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Posição do Conselho
Artigo 9

Posição do Conselho Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Reforço das capacidades dos 

intervenientes militares em prol do 
desenvolvimento e da segurança para o 

desenvolvimento
1. No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável, que exige a 
consecução de sociedades estáveis, 
pacíficas e inclusivas, a assistência da 
União ao abrigo do Instrumento pode ser 
utilizada no contexto de uma reforma 
mais vasta do setor da segurança ou para 
reforçar as capacidades dos intervenientes 
militares nos países parceiros, nas 
circunstâncias excecionais definidas no 
n.º 3, para realizar atividades de 
desenvolvimento e atividades de 
segurança para o desenvolvimento. 
2. A assistência nos termos do presente 
artigo pode cobrir, em especial, a 
disponibilização de programas de reforço 
das capacidades em prol do 
desenvolvimento e da segurança para o 
desenvolvimento, incluindo formação, 
orientação e aconselhamento, bem como 
o fornecimento de equipamento, a 
melhoria de infraestruturas e a prestação 
de serviços diretamente relacionados com 
essa assistência. 
3. A assistência nos termos do presente 
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artigo só é prestada: 
(a) Nos casos em que o recurso a 
intervenientes não militares não permita 
satisfazer os requisitos para atingir 
devidamente os objetivos da União ao 
abrigo do Instrumento e em que haja uma 
ameaça à existência de instituições do 
Estado que funcionem, ou à proteção dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, e as instituições do Estado 
não consigam fazer face a essa ameaça; e 
(b) Nos casos em que exista um consenso, 
entre o país parceiro em questão e a 
União, no sentido de que os intervenientes 
militares são fundamentais para 
preservar, estabelecer ou restabelecer as 
condições essenciais para o 
desenvolvimento sustentável, inclusive em 
contextos e situações de crise e de 
fragilidade ou desestabilização. 
4. A assistência da União nos termos do 
presente artigo não pode ser utilizada 
para financiar o reforço das capacidades 
dos intervenientes militares para outros 
fins que não a realização de atividades de 
desenvolvimento ou de atividades de 
segurança para o desenvolvimento. Em 
particular, não pode ser utilizada para 
financiar: 
(a) Despesas militares recorrentes; 
(b) A aquisição de armas e munições, ou 
de qualquer outro equipamento concebido 
para a aplicação de força letal; 
(c) Formações destinadas a contribuir 
especificamente para a capacidade de 
combate das forças armadas. 
5. Aquando da conceção e execução das 
medidas previstas no presente artigo, a 
Comissão promove a apropriação pelo 
país parceiro. A Comissão define 
igualmente os elementos e as boas 
práticas necessários para assegurar a 
sustentabilidade e a responsabilização a 
médio e a longo prazo e promove o Estado 
de direito e os princípios consagrados do 
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direito internacional.

Or. en

Justificação

O artigo 208.º do TFUE estabelece claramente que «o objetivo principal da política da União 
[em matéria de cooperação para o desenvolvimento] é a redução e, a prazo, a erradicação 
da pobreza». A diversão de fundos de desenvolvimento para apoiar as forças militares e, 
mesmo, a ponderação da possibilidade de atribuir tarefas de desenvolvimento a 
intervenientes militares é contrária à ideia de um instrumento civil de ajuda ao 
desenvolvimento e de ajuda humanitária, que deve ser universal e imparcial.


