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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la baza industrială și tehnologică de apărare europeană
(2013/2125(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere concluziile Consiliului European din 13-14 decembrie 2012 și procesul 
care a condus la planificarea pentru perioada 19-20 decembrie 2013 a unei reuniuni a 
Consiliului European pe tema apărării,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 iulie 2013 intitulată „Către un sector al 
apărării și al securității mai competitiv și mai eficient” (COM(2013)0542),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 decembrie 2007 intitulată „Strategie pentru 
o industrie europeană de apărare mai puternică și mai competitivă” (COM(2007)0764),

– având în vedere Strategia europeană de securitate, adoptată de Consiliul European la 
12 decembrie 2003, precum și raportul privind punerea sa în aplicare, aprobat de Consiliul 
European din 11-12 decembrie 2008,

– având în vedere Strategia pentru baza industrială și tehnologică de apărare europeană 
adoptată la 14 mai 2007 de Comitetul director al Agenției Europene de Apărare (AEA),

– având în vedere Decizia 2011/411/PESC a Consiliului din 12 iulie 2011 de definire a 
statutului, sediului și regulamentului de funcționare ale Agenției Europene de Apărare și 
de abrogare a Acțiunii comune 2004/551/PESC1,

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la punerea în aplicare a 
politicii de securitate și apărare comune2 și Rezoluția sa din 14 decembrie 2011 referitoare 
la impactul crizei financiare asupra sectorului apărării în statele membre ale UE3,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2013),

O politică de securitate și apărare comună funcțională necesită o bază industrială și 
tehnologică de apărare europeană puternică

1. reamintește faptul că o politică de securitate și apărare comună funcțională necesită o bază 
industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB) puternică, care constituie un 
element esențial pentru capacitatea Europei de a garanta securitatea cetățenilor săi, de a-și 
proteja valorile și de a-și promova interesele;

                                               
1 JO L 183, 13.7.2011, p. 16.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0455.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0574.
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2. reamintește nivelul ambițiilor stabilit în materie de operațiuni și subliniat în Declarația din 
11 decembrie 2008 a Consiliului privind consolidarea capacităților, precum și misiunile 
civile și militare subliniate la articolul 43 alineatul (1) din TUE; reamintește angajamentul 
asumat de statele membre în ceea ce privește îmbunătățirea capabilităților lor militare; 
invită Consiliul European să lanseze, în acest scop, procesul de elaborare a unei politici 
europene în materie de capacități și armament (ECAP), astfel cum este prevăzut la 
articolul 42 alineatul (3) din TUE;

3. atrage atenția asupra faptului că peisajul strategic este în continuă schimbare la nivel 
mondial, că bugetele consacrate apărării au fost reduse și că întreprinderile europene din 
domeniul apărării se adaptează la această situație punând accent pe exporturile către țări 
terțe, cu prețul transferului de tehnologii sensibile și de drepturi de proprietate 
intelectuală, precum și cu prețul deplasării producției în afara UE; este îngrijorat de 
reducerea investițiilor în domeniul apărării, care va crește tot mai mult gradul de expunere 
a EDTIB la riscul ca activitățile sale să fie controlate și limitate de puteri terțe cu interese 
strategice diferite;

4. subliniază faptul că, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, politicile UE 
în materie de industrie, spațiu și cercetare își extind domeniul de aplicare în sfera apărării; 
subliniază faptul că programele Uniunii în alte domenii, cum ar fi securitatea internă și 
securitatea frontierelor, gestionarea dezastrelor și dezvoltarea, oferă o perspectivă 
importantă de dezvoltare în comun a capacităților relevante pentru aceste politici și pentru 
desfășurarea misiunilor PSAC;

5. reamintește necesitatea înregistrării de progrese în consolidarea EDTIB, având în vedere 
că, în contextul creșterii gradului de complexitate și a costurilor tehnologiilor, al 
intensificării concurenței internaționale și al reducerii bugetelor consacrate apărării și a 
volumelor producției, industria apărării nu mai poate fi sustenabilă exclusiv la nivel 
național în niciun stat membru; regretă faptul că, deși s-a ajuns la un anumit nivel de 
concentrare în industriile aerospațiale europene, sectoarele echipamentelor terestre și 
navale sunt încă extrem de fragmentate între state;

6. ia act de comunicarea Comisiei din 24 iulie 2013 și de proiectul de raport al SEAE; 
consideră regretabil faptul că Comisia și SEAE nu au emis o declarație europeană comună 
în cursul pregătirilor pentru summitul pe tema apărării organizat de Consiliul Europei în 
luna decembrie a acestui an;

7. reamintește faptul că miniștrii apărării din UE și Comisia au subliniat deja din 2007 
necesitatea luării unor măsuri de urgență în acest domeniu, prin elaborarea unei 
comunicări specifice de către Comisie și a unei strategii privind EDTIB de către AEA; 
regretă faptul că, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, nu s-au prezentat 
nici rapoarte periodice privind punerea în aplicare și nici strategii de actualizare; consideră 
regretabil faptul că noua comunicare nu face un bilanț al strategiilor anterioare; solicită 
Comisiei și AEA ca în viitor să elaboreze o strategie comună privind EDTIB, bazată pe 
experiențe anterioare;

8. salută decizia Consiliului European de a înscrie consolidarea sectorului european al 
apărării pe ordinea de zi a summitului din decembrie; invită Consiliul European să ofere 
stimulentele necesare pentru sprijinirea cu adevărat a unei baze industriale și tehnologice 
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de apărare europene, care să acționeze pe bază de capacități și să promoveze sinergii, să 
prevadă o utilizare eficientă a resurselor, să evite suprapunerile și să fie integrată și 
competitivă pe piața mondială;

Armonizarea cerințelor și consolidarea cererii

9. consideră regretabil faptul că eforturile anterioare de consolidare a cererii nu au redus 
fragmentarea cererii în UE, existând 28 de clienți în sectorul apărării naționale și un 
număr și mai mare de clienți interesați de produsele de uz civil și militar; regretă 
rezultatele limitate produse de Planul de dezvoltare a capacităților elaborat de AEA; prin 
urmare, invită Consiliul European să lanseze un proces european de revizuire a sectorului 
apărării europene și să concretizeze la nivelul UE coordonarea proceselor de planificare a 
apărării naționale; pe baza acestei evaluări, invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să inițieze un 
proces amplu de elaborare a unei cărți albe privind securitatea și apărarea, în scopul de a 
eficientiza ambițiile strategice ale UE și procesele de dezvoltare a capacităților;

10. invită statele membre să își sincronizeze și să planifice în comun gestionarea ciclului de 
viață al capacităților lor de apărare; consideră că o politică europeană comună în materie 
de capacități și armament ar fi o condiție necesară pentru ca armonizarea cerințelor 
militare să se transforme în armonizarea achizițiilor de echipamente între statele membre, 
creând astfel condițiile pentru realizarea cu succes în UE a unei restructurări 
transnaționale a industriei apărării, care să fie determinată de cerere;

Necesitatea unei abordări comune a standardizării și certificării

11. reafirmă importanța fundamentală a standardizării echipamentelor militare pentru crearea 
unei piețe unice europene competitive a apărării, precum și pentru garantarea 
interoperabilității și facilitarea cooperării în cadrul programelor în materie de armament, 
pentru punerea în comun și partajarea proiectelor, precum și pentru o interoperabilitate 
continuă în rândul forțele statelor membre;

12. reamintește faptul că are loc o proliferare a standardelor industriale concurente pentru 
produse civile și militare; invită Comisia să elaboreze mai multe standarde industriale, 
care să integreze de la început aspectele militare furnizate de AEA; invită statele membre 
să se asigure că viitoarele lor demersuri de stabilire a unor standarde în materie de apărare 
se bazează pe recomandările civile adresate de Comisie și de organismele europene de 
standardizare;

13. invită statele membre să simplifice procedurile europene de certificare prin recunoașterea 
reciprocă a certificatelor și prin dezvoltarea în viitor a unor proceduri europene comune de 
certificare civilă și militară;

Garantarea securității aprovizionării

14. subliniază, în contextul restructurării sectorului, importanța evitării riscurilor pentru 
securitatea aprovizionării; invită statele membre și Comisia să dezvolte rapid un regim 
amplu și ambițios de garantare a securității aprovizionării la nivelul UE, care să aibă la 
bază un sistem de garanții reciproce și care, eventual, să facă uz de temeiul juridic al 



PE516.829v01-00 6/7 PR\1001076RO.doc

RO

cooperării structurate permanente;

15. îndeamnă statele membre, ca prim pas spre acest obiectiv, să exploateze pe deplin 
potențialul licențelor generale și globale în temeiul Directivei 2009/43/CE privind 
transferul produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității și să accelereze 
operaționalizarea Acordului-cadru din 2006 pentru securitatea aprovizionării în situații de 
urgență operațională;

16. invită AEA și Comisia să prezinte o strategie comună independentă privind tehnologiile 
cruciale, în special în ceea ce privește accesul nelimitat la tehnologii civile și militare (cu 
dublă utilizare) emergente și generice esențiale, cum ar fi micro/nanoelectronica și 
fotonica avansate, care trebuie să fie considerate ca fiind esențiale pentru misiunile PSAC, 
precum și în ceea ce privește disponibilitatea acestor tehnologii;

Un nou impuls dat cooperării în materie de armament

17. încurajează statele membre să abordeze capacitățile industriale excedentare determinate de 
scăderea cererii, prin lansarea de noi proiecte comune și, în special, să creeze elemente-
cheie cu aplicație civilo-militară, cum ar fi sistemele aeriene pilotate de la distanță, prin 
promovarea dezvoltării de tehnologii înalte și prin contribuția la susținerea competențelor-
cheie în Europa; încurajează participarea UE la proiecte comune prin achiziția de 
capacități cu dublă utilizare și, eventual, de prototipuri;

18. îndeamnă Consiliul European, în contextul acordului administrativ existent între AEA și 
Organizația de Cooperare Comună în materie de Armament (OCCAR), să asigure punerea 
în aplicare cu succes a proiectelor comune și să aibă în vedere consolidarea legăturilor 
dintre cele două organisme;

19. invită Consiliul European să permită AEA să își asume pe deplin rolul său instituțional; 
reafirmă faptul că este necesar ca statele membre să furnizeze de urgență Agenției 
Europene de Apărare finanțare adecvată pentru toată gama de misiuni și sarcini derulate 
de aceasta; consideră că metoda optimă pentru realizarea acestui lucru ar fi finanțarea 
cheltuielilor cu personalul și a cheltuielilor de funcționare ale agenției din bugetul Uniunii 
Europene, începând cu următorul cadru financiar multianual;

Sprijinirea misiunilor PSAC prin cercetare și dezvoltare la nivel european

20. salută intenția Comisiei de a lansa o acțiune pregătitoare pentru cercetarea finanțată de UE 
în sprijinul misiunilor PSAC și invită Comisia să prezinte o propunere specifică ca 
precursor al unor astfel de programe la începutul următorului cadru financiar multianual;

21. consideră că cercetarea și inovarea legată de EDTIB în sectorul apărării au o bază etică 
valabilă; observă că un întreg capitol din Tratatul de la Lisabona este dedicat politicii de 
securitate și apărare comune, care include cercetarea în domeniul tehnologiilor de apărare 
și definirea unei apărări comune la nivelul Uniunii;

22. încurajează AEA să se bazeze pe istoricul său în domeniul programelor comune de 
investiții realizate cu succes și să colaboreze cu Comisia în scopul de a lansa programe de 
cercetare și dezvoltare, în conformitate cu articolul 185 din TFUE;
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Consolidarea pieței interne a echipamentelor de apărare

23. invită statele membre și Comisia să se asigure că directivele din 2009 privind achizițiile 
publice și transferurile în materie de apărare sunt aplicate în mod corect și coerent, în 
special în ceea ce privește derogările de la normele UE, în temeiul articolului 346 din 
TFUE; îndeamnă Comisia să intensifice eforturile depuse pentru crearea unor condiții de
concurență echitabile pe piața apărării, limitând utilizarea practicilor de denaturare a pieței 
la minimul necesar de derogări justificate în mod corespunzător; subliniază, în special, 
necesitatea de a consolida controalele cu privire la ajutoarele de stat;

24. invită statele membre, AEA și Comisia să colaboreze în vederea eliminării treptate a 
cerințelor referitoare la compensări, promovând totodată integrarea industriilor statelor 
membre mai mici în baza tehnologică și industrială a apărării europene, prin alte mijloace 
decât compensările;

EDTIB în context mondial

25. observă că dezvoltarea unei EDTIB viabile poate fi concepută doar ca parte a pieței 
mondiale și încurajează Comisia și Consiliul European să abordeze acest aspect dintr-o 
perspectivă globală; consideră că adoptarea unor măsuri protecționiste ar veni în 
contradicție cu obiectivul de consolidare a competitivității industriei europene a apărării;

26. regretă inegalitățile existente în ceea ce privește accesul reciproc pe piață între SUA și 
Europa și dezechilibrele care rezultă în cadrul comerțului în domeniul apărării; solicită să 
se depună eforturi pentru realizarea unei reciprocități reale în ceea ce privește accesul la 
achiziții publice în materie de apărare pe ambele maluri ale Atlanticului;

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președintelui 
Consiliului European, Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe si politica de securitate, Consiliului, Comisiei, parlamentelor 
statelor membre, Adunării Parlamentare a NATO și Secretarului General al NATO.


