretiva relativa às transferências podem ser 
melhorados, designadamente uma maior coerência com a diretiva geral relativa aos contratos 
públicos. Contudo, o relator considera que não se afigura necessária uma revisão destas 
diretivas, uma vez que o quadro regulamentar existente, se corretamente aplicado e 
adequadamente utilizado, deve ser suficiente. 

O relator salienta igualmente a necessidade de uma política de execução rigorosa, no âmbito 
da qual a Comissão atue de forma proativa, sem receio de iniciar processos por infração, se 
for caso disso, por exemplo em casos de utilização sistemática das exclusões. O relator é de 
opinião que, para alcançar uma política de aplicação rigorosa, é essencial que a Comissão 
tenha acesso a dados qualitativos. 

No que diz respeito à continuação da aplicação do pacote «Defesa», o relator congratula-se 
com o trabalho da Comissão e considera que a futura cooperação entre a Comissão e os 
Estados-Membros sobre a aplicação das diretivas é necessária para a consecução dos 
objetivos do pacote. 

O relator assinala também que o nível de participação das PME no mercado da defesa 
permanece baixo. Considera, por conseguinte, que se deve proceder a uma análise 
aprofundada das razões pelas quais as PME não conseguem entrar plenamente no mercado 
único dos produtos de defesa. Congratula-se com o trabalho já realizado pela Comissão e 
salienta que esta deve continuar a adotar medidas adequadas para apoiar as PME. 

O relator realça ainda que, para concretizar um MEED aberto, os Estados-Membros terão de 
envidar esforços para melhorar a sua cooperação, a confiança mútua e o planeamento 
conjunto.

Por último, o relator entende que houve múltiplas alterações que afetaram o mercado europeu 
de equipamentos de defesa desde a entrada em vigor do pacote «Defesa», nomeadamente a 
criação da CEP, pelo que deve ser realizada uma análise de acompanhamento da eficiência do 
pacote «Defesa» à luz dessas alterações, tendo em vista a concretização de um MEED aberto.
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Diretiva 2009/81/CE relativa aos contratos públicos nos domínios 
da defesa e da segurança e da Diretiva 2009/43/CE sobre a transferência de produtos 
relacionados com a defesa
(2019/2204(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/81/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
julho de 2009, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de determinados 
contratos de empreitada, contratos de fornecimento e contratos de serviços por 
autoridades ou entidades adjudicantes nos domínios da defesa e da segurança, e que 
altera as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE1 («Diretiva relativa aos contratos públicos 
no setor da defesa»),

– Tendo em conta a Diretiva 2009/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
maio de 2009, relativa à simplificação das condições das transferências de produtos 
relacionados com a defesa na Comunidade2 («diretiva sobre transferências»),

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 30 
de novembro de 2016 sobre a aplicação da Diretiva 2009/81/CE relativa aos contratos 
públicos nos domínios da defesa e da segurança, para dar cumprimento ao artigo 73.º, 
n.º 2, dessa diretiva (COM (2016) 0762), 

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 30 
de novembro de 2016, intitulado «Avaliação da Diretiva 2009/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à simplificação das condições 
das transferências de produtos relacionados com a defesa na Comunidade» 
(COM(2016)0760),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de novembro de 2016, intitulada 
«Orientações para a adjudicação de contratos governo a governo (G2G) nos domínios 
da defesa e da segurança (artigo 13.º, alínea f), da Diretiva 2009/81/CE» 
(C(2016)7727),

– Tendo em conta a Recomendação (UE) 2018/624 da Comissão, de 20 de abril de 2018, 
sobre o acesso ao mercado transfronteiriço por parte de subfornecedores e de PME no 
setor da defesa3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão Comunicação da Comissão relativa a 
orientações para a cooperação em matéria de contratos públicos nos domínios da defesa 
e da segurança (Diretiva 2009/81/CE relativa aos contratos públicos nos domínios de 
defesa e segurança 2009/81/EC (2019/C 157/01)4,

1 JO L 216 de 20.8.2009, p. 76.
2 JO L 146 de 10.6.2009, p. 1.
3 JO L 102 de 23.4.2018, p. 87.
4 JO C 157 de 8.5.2019, p. 1.
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– Tendo em conta o estudo do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS), de 
setembro de 2020, intitulado «EU Defence Package: Defence Procurement and Intra 
Community Transfers Directives»,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento, bem como o artigo 1.º, n.º 1, alínea e), 
e o anexo 3 da Decisão da Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, 
sobre o processo de autorização para elaborar relatórios de iniciativa,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Externos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A9-0025/2021),

A. Considerando que a Diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa procura 
introduzir regras justas e transparentes para os contratos públicos no setor da defesa, a 
fim de garantir que as empresas deste setor nos Estados-Membros possam aceder aos 
mercados da defesa de outros Estados-Membros;

B. Considerando que a Diretiva relativa às transferências visa melhorar o funcionamento do 
mercado europeu dos equipamentos de defesa (MEED), promover a integração da cadeia 
de abastecimento da UE no setor da defesa e aumentar a segurança do aprovisionamento, 
simplificando as regras e os procedimentos aplicáveis às transferências intra-UE de 
produtos relacionados com a defesa;

C. Considerando que ambas as diretivas visam reforçar o mercado interno dos produtos 
relacionados com a defesa e reforçar a competitividade do MEED;

D. Considerando que as diretivas do pacote «Defesa» são necessárias para continuar a 
desenvolver uma cultura europeia comum de segurança e defesa, assente nos valores e 
objetivos partilhados da União, no respeito do caráter específico das políticas de 
segurança e defesa dos Estados-Membros;

E. Considerando que a avaliação da Comissão, de 2016, concluiu que os objetivos da 
Diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa só foram parcialmente 
atingidos, uma vez que, apesar de a diretiva ter permitido um aumento inicial da 
concorrência, da transparência e da não discriminação no mercado dos contratos 
públicos no setor da defesa da UE, são ainda necessários progressos mais significativos 
na utilização coerente da diretiva pelos Estados-Membros para que esses objetivos 
sejam plenamente alcançados;

F. Considerando que o estudo do EPRS salientou o efeito insuficiente da Diretiva relativa 
aos contratos públicos no setor da defesa na europeização das cadeias de valor da 
defesa;

G. Considerando que a avaliação da Comissão, de 2016, revelou que as diferenças na 
forma como a Diretiva relativa às transferências foi transposta colocavam obstáculos 
importantes à sua aplicação efetiva, o que resultava numa aplicação lenta ou incompleta 
nos vários Estados-Membros, numa falta generalizada de harmonização em matéria de 
requisitos e procedimentos entre os Estados-Membros, assim como em condições e 
limitações altamente divergentes nas licenças de transferência gerais (LTG) publicadas 
pelos Estados-Membros;
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H. Considerando que, para além dos obstáculos gerais ao acesso ao mercado decorrentes da 
distância geográfica, das barreiras linguísticas e da falta de conhecimento do mercado 
transfronteiriço, as pequenas e médias empresas (PME) do setor da defesa também 
enfrentam obstáculos administrativos adicionais, nomeadamente preocupações com a 
segurança do aprovisionamento, a complexidade das disposições em matéria de 
subcontratação e os elevados custos de certificação;

I. Considerando que as PME enfrentam grandes desafios quando participam em 
procedimentos de adjudicação de contratos públicos;

J. Considerando que uma razão importante para a falta de participação das PME é a falta 
de acesso transfronteiras às cadeias de abastecimento; que as cadeias de abastecimento 
no setor da defesa possuem uma forte orientação nacional, o que coloca desafios 
adicionais às PME interessadas em integrar cadeias de abastecimento no setor da defesa 
noutros países europeus; que, além disso, os fabricantes de equipamento de origem 
continuam, devido a condicionalismos financeiros, a subcontratar apenas PME com as 
quais já colaboraram anteriormente;

K. Considerando que importa desenvolver um conceito abrangente e holístico para um 
mercado europeu de equipamentos de defesa que vincule formalmente todos os 
fragmentos existentes, como sejam o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial 
no domínio da Defesa (PEDID), a Ação Preparatória para a Investigação em Defesa 
(APID), o Fundo Europeu de Defesa (FED), a cooperação estruturada permanente 
(CEP), a posição comum sobre a exportação de armas, o Regulamento «Dupla 
Utilização», as duas diretivas do pacote «Defesa» de 2009 e iniciativas futuras, 
designadamente regras comuns em matéria de segurança de abastecimento;

L. Considerando que, na ausência de coerência política e de um esforço de interligação dos 
diferentes fragmentos de política, a ação ao nível da UE corre o risco de agravar as 
distorções de mercado existentes e outros processos e políticas altamente ineficientes no 
setor da defesa;

Melhorar o funcionamento do mercado interno dos produtos de defesa através de uma 
melhor aplicação e execução do pacote «Defesa»

1. Reitera o seu apoio aos objetivos ambiciosos das diretivas do pacote «Defesa», 
nomeadamente promover uma maior integração da cadeia de abastecimento da UE no 
domínio da defesa e aumentar a confiança mútua e a transparência entre os Estados-
Membros, a igualdade de tratamento e a competitividade global da indústria de defesa 
europeia;

2. Frisa que a aplicação efetiva das diretivas constitui um passo rumo à ambição da UE de 
autonomia estratégica e de uma União Europeia da Defesa; sublinha que as diretivas 
podem reforçar a coerência da política de defesa da UE e promover o desenvolvimento 
da indústria da defesa europeia, desde que os Estados-Membros tenham uma visão 
comum e uma perspetiva estratégica partilhada sobre as iniciativas europeias no 
domínio da defesa;

3. Lamenta a fragmentação constante do mercado interno dos produtos de defesa da UE, 
que continua a resultar em duplicações desnecessárias e na multiplicação de 
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ineficiências nas despesas relacionadas com a defesa por parte dos Estados-Membros;

4. Congratula-se com algumas das tendências positivas verificadas na aplicação 
progressiva da Diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa, 
nomeadamente o número crescente de anúncios de concurso e de anúncios de 
adjudicação publicados pelos Estados-Membros, bem como a percentagem crescente de 
contratos adjudicados de forma competitiva através do Diário Eletrónico de Concursos 
(TED); salienta, no entanto, que se continua a incorrer num volume muito elevado de 
despesas com contratos públicos fora do âmbito de aplicação da diretiva e que uma 
percentagem esmagadora de contratos continua a ser adjudicada a nível nacional; 
destaca igualmente que os procedimentos não são facilmente acessíveis às PME;

5. Sublinha que a utilização sistemática pelos Estados-Membros das disposições relativas 
à exclusão, em particular as previstas no artigo 346.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE), poderá prejudicar a plena e correta aplicação da diretiva;

6. Recorda as orientações interpretativas da Comissão no que se refere às condições em 
que o artigo 346.º do TFUE pode ser invocado no domínio dos contratos públicos no 
setor da defesa, que visam prevenir o recurso potencialmente abusivo a esta disposição, 
a sua utilização indevida e a interpretação incorreta por parte dos Estados-Membros; 
insta os Estados-Membros a seguirem rigorosamente as orientações interpretativas da 
Comissão e exorta esta última a velar por que as orientações sejam aplicadas e 
cumpridas de forma coerente;

7. Apela a que se utilizem corretamente as isenções e os requisitos de compensação nas 
aquisições no setor da defesa, que limitam a concorrência leal no mercado europeu de 
equipamento de defesa, e, mais especificamente, solicita um melhor acompanhamento e 
cumprimento da utilização correta da isenção referente às vendas governo a governo, 
em conformidade com a nota de orientação da Comissão, de 2016, sobre as vendas 
governo a governo e sobre a aplicação da Diretiva relativa aos contratos públicos; 
solicita, a este respeito, aos Estados-Membros, uma comunicação mais sistemática e 
exaustiva de dados coerentes, precisos e comparáveis no que diz respeito ao uso que 
fazem das isenções, a fim de melhorar o controlo e a aplicação das orientações 
relevantes da Comissão; é de opinião que a Comissão deve assumir a responsabilidade 
pelo acompanhamento da necessidade e proporcionalidade das exclusões invocadas 
pelos Estados-Membros na respetiva adjudicação de contratos fora do âmbito de 
aplicação da Diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa, e que não deve 
depender essencialmente das queixas apresentadas pela indústria; insta, por conseguinte, 
a Comissão a intensificar os seus esforços e a tomar medidas ousadas e proativas para 
evitar a utilização abusiva de exceções, assim como a adotar uma política de execução 
mais assertiva, nomeadamente assegurando a eficácia dos procedimentos por infração;

8. Entende que a aplicação e execução efetivas da Diretiva relativa aos contratos públicos 
no setor da defesa continuam a merecer forte atenção, e que, para tal, os Estados-
Membros devem velar por garantir a igualdade de tratamento, a transparência e a 
concorrência no acesso aos contratos públicos neste domínio, devendo a Comissão 
implementar normas comuns em matéria de comunicação de informações e prestar 
orientações e informações adicionais aos Estados-Membros sobre a aplicação das 
disposições previstas na diretiva;
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9. Insta os Estados-Membros a aplicarem adequadamente a Diretiva relativa aos contratos 
públicos no setor da defesa e convida aqueles que dispõem de uma indústria de defesa 
importante e consolidada a darem o exemplo;

10. Considera que, a fim de proporcionar uma contratação pública ágil e pautada pela 
qualidade, alguns aspetos da aplicação da Diretiva relativa aos contratos públicos no 
setor da defesa poderiam ser melhorados, designadamente o recurso dos Estados-
Membros aos concursos abertos, a parcerias para a inovação ou a outros novos 
procedimentos previstos na Diretiva 2014/24/CE5, e encoraja os Estados-Membros a 
aplicar de forma coerente tal diretiva, sempre que possível; acredita, contudo, que, neste 
momento, não se afigura necessário proceder à revisão da Diretiva relativa aos contratos 
públicos no setor da defesa e da Diretiva relativa às transferências, uma vez que o 
quadro regulamentar existente é suficiente se corretamente aplicado, utilizado e 
cumprido;

11. Exorta, por conseguinte, a Comissão a acompanhar a aplicação das diretivas, a melhorar 
a sua transparência e a fornecer orientações aos Estados-Membros, com o intuito de 
assegurar a sua aplicação coerente e integral e, deste modo, realizar plenamente os seus 
objetivos, uma vez que a falta de reciprocidade pode desencorajar os Estados-Membros 
mais avançados na aplicação das diretivas;

12. Observa, no que diz respeito à Diretiva relativa às transferências, que a aceitação de 
novos instrumentos, nomeadamente as LTG, é bastante baixa em comparação com as 
licenças de transferência individuais, que supostamente deviam ser substituídas pelos 
novos instrumentos;

13. Constata, além disso, que a aceitação da certificação foi mais lenta e menos importante 
do que o previsto e que ainda existem obstáculos importantes à aplicação efetiva da 
diretiva, nomeadamente níveis baixos de conhecimento, sobretudo entre as PME, dos 
instrumentos disponíveis ao abrigo da diretiva, das oportunidades que existem no 
mercado interno e do sistema utilizado pelos Estados-Membros nos seus controlos das 
exportações, para além da falta de harmonização na aplicação das LTG;

14. Considera, por conseguinte, que a Diretiva relativa às transferências atingiu apenas 
parcialmente os seus objetivos principais, designadamente facilitar a circulação dos 
produtos relacionados com a defesa no mercado interno e conseguir um mercado 
interno eficiente, uma maior segurança do aprovisionamento e um aumento da 
competitividade;

15. Sublinha a importância de um verdadeiro mercado interno para as transferências 
intra-UE de produtos relacionados com a defesa, no qual as autoridades nacionais 
tenham conhecimento da natureza dos produtos que são transferidos e dos respetivos 
destinatários, e no qual as autorizações de exportação e outras restrições às exportações 
sejam limitadas ao mínimo necessário;

16. Assinala, neste contexto, os progressos alcançados pela Comissão através das suas 
recomendações sobre o âmbito de aplicação e as condições das LTG;

17. Exorta a Comissão a melhorar a aplicação da diretiva em cada um dos Estados-

5 JO L 094 de 28.3.2014, p. 65.
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Membros, insistindo com as autoridades nacionais no sentido de solucionarem as 
questões pendentes;

18. Apela a um maior desenvolvimento dos contactos e intercâmbios entre as comunidades 
nacionais de controlo das transferências na UE, a fim de fazer face às divergências 
existentes nas práticas de controlo das transferências e à falta de confiança entre os 
Estados-Membros, e de avaliar a designação de pontos de contacto nacionais únicos 
para questões relacionadas com as transferências intra-UE;

19. Insta os Estados-Membros a terem em devida conta as recomendações da Comissão 
sobre o âmbito de aplicação e as condições das LTG, assim como a evitarem o 
aditamento de condições para as transferências ao abrigo de LTG, o que seria contrário 
ou prejudicial às condições enumeradas nas recomendações; sublinha a necessidade de 
providenciar traduções, pelo menos em inglês, dos regulamentos nacionais sobre 
licenças de transferência; insta a Comissão a apoiar plenamente e a assistir os 
Estados-Membros no desenvolvimento de licenças de transferência globais e individuais 
harmonizadas para os projetos do PEDID e do FED;

20. Congratula-se com as disposições da diretiva que visam promover a contratação pública 
em regime de cooperação no domínio da defesa e insta os Estados-Membros a 
recorrerem a todas as possibilidades de cooperação previstas pela diretiva num espírito 
genuíno de solidariedade, designadamente no âmbito do PEDID e do futuro FED;

21. Exorta a Comissão a dar prioridade ao seguimento das recomendações sobre o âmbito 
de aplicação e as condições das LTG, inclusivamente ponderando a possibilidade de 
converter as recomendações em disposições vinculativas, tendo em vista uma 
harmonização progressiva enquanto objetivo global para os próximos anos;

22. Insta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem os esforços de sensibilização 
para os instrumentos e benefícios da diretiva, em particular entre as PME;

23. Toma nota das Orientações Estratégicas destinadas à realização de uma análise da 
ameaça comum; considera que o pacote «Defesa» deve ser um dos seus elementos de 
base e contribuir para as políticas de controlo das exportações;

24. Insta a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem a qualidade, a transparência, a 
coerência e a disponibilidade dos dados e a ponderarem a criação de códigos de 
classificação estatística específicos, de modo a facilitar o acompanhamento da aplicação 
destas duas diretivas e a proporcionar um controlo significativo;

25. Realça as disparidades entre Estados-Membros nas taxas de publicação de anúncios de 
concurso no TED; salienta a importância de garantir a acessibilidade e a facilidade de 
utilização da base de dados em linha do Registo das Empresas Certificadas 
Relacionadas com a Defesa em linha (CERTIDER); destaca a necessidade de 
disponibilizar sistematicamente dados sobre as transferências intra-UE, incluindo dados 
quantitativos, bem como uma repartição por categorias de licenças, a fim de ter em 
melhor conta as atividades de defesa e armamento; observa que tais disparidades 
contribuem para a falta de dados fiáveis e podem causar perturbações no mercado 
interno, e que a falta de reciprocidade pode desencorajar os Estados-Membros mais 
avançados na aplicação das diretivas;
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26. Solicita à Comissão que estude a viabilidade de criar formulários administrativos 
comuns normalizados com o objetivo de reduzir a carga administrativa das empresas, 
em particular para as PME, e que construa uma abordagem europeia para as 
transferências de produtos relacionados com a defesa;

27. Insta a Comissão a mostrar-se firme no que respeita à aplicação das diretivas, inclusive 
mediante o exercício mais regular do direito que lhe assiste de iniciar processos por 
infração, nos termos do artigo 258.º do TFUE; exorta a Comissão a iniciar processos por 
infração em vez de agir unicamente com base em queixas apresentadas pela indústria;

Combater a fragmentação do mercado e aumentar a participação das PME

28. Observa que as PME parecem ter menos êxito nos contratos adjudicados ao abrigo da 
Diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa do que no âmbito dos 
contratos públicos gerais da UE; assinala ainda que, claramente, as disposições da 
diretiva em matéria de subcontratação não foram utilizadas de forma regular e 
estruturada pelas autoridades dos Estados-Membros; entende que alguns 
Estados-Membros consideram estas disposições complexas e de difícil utilização, o que 
explica, em parte, o impacto limitado da diretiva, pelo que importa incentivar as PME a 
participar neste processo e simplificar os procedimentos;

29. Destaca que os processos de certificação são considerados dispendiosos, morosos e 
onerosos, não sendo por isso acessíveis nem atrativos para as PME;

30. Solicita aos Estados-Membros que sigam sistematicamente a recomendação da 
Comissão sobre o acesso transfronteiras ao mercado para subfornecedores e PME do 
setor da defesa, designadamente os requisitos para a qualidade da informação, a divisão 
dos contratos em lotes ou a redução dos encargos administrativos decorrentes do 
procedimento de contratação pública;

31. Considera, por conseguinte, que o objetivo de aumentar a participação das PME só foi 
parcialmente alcançado;

32. É de opinião que as disposições da diretiva no que respeita à concorrência entre 
subcontratantes não tiveram qualquer impacto, ou apenas um impacto muito limitado, 
no acesso transfronteiras de subfornecedores e PME no domínio da defesa; exorta os 
Estados-Membros a velarem por que os seus procedimentos internos permitam a 
participação transfronteiras de PME, e a simplificarem o seu acesso e a sua participação 
nos processos de concursos públicos nos domínios da defesa e da segurança;

33. Constata que uma série de PME ativas nos mercados da defesa estão ligadas aos 
produtos de dupla utilização, enquanto muitas se mantêm especializadas 
especificamente em atividades relacionadas com a defesa, pelo que são particularmente 
dependentes de empresas militares e relacionadas com a defesa;

34. Insta a Comissão a prosseguir o seu trabalho e a analisar exaustivamente as causas 
subjacentes à falta de participação das PME;

35. Convida a Comissão a ponderar a criação de um mapa atualizado de dados sobre PME 
pertinentes, que, garantindo a proteção de dados sensíveis e da propriedade intelectual, 
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descreva as suas capacidades industriais e tecnológicas, e ao qual os contratantes 
principais de outros Estados-Membros possam aceder livremente para identificar PME 
com as capacidades relevantes necessárias para projetos específicos, e insta-a a propor 
outros instrumentos eficazes que possam aumentar a participação de PME no processo 
de contratação pública;

36. Exorta a Comissão a melhorar o acesso das PME ao financiamento;

37. Entende que a ação dos Estados-Membros pode melhorar significativamente o acesso 
transfronteiras ao mercado por parte de PME e subfornecedores nos setores da defesa, 
pelo que convida os Estados-Membros a aplicarem, da forma mais abrangente possível, 
as recomendações da Comissão;

38. Insta os Estados-Membros a utilizarem de forma mais sistemática os instrumentos 
existentes a nível da UE, nomeadamente a Rede Europeia de Empresas, para apoiar as 
atividades transfronteiras das PME;

Concretizar um mercado europeu aberto dos equipamentos de defesa

39. Considera que uma melhor aplicação das diretivas é fundamental para atingir o objetivo 
global de melhorar o funcionamento do mercado interno dos produtos de defesa e de 
contribuir para a criação de um MEED aberto;

40. Insta a Comissão a trabalhar no sentido de aumentar a aceitação do quadro legislativo 
relativo às transferências de produtos relacionados com a defesa, melhorando a 
disponibilidade de LTG em toda a UE e dando resposta à aplicação limitada do sistema 
de certificação, o que deverá impulsionar o desenvolvimento do MEED e, 
consequentemente, melhorar o funcionamento do mercado interno dos produtos de 
defesa;

41. Convida a Comissão a empreender ações específicas que visem reforçar a confiança 
entre os Estados-Membros no domínio da defesa e da segurança, por forma a reforçar a 
sua cooperação e criar um verdadeiro mercado único dos produtos de defesa;

42. Entende que uma aplicação eficaz das diretivas melhoraria também a eficácia de 
iniciativas de defesa lançadas nos últimos anos, nomeadamente a CEP, a análise anual 
coordenada da defesa (AACD), o FED e o Plano de Desenvolvimento de Capacidades 
revisto (PDC), que, em conjunto, podem impulsionar o planeamento, o 
desenvolvimento, a contratação pública e o funcionamento colaborativos das 
capacidades de defesa; exorta os Estados-Membros a reforçarem o MEED através da 
cooperação em projetos no quadro da CEP e do FED; observa, a este respeito, que os 
ensinamentos e as boas práticas decorrentes da aplicação do pacote «Defesa» devem ser 
partilhados entre os Estados-Membros, a fim de corrigir o desequilíbrio na sua 
aplicação;

43. Frisa que, a fim de limitar a fragmentação do mercado interno da defesa da UE e de 
reforçar a uniformidade da sua política externa, é necessária uma maior coerência na 
interpretação e na aplicação da Posição Comum da UE relativa à exportação de armas, 
tendo em conta os oito critérios da UE em matéria de exportações de armas; apela a que 
sejam tomadas medidas para colmatar eventuais lacunas que possam existir entre a 
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Diretiva relativa às transferências, a Posição Comum e o Regulamento sobre a dupla 
utilização;

44. Insta os Estados-Membros a demonstrarem vontade política aumentando as aquisições 
intra-UE e a cooperação em I&D no domínio da defesa, assim como a recorrerem a 
aquisições e a projetos de I&D comuns no setor da defesa para reforçar a 
interoperabilidade entre as suas forças armadas;

45. Apela a que sejam redobrados os esforços para solucionar as lacunas e os atrasos 
tecnológicos e de inovação persistentes na BITDE, por forma a reduzir a crescente 
dependência da Europa de importações no setor da defesa; salienta que, a fim de criar 
um mercado europeu de equipamentos de defesa fiável e abrangente e um setor da 
defesa eficiente, a Comissão deve apresentar uma estratégia global a nível da UE em 
matéria de segurança do aprovisionamento;

46. Destaca que a cooperação entre a UE e o Reino Unido em matéria de defesa não é 
abrangida pelo Acordo de Comércio e Cooperação e recomenda a realização de uma 
análise adequada do impacto futuro do Brexit no mercado de equipamentos de defesa da 
UE;

47. Considera que, desde a adoção das duas diretivas, o MEED sofreu muitas alterações; 
insta a Comissão a analisar a eficácia dos instrumentos disponíveis à luz destas 
alterações;

°

° °

48. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS

dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

sobre a aplicação da Diretiva 2009/81/CE, relativa aos contratos públicos nos domínios da 
defesa e da segurança, e da Diretiva 2009/43/CE, relativa à transferência de produtos 
relacionados com a defesa
(2019/2204(INI))

Relator de parecer: Sven Mikser

SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Reitera o seu apoio no que diz respeito às ambições das diretivas do Pacote «Defesa», 
fixadas no contexto da crise económica e financeira de 2008, nomeadamente as de 
promover uma maior integração da cadeia de abastecimento da UE no domínio da 
defesa e aumentar a confiança mútua entre os Estados-Membros, a transparência, a 
igualdade de tratamento e a competitividade global da indústria de defesa europeia; 
considera que tal permitiria colmatar as atuais lacunas na capacidade operacional de 
defesa e assegurar que a UE possa contar com capacidades suficientes e estratégicas, 
aumentar a interoperabilidade, racionalizar as despesas relacionadas com a defesa e 
utilizar melhor o dinheiro dos contribuintes, reduzindo a duplicação, a fragmentação e 
as sobrecapacidades industriais e reforçando a competitividade de uma base industrial e 
tecnológica de defesa europeia (BITDE) forte, inovadora e resiliente e de um mercado 
europeu de equipamentos de defesa (MEED) funcional, fiável, aberto, competitivo, 
moderno, sólido e eficiente; manifesta a sua firme convicção de que os 
Estados-Membros devem melhorar as suas competências e capacidades de defesa e 
considera que a aplicação efetiva das diretivas constitui um passo no sentido da ambição 
da UE de autonomia estratégica e de uma União Europeia da Defesa, respeitando 
plenamente as suas alianças e parceiros, e serve para reforçar a sua ação multilateral, 
constituindo um elemento necessário do desenvolvimento da indústria europeia de 
defesa e da sua segurança e capacidade para se defender contra ameaças atuais e futuras; 
sublinha que as diretivas podem tornar a política europeia de defesa mais coerente, 
desde que os Estados-Membros tenham uma visão comum e uma visão estratégica 
partilhada sobre as iniciativas europeias no domínio da defesa;

2. Destaca os progressos salientados nos relatórios de avaliação da Comissão de 2016 e no 



PE658.808v01-00 18/25 RR\1226414PT.docx

PT

estudo do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS), de 19 de outubro de 
2020, que mostram que ambas as diretivas contribuíram para abrir o mercado interno da 
defesa e avançar para a realização de um mercado interno de bens e serviços de defesa, 
mas que são necessários muito mais progressos; solicita que sejam realizadas avaliações 
mais atualizadas, uma vez que a falta de dados fiáveis, precisos e completos sobre a 
utilização de ambas as diretivas impede os decisores políticos e as partes interessadas de 
avaliarem plenamente a sua aplicação e de participarem num processo significativo para 
gerar um MEED eficaz, sólido e moderno e obsta à transparência e ao controlo; insta os 
Estados-Membros a produzir dados de elevada qualidade sobre a aplicação de ambas as 
diretivas e a considerar a criação de códigos de classificação estatística específicos, a 
fim de medir a evolução da estrutura da indústria da defesa europeia e de avaliar a 
europeização das cadeias de valor da defesa; insta os Estados-Membros a implementar e 
aplicar plenamente ambas as diretivas e exorta a Comissão a assegurar que as suas 
orientações interpretativas sejam aplicadas e cumpridas de forma coerente e integral, a 
fim de evitar a sua aplicação desigual entre os Estados-Membros, nomeadamente 
através da instauração de procedimentos por infração; manifesta a esperança de que a 
criação de uma Direção-Geral da Indústria da Defesa e do Espaço (DG DEFIS), cujo 
mandato congregue o acompanhamento e a gestão das duas diretivas, conduza também 
a ligações mais fortes entre as duas diretivas e, eventualmente, integre verdadeiramente 
a indústria da defesa no mercado interno;

3. Lamenta a contínua fragmentação do mercado europeu da defesa, que continua a 
conduzir a duplicações desnecessárias, à multiplicação de projetos ineficazes e à 
ineficácia das despesas relacionadas com a defesa por parte dos Estados-Membros; 
sublinha que, tendo em conta a recessão económica que deverá resultar da pandemia de 
COVID-19, suscetível de exercer pressão sobre os orçamentos de defesa, é necessária 
uma maior integração da indústria da defesa a nível da UE; considera que uma aplicação 
eficaz das diretivas também reforçaria a eficácia das iniciativas de defesa lançadas nos 
últimos anos, nomeadamente a Análise Anual Coordenada da Defesa (AACD), a 
Cooperação Estruturada Permanente (CEP) e o Fundo Europeu de Defesa (FED); 
sublinha e deplora, no entanto, os cortes substanciais no financiamento do FED, do 
Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e da mobilidade militar;

4. Manifesta a sua preocupação com a possível renacionalização das cadeias de 
abastecimento, o que seria contrário aos objetivos das diretivas; apela a que sejam 
redobrados os esforços para solucionar as lacunas e os atrasos tecnológicos e de 
inovação persistentes na BITDE, por forma a reduzir a crescente dependência da Europa 
de importações no setor da defesa; salienta que, a fim de criar um mercado europeu de 
equipamentos de defesa fiável e abrangente e um setor da defesa eficiente, a Comissão 
tem de apresentar uma estratégia global a nível da UE em matéria de segurança do 
aprovisionamento;

5. Reconhece a importância da cooperação UE-Reino Unido na indústria de defesa e da 
cooperação existente entre Estados-Membros individuais da UE e o Reino Unido;

Diretiva 2009/81/CE, relativa aos contratos públicos no setor da defesa e aos contratos 
sensíveis em matéria de segurança

6. Salienta que a esmagadora maioria dos contratos continua a ser adjudicada a nível 
nacional; lamenta a persistente falta de transparência e o elevado grau de opacidade de 
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algumas práticas de aquisição; lamenta a utilização generalizada de isenções e a 
persistência dos requisitos de compensação, o que limita a concorrência leal no mercado 
europeu de equipamento de defesa; apela a uma diminuição da utilização de isenções e 
de requisitos de compensação nas aquisições no setor da defesa, permitindo, desta 
forma, um desenvolvimento mais rápido e melhor da BITDE como um dos objetivos 
estratégicos de ambas as diretivas; solicita a comunicação mais sistemática e exaustiva 
de dados coerentes, precisos e comparáveis pelos Estados-Membros no que diz respeito 
à utilização que fazem das isenções, a fim de melhorar o controlo e a aplicação das 
orientações relevantes da Comissão; insta a Comissão a intensificar os seus esforços e a 
tomar medidas audaciosas e proativas para evitar a utilização abusiva de exceções e 
para fazer cumprir a diretiva, nomeadamente assegurando a eficácia dos procedimentos 
por infração;

7. Regista as disparidades entre os Estados-Membros no que diz respeito ao número de 
publicações de anúncios de concurso; salienta que estas disparidades podem provocar 
uma rutura no mercado interno e que a falta de reciprocidade pode desincentivar os 
Estados-Membros com um nível mais elevado de aplicação;

8. Salienta a necessidade de assegurar que os Estados-Membros respeitam rigorosamente 
as condições da aplicação de isenções e, em especial, a limitar estritamente a utilização 
potencialmente abusiva do artigo 346.º do TFUE, atendendo à nova realidade das 
cadeias de abastecimento multinacionais e da defesa colaborativa multinacional, de 
modo a aumentar a transparência e a igualdade; insta os Estados-Membros a seguirem 
estritamente as orientações interpretativas da Comissão no que se refere às condições 
em que o artigo 346.º possa ser invocado; solicita uma definição clara dos tipos e 
características dos produtos que podem ser objeto de isenções e apela a um controlo e 
uma avaliação cuidadosa da necessidade e proporcionalidade das isenções invocadas 
pelos Estados-Membros com base no artigo 346.º, especialmente quando a sua 
utilização possa prejudicar a competitividade da BITDE;

9. Reitera as advertências dos peritos de que, se os Estados-Membros prosseguirem as suas 
práticas atuais, nas quais, em média, menos de 20 % dos contratos de defesa resultam 
em projetos de colaboração, a indústria europeia de defesa e a sua capacidade de 
inovação tecnológica estarão condenadas ao declínio;

10. Congratula-se com as disposições da diretiva que visam promover a contratação pública 
em regime de cooperação no domínio da defesa e insta os Estados-Membros a 
recorrerem a todas as possibilidades de cooperação oferecidas pela diretiva num espírito 
genuíno de solidariedade, designadamente no âmbito do Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa (PEDID) e do futuro FED; 
recomenda que os grandes projetos de defesa geridos atualmente de forma bilateral ou 
multilateral por Estados-Membros fora do quadro das iniciativas de defesa da UE sejam 
integrados nas mesmas, a fim de permitir a participação significativa desses 
Estados-Membros dispostos a integrar os projetos, de assegurar a coerência das ações, 
de evitar duplicações para fazer uma melhor utilização do dinheiro dos contribuintes e 
de garantir de forma consistente valor acrescentado a toda a União; apela a uma maior 
cooperação através de projetos comuns de investigação e desenvolvimento (I&D) no 
setor da defesa e de aquisições para apoiar o desenvolvimento da base industrial e 
tecnológica europeia de defesa;
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11. Observa que a participação das PME no domínio dos contratos públicos no setor da 
defesa continua a ser reduzida; incentiva os Estados-Membros a abordar as causas desta 
situação, a envidar esforços para reduzir os obstáculos à entrada nas PME e a reduzir a 
sua complexidade, e a seguir sistematicamente a recomendação da Comissão, de 2018, 
sobre o acesso ao mercado transfronteiriço por parte de subfornecedores e de PME, 
designadamente no que diz respeito à tradução de concursos, ao anúncio prévio de 
grandes programas de contratos públicos e à sua divisão em lotes mais pequenos, tendo 
simultaneamente em conta os custos e o calendário dos programas; insta os Estados-
Membros a assegurar um levantamento atualizado e publicitado das capacidades 
tecnológicas das PME, em particular das que trabalham em tecnologias emergentes e 
disruptivas, a fim de permitir que os principais contratantes de outros Estados-Membros 
identifiquem as PME com as competências necessárias para lançar um projeto conjunto 
e de permitir e reforçar uma concorrência leal e aberta e uma maior participação das 
PME, apoiando simultaneamente uma maior transparência;

Diretiva 2009/43/CE, relativa à transferência de produtos relacionados com a defesa

12. Exorta os Estados-Membros a demonstrar vontade política absoluta para garantir a 
aplicação efetiva e harmonizada das disposições da Diretiva 2009/43/CE e para 
aumentar a cooperação intra-UE em matéria de aquisições e de I&D no setor da defesa; 
insta os Estados-Membros a utilizar a I&D e as aquisições comuns no setor da defesa 
para reforçar a interoperabilidade entre as suas forças armadas; insta a Comissão a 
apoiar os Estados-Membros na aplicação da diretiva e a prosseguir o diálogo com as 
autoridades nacionais sobre esta matéria;

13. Insta a Comissão a promover a participação das PME em projetos transfronteiriços e a 
sensibilizar para os instrumentos e benefícios da diretiva, em especial no que diz 
respeito às PME;

14. Sublinha que é necessária uma interpretação mais coerente e uma aplicação mais 
consistente da Posição Comum da UE relativa à exportação de armas, a fim de limitar a 
fragmentação do mercado interno da defesa da UE e reforçar a coerência da sua política 
externa; sublinha que, nas suas conclusões de 16 de setembro de 2019, o Conselho 
observou que o reforço de uma BITDE deve ser acompanhado de uma cooperação e 
convergência mais estreitas no domínio do controlo das exportações de tecnologia e 
equipamento militares; apela a que sejam tomadas medidas para colmatar eventuais 
lacunas, incoerências ou contradições que possam existir entre a Diretiva relativa à 
transferência de produtos relacionados com a defesa, a Posição Comum e o 
Regulamento relativo aos produtos de dupla utilização; insiste na importância de ter 
plenamente em conta o artigo 4.º, n.º 8, da Diretiva 2009/43/CE; salienta que a 
autorização prévia antes da reexportação de produtos e componentes deixaria de ser 
necessária se a posição comum fosse interpretada e aplicada uniformemente;

15. Recomenda a realização de uma análise adequada do impacto de ambas as diretivas na 
cooperação em matéria de defesa entre a UE e o Reino Unido no cenário pós-Brexit; 
Apela a que sejam elaboradas disposições específicas em matéria de cooperação no 
domínio da indústria da defesa entre a UE e o Reino Unido, em conformidade com as 
especificidades de qualquer acordo geral que possa ser celebrado entre as partes;

16. Lamenta a utilização limitada das licenças de transferência gerais (LTG); insta os 
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Estados-Membros a aumentar a transparência, aplicando de forma mais exaustiva as 
recomendações da Comissão sobre o alinhamento do âmbito de aplicação e das 
condições em relação aos produtos que devem ser sujeitos à utilização de LTG; insta a 
Comissão a avaliar a aplicação das suas recomendações e a elaborar um relatório sobre 
esta matéria; sublinha a necessidade de os Estados-Membros providenciarem traduções 
dos regulamentos nacionais sobre licenças de transferência; insta a Comissão a apoiar 
plenamente e a assistir os Estados-Membros no desenvolvimento de licenças de 
transferência globais e individuais harmonizadas para os projetos do PEDID e do FED; 

17. Salienta a importância de garantir a acessibilidade e facilidade de utilização do Registo 
em linha das Empresas Certificadas Relacionadas com a Defesa (CERTIDER), de 
disponibilizar sistematicamente dados detalhados sobre as transferências de armas intra-
UE e de refletir a necessidade de atualizar o quadro estatístico vigente para melhor ter 
em conta as atividades em matéria de defesa e armamento, por forma a proporcionar um 
controlo significativo e avaliar adequadamente a aplicação da diretiva 2009/43/CE; 
insta os Estados-Membros a informar anualmente a Comissão sobre a utilização de LTG 
e licenças individuais; insta a Comissão a manter atualizada a secção do CERTIDER 
sobre as LTG; insta os Estados-Membros, para o efeito, a notificar sistematicamente a 
Comissão de quaisquer alterações introduzidas nas suas LTG.
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