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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

Parlamentul European,

- având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și, în special, 
articolele 21, 42, 45 și 46 din acesta, precum și articolele 173, 179,180 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190 și 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) și protocolul nr. 10 (nou) la acesta,

- având în vedere Directiva 2009/81/CE privind achizițiile publice cu caracter sensibil din 
domeniile apărării și securității,

- având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2002 referitoare la 
industria europeană a apărării și Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2011 
referitoare la impactul crizei financiare asupra sectorului apărării în statele membre ale UE,

- având în vedere comunicarea Comisiei Europene din 24 iulie 2013 intitulată „Către un 
sector al apărării și al securității mai competitiv și mai eficient” (COM(2013)0542), diferitele 
poziții ale Consiliului, în special Declarația sa privind consolidarea politicii europene de 
securitate și apărare, diferitele concluzii ale Consiliului European, în special cele din 13 și 
14 decembrie 2012 referitoare la politica de securitate și de apărare comună,

- având în vedere propunerea președintelui Herman Van Rompuy de a dezbate chestiunile 
referitoare la securitate și apărare în cadrul unei reuniuni specifice a Consiliului European, 
organizată în perioada 19-20 decembrie,

- având în vedere articolele 48 și 50 din Regulamentul său de procedură,

Introducere

1. consideră că, într-o lume aflată în schimbare și în contextul unei crize fără precedent, 
europenii, uniți printr-un destin comun, trebuie să se protejeze și să recunoască împreună 
responsabilitatea lor strategică de a interveni pe scena internațională, consolidând 
cooperarea europeană în vederea dezvoltării celor mai bune capacități militare și de 
securitate la nivel mondial, bazate pe cele mai avansate tehnologii, chiar și cele de 
avangardă;

2. salută inițiativa președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy de a invita șefii 
de stat sau de guvern să definească orientările și prioritățile politice generale ale UE în 
materie de securitate și apărare;

Politica industrială
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3. consideră că trebuie să se pună capăt fragmentării pieței apărării în ceea ce privește atât 
cererea, oferta și reglementarea, cât și normele;

4. consideră că piețele apărării trebuie să fie recunoscute ca specifice având în vedere 
normele de confidențialitate stricte la care sunt supuse și faptul că cererea vine aproape 
exclusiv din partea statelor și că oferta este limitată;

5. consideră că industria apărării are un caracter specific și pentru faptul că trebuie să facă 
față atât unor perioade lungi de dezvoltare, cu obligația de a menține în funcțiune 
sistemele pe parcursul a mai multe decenii, cât și costurilor considerabile și din ce în ce 
mai mari ale programelor, în contextul unei comercializări a produselor puternic 
controlată de guvernele statelor membre;

6. susține dualitatea capacităților industriale ale securității și apărării, în special în domeniul 
spațial, marin și al aviației civile;

7. invită Consiliul European să susțină baza industrială și tehnologică de apărare, care 
prezintă caracteristici specifice ale anumitor echipamente pentru care este important să se 
mențină o autonomie strategică și o suveranitate operațională, precum și recunoașterea 
industriilor care intervin în sectorul apărării, conferindu-le un statut special, de exemplu 
cel de operator economic european de apărare;

8. consideră că operatorii economici de apărare europeni care beneficiază de programe 
europene ar trebui să respecte criterii cu privire la locul de muncă, la structurile 
decizionale și de producție de pe teritoriul european, elaborate pentru protecția acestora, 
precum și cu privire la cunoștințele științifice și tehnologice;

Cercetare și inovare

9. reamintește importanța cercetării și a inovării în sectorul apărării și al securității și 
subliniază, de asemenea, importanța programului de cercetare Orizont 2020;

10. susține eforturile depuse de Comisie și de Agenția Europeană de Apărare (AEA) pentru 
asigurarea, în cadrul cooperării, a faptului că rezultatele cercetării în contextul 
programului Orizont 2020 vor servi, de asemenea, cercetărilor legate de inovare în 
domeniul apărării, precum și pentru optimizarea sinergiilor civilo-militare; solicită, de 
asemenea, examinarea modalităților de utilizare a finanțărilor publice și private prin 
crearea de întreprinderi comune în conformitate cu articolul 187 din TFUE;

11. subliniază necesitatea de a explora posibilitățile de cooperare și de punere în comun în 
domeniile cercetării și inovării la cel mai înalt nivel tehnic și de a proteja rezultatele 
cercetării în domeniul apărării și consideră că este necesar să se examineze rolul pe care l-
ar putea avea AEA în acest domeniu;

Spațiu

12. este convins că domeniul spațiului are un rol primordial în sectorul apărării și al 
securității; subliniază importanța menținerii unei industrii inovatoare și de vârf din punct 
de vedere tehnologic;
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13. salută crearea unui sistem european de navigație prin satelit precum Galileo și Copernicus;
subliniază faptul că dezvoltarea unui astfel de sistem va oferi un impuls semnificativ 
industriei spațiale, reprezentând totodată o oportunitate pentru dezvoltarea unei baze 
industriale puternice, precum și a unei tehnologii de apărare europene;

TIC și securitatea informatică

14. solicită statelor membre, industriilor și Comisiei să se asigure că instrumentele utilizate în 
domeniul informaticii și programele informatice sunt produse în UE, pentru a reduce 
vulnerabilitatea acestora în fața atacurilor cibernetice;

15. solicită Comisiei și statelor membre să coopereze pentru a se asigura că securitatea 
cibernetică face parte integrantă din sectorul securității și al apărării;

Cooperarea în materie de interoperabilitate

16. consideră că este necesar ca instrumentele europene de apărare să poată fi utilizate în mod 
optim în cadrul unor acțiuni comune;

17. observă importanța interoperabilității; subliniază faptul că standardizarea va avea rezultate 
pozitive pentru competitivitatea industriei apărării și pentru eficiența instrumentelor;

Tehnologie

18. consideră că industria apărării din UE trebuie să fie cea mai inovatoare la nivel mondial, 
atât din punct de vedere militar, cât și civil; 

Concluzii

19. propune Consiliului European, fără a interveni în chestiunile de ordin legislativ, să ofere 
Uniunii Europene impulsurile necesare și să definească orientările și prioritățile politice 
generale pentru consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare europeană 
(EDTIB), care va constitui un element necesar pentru a oferi popoarelor și cetățenilor 
europeni, uniți printr-un destin comun, siguranța că vor trăi în pace și își vor proteja 
valorile, păstrând, totodată, împreună, poziția de lider a Europei la nivel mondial.


