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9/ Uma Europa mais forte na cena mundial
«Precisamos de uma Europa mais sólida em matéria de política externa. A crise na
Ucrânia e a situação preocupante no Médio Oriente mostram como é importante que
a Europa esteja unida na cena da política externa.»
Orientações políticas de Jean-Claude Juncker, 15 de julho de 2014
A União Europeia continua a promover uma ordem mundial
assente em regras e a garantir a PBDRO>Kĵ>B>BPQ>?FIFA>AB
K>KLPP>OBDFĲLBM>O>>IķJABI> Defendemos os direitos
humanos, a democracia e o Estado de direito em todo o
mundo. E trabalhamos em estreita colaboração e de forma
construtiva com os nossos parceiros internacionais para
tornar o mundo mais seguro e mais estável.

,?QCOSĹLAG?B?AB@I>O>ĵĲL@LKGRKQ> assinada pelo
NPCQGBCLRC(SLICP MNPCQGBCLRC2SQICMQCAPCRıPGM ECP?J
Stoltenberg PL?OB>POBI>ĵłBP2" +1, acordámos na
realização de 42 propostas concretas de ação conjunta. Juntos
NMBCPCKMQGLRCLQGȏA?PMQCQDMPĶMQLMQCLRGBMBCAMK@?RCP
as ameaças híbridas e os ciberataques e ajudar os nossos
parceiros a prevenir e a dar resposta às situações de crise.

Agora mais do que nunca, os europeus terão de assumir
maiores responsabilidades pela sua própria segurança. Em
novembro, a Comissão apresentou o -I>KLABĵĲL"ROLMBR
de Defesa, que expunha a forma como um Fundo Europeu de
Defesa e outras ações poderiam ajudar os Estados-Membros
??SKCLR?P?CȏAıAG?B?QQS?QBCQNCQ?QL?QA?N?AGB?BCQ
de defesa comuns e a reforçar a segurança dos cidadãos
CSPMNCSQ #QRGK? QCOSC??SQĹLAG?BCAMMNCP?ĶĳMCLRPC
os Estados-Membros no domínio da defesa e da segurança
custe anualmente entre 25 000 milhões e 100 000 milhões
de euros. 80% das aquisições e mais de 90% da investigação
e tecnologia são geridos a nível nacional. Seria possível
poupar até 30% da despesa anual com a defesa através
de aquisições conjuntas.

A UE centrou-se este ano na implementação da nossa
estratégia global, para ajudar os nossos países e os
N?ļQCQLMQQMQN?PACGPMQ?D?XCPD?AC?MQBCQ?ȏMQAMKSLQ 
desde a cooperação para o desenvolvimento e a luta contra
as alterações climáticas até à segurança, a defesa e a
manutenção da paz.
ȏKBCRMPL?PK?GQQCESPMQMQN?ļQCQB?LMQQ?TGXGLF?LĶ?
alargada, continuaremos a apoiar os esforços liderados pelas
Nações Unidas para restabelecer a paz na 0ĻOF> para encontrar
uma solução política para o Iémen e para estabilizar a )Ļ?F> 
Encorajámos as reformas políticas e a reconciliação nacional
no Iraque, proporcionando simultaneamente ajuda humanitária
e apoio ao desenvolvimento, sempre que necessário.

No que se refere à Política Comum de Segurança e Defesa, +?GQNCPRMBCA?Q? GLRCLQGȏAıKMQ?LMQQ?AMMNCP?ĶĳMAMK
DMP?K?JA?LĶ?BMQPCQSJR?BMQK?GQQGELGȏA?RGTMQLMņJRGKM?LM  os países dos >I@ĲP,@FABKQ>FPCPC?ȏPKıKMQMLMQQM
do que nos dez anteriores. Abrimos novas
perspetivas. O novo centro de comando
destinado às missões de formação e de
aconselhamento militar da UE é agora
uma realidade. Está a tomar forma um
A UE suprimiu as
exame anual coordenado dos orçamentos
L?OFD>ĵłBPABSFPQLP
de defesa nacionais. Os líderes apoiaram
o ambicioso -I>KLABĵĲL"ROLMBR
para ucranianos e
de Defesa, o novo Fundo Europeu de
ECMPEG?LMQ L?QCOSĹLAG?
!BCBP>B>M>O@BOF>OBCLOĵ>A>@LJ>
de reformas importantes,
NATO, e apelaram a uma @LLMBO>ĵĲL
estruturada permanente que seja
nomeadamente no domínio
inclusiva e ambiciosa, com vista a reforçar
da luta contra a corrupção
a segurança e a defesa da Europa.
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A UE é o maior doador de ajuda ao
desenvolvimento e de ajuda humanitária
compromisso para com a MBOPMBQFS>A>2KFĲL"ROLMBF>
M>O>QLA>>OBDFĲL Continuamos a apoiar os esforços de
reforma da I?ıKF>e da >KQFD>/BMŅ?IF@>GRDLPI>S>
da Macedónia e a facilitar o diálogo entre a Sérvia e o
Kosovo. O Montenegro e a Sérvia abriram novos capítulos
nas negociações de adesão, enquanto a Bósnia-Herzegovina
apresentou o pedido de adesão.
Reforçámos também as parcerias com outros países nas
nossas fronteiras orientais. O @LOALABPPL@F>ĵĲL@LJ
>2@OıKF>entrou em vigor após a Comissão ter ajudado os
#QR?BMQ +CK@PMQ?SJRP?N?QQ?PMQM@QRıASJMQİP?RGȏA?ĶĳM
ȏL?J !MLRGLS?KMQ?apoiar a integridade territorial, a
QM@CP?LG?C?GLBCNCLBĹLAG?B?3APĲLG? HSLR?KCLRCAMK
a plena aplicação dos acordos de Minsk. Além disso, a UE
redobrou esforços para contribuir para a luta contra a corrupção
na Ucrânia, que constitui a chave para a transformação do
país. Por outro lado, mantivemos o nosso compromisso de
IBS>KQ>O>L?OFD>ĵĲLABSFPQLM>O>LP@FA>AĲLPA>
$BŀODF>BA>2@OıKF> L?QCOSĹLAG?BCCQRCQN?ļQCQRCPCK
implementado uma série de reformas de grande alcance.
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3BKBWRBI> é motivo de preocupação para todos os seus
parceiros e a UE continua a promover uma solução política
para a atual crise, embora esteja pronta a adotar medidas
restritivas.
A UE está a desempenhar um papel de liderança na
execução da DBKA>  A>P+>ĵłBP2KFA>PM>O>L
Desenvolvimento Sustentável e, em 2016, fomos, uma
vez mais, o maior prestador mundial de ajuda pública ao
desenvolvimento, com um total de 75,5 mil milhões de euros.
O novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento
contribui para harmonizar os nossos trabalhos neste domínio
com a Agenda 2030.

A UE mantém o seu trabalho com a Turquia. Condenámos a
tentativa de golpe de Estado de julho de 2016 e expressámos
o nosso apoio às instituições democraticamente eleitas do
país. Continuaremos a insistir na necessidade do respeito
pelos direitos humanos, das liberdades fundamentais e do
#QR?BMBCBGPCGRM CKPCJ?ĶĳM?MQOS?GQ?2SPOSG?RCTCEP?TCQ A UE é o maior doador de ajuda humanitária e ao
recuos durante o ano transato.
desenvolvimento do mundo. A ajuda da UE não é uma
questão de caridade, mas sim um investimento concreto
Do CBD>KFPQĲL>*F>KJ>O FOJıKF> a UE apoia a nas pessoas e de interesse mútuo. A Comissão Europeia,
transição democrática, a paz e a estabilidade na Ásia e por si só, disponibilizará 31 mil milhões de euros em ajuda
condena as violações dos direitos humanos, sempre que pública ao desenvolvimento para África, entre 2014 e 2020.
necessário. Reforçámos as nossas relações e a cooperação #QRCȏL?LAG?KCLRMAMLRPG@SGN?P?BGL?KGX?P?CAMLMKG?
com a EFK> >ĠKAF>L&OĲLB> LOBF>AL0RI colaborando africana, de modo a dar aos jovens uma oportunidade para
estreitamente com esses países em matéria de segurança construir um futuro, garantir a segurança alimentar e o
global, de luta contra as alterações climáticas e de cooperação acesso à energia, assim como reforçar a boa governação
para o desenvolvimento. A UE prestou um forte apoio aos e o respeito dos direitos humanos. Por exemplo, através do
seus aliados no que diz respeito ao programa de armas apoio ao desenvolvimento da UE, mais de 18 milhões de
nucleares da Coreia do Norte.
pessoas obtiveram acesso à energia em África.
Noutras partes do globo, as nossas relações bilaterais
com Cuba passaram a uma nova fase, abrindo caminho a
um maior investimento e a mais trocas comerciais com a
UE, graças ao reforço do diálogo político e da cooperação.
Apoiámos politicamente a Colômbia no caminho rumo à
paz, fornecendo um pacote de apoios sem precedentes de
quase 600 milhões de euros. O destino da democracia na

A UE continua a ser um interlocutor fundamental do G7 e
do G20. Durante o ano passado, a UE estabeleceu a agenda
em matéria de comércio livre e justo, tomou posição a favor
da luta contra as alterações climáticas, protegeu as regras
CQR?@CJCAGB?QBCQBC?CAJMQĳMB?APGQCȏL?LACGP? ?ȏKBC
E?P?LRGP?CQR?@GJGB?BCȏL?LACGP?GLRCPL?AGML?JCJGBCPMS?
JSR?AMLRP??CT?QĳMȏQA?JGLRCPL?AGML?J
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