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Parlamento Europeu apela a maior cooperação na UE no domínio da
defesa

O atual contexto financeiro e de segurança exige que as forças armadas
europeias “colaborem de forma mais estreita” e que os militares “treinem e
trabalhem mais e melhor de forma conjunta”, diz o Parlamento Europeu num
relatório sobre a União Europeia da Defesa, hoje aprovado por 369 votos a favor,
255 contra e 70 abstenções. A criação de um quartel-general permanente da UE
para o comando e controlo de operações militares, o investimento de 2% do PIB
dos Estados-Membros para a defesa e ações autónomas nos casos em que a
NATO não queira atuar são algumas das recomendações feitas pelo PE.

A situação em matéria de segurança na Europa e nos países vizinhos piorou
significativamente nos últimos anos e criou “difíceis desafios sem precedentes que
nenhum país nem organização pode enfrentar isoladamente”, afirmam os
eurodeputados.

O terrorismo, as ameaças híbridas, a volatilidade económica, a cibersegurança e a
insegurança energética, o crime organizado e as alterações climáticas são as “maiores
ameaças diárias num mundo mais complexo e interligado”, no qual “a UE deve fazer
o seu melhor e encontrar os meios para garantir a segurança”, acrescentam.

Um quartel-general e um semestre europeu da defesa

O PE encoraja a criação de um quartel-general permanente da UE para o comando e
controlo de operações militares e a utilização de forças multinacionais para operações
de manutenção da paz, prevenção de conflitos e reforço da segurança internacional.

Os Estados-Membros devem definir como objetivo uma despesa mínima de 2% do PIB
para a defesa e procurar novas formas de aquisição, manutenção e conservação
conjunta de forças e de material, diz o relatório. Os eurodeputados sugerem que se
comece pela mutualização e partilha de material não letal, como os veículos e
aeronaves de transporte e de reabastecimento e outro material de apoio.

O PE propõe também a criação de um “semestre europeu da defesa, no qual os
Estados-Membros possam consultar os ciclos de planeamento e os planos de
contratação entre si”.

Futuro programa de investigação da UE em matéria de defesa

Os eurodeputados afirmam que a ação preparatória para um futuro programa de
investigação da UE em matéria de defesa deverá beneficiar de, “no mínimo, 90 milhões
de euros para os próximos três anos” (2017-2020).

O PE considera que esta ação preparatória deve ser seguida por um “grande programa
de investigação financiado pela UE”, no âmbito do próximo quadro financeiro
plurianual, com início em 2021. Este programa de investigação europeu em matéria
de defesa “necessita de um orçamento total de, no mínimo, 500 milhões de euros para



o período em questão, por forma a ser credível e fazer uma diferença substancial”,
conclui o relatório.

Cooperação entre a UE e a NATO

O PE “continua convicto de que a NATO é a principal fornecedora de segurança e
defesa na Europa”, apoiando uma maior cooperação entre a UE e a NATO.
Acrescenta, no entanto, que “não obstante o papel da NATO de proteger os seus
membros, na maioria europeus, contra qualquer ataque externo, a UE deve aspirar a
ser realmente capaz de se defender a si própria e agir autonomamente se necessário,
assumindo uma maior responsabilidade nesta matéria mediante a melhoria do
equipamento, da formação e da organização”.

Os eurodeputados consideram que os Estados-Membros devem desenvolver
capacidades que possam ser mobilizadas no domínio da política comum de segurança
e defesa (PCSD) a fim de “possibilitar ações autónomas nos casos em que a NATO
não queira atuar ou quando é mais adequada a ação da UE”. O PE diz que “esta
cooperação contribuiria igualmente para reforçar o papel da NATO em matéria de
política de segurança e defesa, bem como na defesa coletiva”.

Num relatório sobre a PCSD que vai ser debatido amanhã e votado na quarta-feira, os
eurodeputados propõem uma “revisão profunda e completa da PCSD, de molde a
permitir à UE e aos seus Estados-Membros contribuírem de forma decisiva para a
segurança da União, a gestão das crises internacionais e a afirmação da autonomia
estratégica da UE”.
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