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SUGESTII

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

1. subliniază că actuala consolidare fiscală din cadrul UE poate avea drept consecință 
reduceri, diminuări sau amânări semnificative de programe pentru aproape toate statele 
membre, fapt ce ar putea influența în mod negativ industria europeană de apărare;

2. subliniază că industria europeană de apărare este caracterizată de politici naționale 
diferite, fapt ce ar putea agrava în continuare efectele negative asupra industriei; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a spori gradul de competitivitate și rezistență al 
industriei de apărare, pentru a reduce la minimum efectele negative;

3. observă că absența unei politici comune privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; recunoaște că o politică comună pentru industria de 
apărare are sens din punct de vedere economic, dar poate, de asemenea, reprezenta o 
amenințare la adresa suveranității statelor individuale; consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, evidențiind principalele obiective industriale, 
avantajele comparative și sectoarele industriale strategice și subliniind rolul organismelor 
AEA și NATO în sprijinirea cooperării între statele membre;

4. salută directivele privind achizițiile și transferurile, al căror scop este mărirea concurenței 
și facilitarea circulației produselor din domeniul apărării; încurajează, pe baza punerii în 
comun și a partajării inițiativelor, o consolidare sporită a cererii prin intermediul 
proiectelor C&D comune sau al grupării cererii pentru capacitățile în comun, luând în 
considerare interesele industriei de apărare; observă că, în ceea ce privește oferta, 
întreprinderile mai puțin competitive care nu pot implementa o strategie de creștere 
bazată pe export ar trebui să încerce o diversificare a portofoliului, deși consolidarea 
într-o anumită măsură a ofertei este inevitabilă.


