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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta que, no atual quadro de segurança global, em que alguns países se estão a 
afastar do multilateralismo, uma parte integrante da autonomia estratégica da UE deve 
ser a capacidade independente de garantir a segurança dos seus cidadãos contra um 
número crescente de ameaças, nomeadamente, conflitos armados nas suas 
proximidades, ciberataques e campanhas de desinformação, juntamente com a 
promoção ativa da paz, da estabilidade, dos direitos humanos e da democracia na sua 
vizinhança e além desta, bem como a promoção dos seus valores;

2. Salienta que, respeitando embora as tradições de neutralidade militar de vários 
Estados-Membros, é fundamental assegurar o apoio dos cidadãos da UE à ambição 
política de uma política de defesa da UE; sublinha que, de acordo com os mais recentes 
inquéritos de opinião pública, três quartos dos cidadãos da UE são favoráveis a um 
reforço da cooperação entre Estados-Membros no domínio da segurança e da defesa e, 
portanto, apoiam uma política comum de defesa e segurança para os Estados-Membros, 
percentagem que, desde 2004, se mantém acima dos 70 %;

3. Constata que a União tem sido lenta a reagir e a adaptar-se, em termos políticos, 
diplomáticos e militares, a novas crises e a este novo contexto internacional; considera 
que, no domínio específico da defesa, a relutância política em levar até às últimas 
consequências a aplicação das disposições rigorosas já previstas nos Tratados europeus 
e as inúmeras formas de cooperação entre Estados-Membros têm enfraquecido a 
capacidade da UE de desempenhar um papel decisivo em crises externas;

4. Apela à adoção progressiva de medidas que conduzam a uma política de defesa comum 
(artigo 42.º, n.º 2, do TUE) e, por fim, uma defesa comum, ao mesmo tempo que se 
reforçam as abordagens de prevenção e resolução de conflitos, inclusivamente através 
do aumento dos recursos financeiros, administrativos e humanos consagrados à 
mediação, ao diálogo, à reconciliação, à consolidação da paz e às respostas imediatas a 
situações de crise;

5. Insta, por conseguinte, o Conselho Europeu a assumir um compromisso firme no 
sentido do desenvolvimento a longo prazo da União Europeia da Defesa, com um 
roteiro claro; insta igualmente o Conselho Europeu a passar da unanimidade para a 
votação por maioria qualificada no domínio da PESC e da PCSD, nos casos em que o 
Tratado da União Europeia o permita, designadamente no que se refere às decisões 
sobre as missões civis no âmbito da PCSD; reconhece, além disso, que nenhum país 
está em condições de, por si só, fazer face aos desafios de segurança no continente 
europeu e na sua vizinhança imediata;

6. Regozija-se com a aplicação efetiva da cooperação estruturada permanente (CEP), 
prevista nos artigos 42.º, n.º 6, e 46.º do TUE, como passo importante nesse sentido e 
rumo a uma cooperação reforçada em matéria de segurança e de defesa entre os 
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Estados-Membros; salienta que os Estados-Membros têm a possibilidade de envolver a 
Comissão no desenvolvimento de projetos relacionados com a CEP, em conformidade 
com as regras de governação interna;

7. Congratula-se com as orientações políticas da Presidente eleita da Comissão, que se 
enquadram numa dimensão «geopolítica», e salienta a necessidade de, nos próximos 
cinco anos, adotar mais medidas audaciosas rumo a uma verdadeira União Europeia da 
Defesa; congratula-se, além disso, com outros compromissos no sentido de dar resposta 
ao pedido há muito formulado pelo Parlamento de que seja dada maior proeminência 
institucional à defesa, através da proposta de criação de uma direção-geral específica 
para o efeito;

8. Congratula-se pelo facto de vários Estados-Membros terem recentemente apelado à 
criação de um Conselho de Segurança da UE tendo em vista a coordenação das políticas 
de defesa dos Estados-Membros, nomeadamente em matéria de cibersegurança e luta 
contra o terrorismo, e o desenvolvimento conjunto da estratégia de defesa da UE; 
considera, em particular, que é necessário definir melhor a dimensão institucional deste 
conceito e proceder a uma avaliação adequada do seu valor acrescentado;

9. Considera que um Livro Branco da UE sobre segurança e defesa constituiria um 
instrumento estratégico essencial para reforçar a governação da política de defesa da 
UE, que proporcionaria uma definição gradual da União Europeia da Defesa, ao mesmo 
tempo que permitiria um planeamento estratégico a longo prazo e a sincronização 
gradual dos ciclos de defesa de todos os Estados-Membros; solicita ao Conselho e à 
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) que desenvolvam um instrumento deste 
tipo, tendo em vista a sua inclusão, nomeadamente, no planeamento do quadro 
financeiro plurianual (QFP), com o objetivo adicional de assegurar a coerência entre o 
plano de execução da estratégia global da UE em matéria de segurança e defesa, a 
análise anual coordenada em matéria de defesa (AACD) e a CEP;

10. Sublinha que o Livro Branco da UE também deveria descrever cenários possíveis para 
eventuais operações militares no futuro e abordar a questão de saber como e em que 
circunstâncias se pode afirmar existirem razões legítimas e adequadas para o 
destacamento de missões da PCSD para fazer face a situações de crise, crises 
humanitárias e conflitos;

11. Entende que o instrumento da AACD deve ser reformado de molde a garantir um 
exercício mais estratégico, alinhado com a estratégia global atualizada da UE; salienta 
que o ulterior desenvolvimento da autonomia estratégica da UE alicerçada na CEP 
exigirá um debate sobre a dimensão dos projetos que estão a ser desenvolvidos sob a 
sua égide; salienta que é necessário clarificar a interação de várias iniciativas 
empreendidas pelos Estados-Membros com a CEP, em particular no que diz respeito a 
projetos como a Força de Intervenção Europeia, a nação-quadro, a Força de Utilização 
Conjunta ou o Eurocorps, uma vez que pressupõem diferentes graus de cooperação 
institucional;

12. Frisa que uma maior integração europeia em matéria de segurança e defesa também 
deve pressupor um maior escrutínio democrático através do controlo parlamentar; 
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reitera, por conseguinte, a necessidade de reforçar o papel do Parlamento Europeu nesta 
matéria, nomeadamente através da criação de uma Comissão da Segurança e da Defesa 
de pleno direito, complementada por reuniões interparlamentares conjuntas entre 
representantes dos parlamentos nacionais e deputados ao Parlamento Europeu; insta os 
governos dos Estados-Membros a participarem e a envolverem os seus parlamentos 
nacionais nas decisões tomadas no domínio da PCSD;

13. Recorda a existência do artigo 44.º do TUE, que prevê disposições que reforçam a 
flexibilidade e introduz a possibilidade de confiar a execução de tarefas de gestão de 
crises a um grupo de Estados-Membros, que levariam a cabo estas tarefas em nome da 
UE e sob o controlo político e a orientação estratégica do Comité Político e de 
Segurança e do Serviço Europeu para a Ação Externa;

14. Reitera a necessidade de eliminar os obstáculos à mobilização dos agrupamentos táticos 
da UE e considera que o requisito de unanimidade no Conselho compromete o próprio 
objetivo destes grupos — atuar como capacidade militar de reação rápida que dê 
resposta a crises e conflitos emergentes em todo o mundo; considera que é necessário 
transformar estes grupos em unidades multinacionais permanentes e solicita que as 
estruturas militares europeias existentes sejam integradas no quadro institucional da UE;

15. Salienta que a próxima Conferência sobre o Futuro da Europa deve incluir reflexões 
sobre a futura União Europeia da Defesa e, em particular, a necessidade de criar uma 
força de intervenção europeia dotada de capacidades de defesa suficientemente eficazes 
para participar na manutenção e prevenção de conflitos e reforçar a segurança 
internacional, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com as missões 
referidas no artigo 43.º, n.º 1, do TUE;

16. Alerta para a multiplicidade de intervenientes institucionais e as sobreposições no setor 
de defesa da UE; apela a todas as partes interessadas para que reflitam sobre a forma 
como será possível melhorar este setor, a fim de o tornar mais compreensível para os 
cidadãos, mais lógico e coerente do ponto de vista institucional e mais eficaz na 
prestação de serviços;

17. Insta o Conselho, tendo em conta a expectável saída do Reino Unido da UE, a adotar 
disposições urgentes sobre a participação de terceiros na CEP;

18. Reafirma o compromisso da União para com a NATO, que continua a ser um pilar 
fundamental da nossa segurança comum; observa, no entanto, que uma cooperação 
estreita entre a UE e os seus aliados mais próximos não deve obstar à criação da União 
Europeia da Defesa;

19. Está convicto de que uma indústria de defesa competitiva é crucial para a Europa; 
adverte para o facto de que, apesar dos esforços envidados nos últimos anos, como no 
caso do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa 
(PEDID) e do Fundo Europeu de Defesa (FED), as diferentes regulamentações 
nacionais, os procedimentos de licenciamento e as listas de controlo das exportações, 
assim como a não partilha de informações continuam a ser os principais obstáculos à 
criação de uma verdadeira  indústria de defesa europeia eficaz;

20. Frisa o seu apoio à criação de uma capacidade autónoma de análise de informações da 
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UE, que deverá incrementar as aspirações de segurança comuns e assegurar a 
interoperabilidade dos serviços nacionais de informações; 

21. Solicita uma reflexão sobre o papel que a Agência Europeia de Defesa deve 
desempenhar na definição gradual de uma política de defesa comum da UE;

22. Salienta a necessidade de reforçar a Agência Europeia de Defesa (AED) fornecendo-lhe 
os recursos e o apoio político de que carece para poder desempenhar um papel de 
liderança e de coordenação na PSCD da UE, mormente no desenvolvimento de 
capacidades, na investigação e na adjudicação de contratos; reitera a sua opinião de que 
a melhor maneira de o conseguir seria através do financiamento das despesas de pessoal 
e de funcionamento da Agência pelo orçamento da União;

23. Observa que a cláusula de assistência mútua (artigo 42.º, n.º 7, do TUE) se centra nas 
obrigações dos Estados-Membros (e não da UE), enquanto a cláusula de solidariedade 
(artigo 222.º do TFUE) prevê que a União e os seus Estados-Membros atuem em 
conjunto, mas ambas as cláusulas introduzem compromissos vinculativos entre os 
Estados-Membros e ambos preveem motivos para a mobilização de todos os 
instrumentos ao seu dispor quando solicitados; considera, por conseguinte, plenamente 
justificada uma maior clarificação da forma como ambas as cláusulas são acionadas, 
aplicadas e se inter-relacionam, em particular quando o fator de ameaça não seja claro;

24. Reitera que o artigo 42.º, n.º 7, do TUE estabelece uma cláusula de assistência mútua no 
contexto da segurança coletiva; sublinha que o artigo 42.º, n.º 7, do TUE, invocado 
apenas uma vez até à data, pode ser um catalisador do desenvolvimento da política de 
segurança e defesa da UE, conduzindo a compromissos mais sólidos por parte de todos 
os Estados-Membros; deplora, no entanto, que as condições de ativação do artigo e as 
modalidades de prestação da assistência requerida nunca tenham sido claramente 
definidas; solicita uma análise da aplicação da cláusula de assistência mútua e a 
elaboração de novas orientações quanto à sua aplicação no futuro;

25. Destaca que a cláusula de solidariedade (artigo 222.º do TFUE) também confere à 
União e aos seus Estados-Membros a possibilidade de prestarem assistência a um 
Estado-Membro se este for alvo de um ataque terrorista ou vítima de uma catástrofe 
natural ou de origem humana; recorda que a Estratégia da União Europeia para a 
Cibersegurança, de 2013, estatui que «um incidente ou ataque informático 
particularmente grave pode constituir razão suficiente para um Estado-Membro invocar 
a cláusula de solidariedade da União Europeia», ou seja, o artigo 222.° do TFUE; 
recorda ainda que a Decisão 2014/415/UE do Conselho de 24 de junho de 2014 relativa 
às regras de execução da cláusula de solidariedade pela União1 estabelece que a cláusula 
de solidariedade insta a União a mobilizar todos os instrumentos ao seu dispor, 
nomeadamente, as estruturas desenvolvidas no âmbito da PCSD; insta os Estados-
Membros a considerarem a ativação da cláusula de solidariedade no futuro;

1 JO L 192 de 1.7.2014, p. 53.
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