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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la influența evoluțiilor de pe piețele europene de apărare asupra 
capabilităților de securitate și apărare în Europa
(2015/2037(INI))

Parlamentul European,

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

– având în vedere concluziile Consiliului European din 19-20 decembrie 2013 privind 
Politica de securitate și apărare comună,

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 noiembrie 2014 privind Politica de 
securitate și apărare comună,

– 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) și Foaia de 
parcurs conexă din 24 iunie 2014 privind punerea în aplicare a comunicării 
(COM(2014)0387),

– având în vedere Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 
mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din
domeniul apărării în interiorul Comunității1,

– având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de 
lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile 
contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 
2004/17/CE și 2004/18/CE2,

– având în vedere Poziția comună 2008/944/CFSP a Consiliului din 8 decembrie 2008 de 
definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și 
echipament militar,

– având în vedere Cadrul de politici pentru o cooperare sistematică și pe termen lung în 
domeniul apărării, adoptat de Consiliu la 18 noiembrie 2014,

– având în vedere Acordul-cadru actualizat pentru securitatea aprovizionării între statele 
membre participante, adoptat de Comitetul director al Agenției Europene de Apărare în 
noiembrie 2013, precum și Codul de conduită asociat privind stabilirea priorităților, 
adoptat de Comitetul director al AEA în mai 2014,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 noiembrie 2013 referitoare la baza industrială și 
tehnologică de apărare europeană3 și cea din 14 decembrie 2011 referitoare la impactul 

                                               
1
  JO L 146, 10.6.2009, p. 1.

2  JO L 216, 20.8.2009, p. 76.
3  Texte adoptate, P7_TA(2013)0514.
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crizei financiare asupra sectorului apărării în statele membre ale UE1,

– având în vedere articolele 52 și 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor (A8-0000/2015),

A. întrucât o nou legislație privind piața europeană a apărării a fost introdusă în 2009 prin 
Pachetul în domeniul apărării și toate cele 28 de state membre au transpus noile norme 
în ordinea lor juridică națională; întrucât elementul principal al acestui nou act legislativ 
este introducerea unui cadru de reglementare, bazat pe principiile transparenței, 
nediscriminării și concurenței, cadru care abordează particularitățile sectorului apărării;

B. întrucât statele membre au căzut de acord asupra necesității de a dezvolta o piață 
europeană pentru echipamentele și serviciile în domeniul apărării; întrucât Consiliul 
European a solicitat chiar instituirea unui regim de securitate a aprovizionării la nivelul 
întregii UE; întrucât capabilitățile adecvate, furnizarea de echipamente și autonomia 
strategică a UE sunt de o importanță crucială pentru securitatea Uniunii și a vecinătății 
sale;

C. întrucât, în absența consolidării piețelor europene de apărare, dependențele externe în 
sectorul european de apărare cresc într-un ritm periculos, într-o perioadă de amenințări 
multiple și directe la adresa securității europene, care sunt fără precedent de la sfârșitul 
războiului rece,

Evoluțiile de pe piețele de apărare creează riscuri pentru autonomia europeană

1. rămâne, în continuare, preocupat de reducerile în mare parte necoordonate și la scară 
largă ale bugetului apărării în majoritatea statelor membre; este de părere că această 
lipsă de coordonare periclitează Uniunea prin renunțarea la mijloace și capabilități 
strategice și prin irosirea oportunităților pe care coordonarea politicilor de apărare și 
punerea și utilizarea în comun a resurselor de apărare le-ar putea crea pentru realizarea 
autonomiei strategice a UE, securitatea aprovizionării și protecția cetățenilor săi și a 
intereselor sale;

2. este profund preocupat de creșterea semnificativă a numărului de conflicte armate, de 
instabilitatea, războiul hibrid și încălcările frecvente ale drepturilor omului în 
vecinătatea imediată a UE, precum și de amenințarea terorismului în interiorul UE; 
consideră că actualele amenințări la adresa securității sunt comune pentru întreaga UE și 
ar trebui abordate într-o manieră coordonată și unitară, prin punerea și utilizarea în 
comun a resurselor civile și militare; consideră, în acest sens, că este imperativ să nu se 
risipească resurse și că este esențială o mai bună utilizare a banilor contribuabililor, 
precum și realizarea de progrese în crearea unei piețe europene a echipamentelor de 
apărare, alături de dezvoltarea unei baze industriale și tehnologice de apărare europeană 
(EDTIB);

3. este îngrijorat, prin urmare, de implementarea lentă și neuniformă de către statele 

                                               
1  JO C 168 E, 14.6.2013, p. 9.
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membre a Pachetului din 2009 în domeniul apărării și subliniază importanța rolului de 
monitorizare pe care ar trebui să-l exercite Comisia; recunoaște că introducerea unor noi 
acte legislative este un proces de lungă durată, dar avertizează că aplicarea incorectă și 
difuză riscă să genereze standarde de practică neadecvate, iar acest fapt ar compromite 
îndeplinirea obiectivelor fixate în directive și, prin urmare, ar compromite crearea unei 
piețe europene a echipamentelor de apărare și ar slăbi dezvoltarea unei EDTIB;

4. avertizează cu privire la o serie de evoluții îngrijorătoare pe piața europeană a apărării 
care generează creșterea dependențelor externe în sectorul european al apărării într-un 
moment în care situația de securitate este din ce în ce mai dificilă; avertizează, în 
special, asupra unei combinații de factori: bugetele de apărare din ce în ce mai mici ale 
statelor membre, persistența unei piețe de apărare fragmentată, dependența din ce în ce 
mai mare a industriei de apărare de exporturile în afara UE și creșterea investițiilor 
străine în sectorul european al apărării, care are ca rezultat controlul industriilor, 
mijloacelor și tehnologiilor strategice de apărare la nivel național și european;

5. remarcă faptul că, deși Consiliul European din decembrie 2013 nu a reușit să ofere un 
răspuns adecvat la această situație, a definit totuși, câteva direcții de acțiune și s-a 
angajat să evalueze, în iunie 2015, progresele înregistrate; subliniază că, în pofida unor 
obiective modeste și a deteriorării mediului de securitate, atât pe plan intern, cât și în 
vecinătatea estică și sudică a UE, nu s-a înregistrat niciun progres real în abordarea 
actualelor provocări și amenințări de securitate;

6. solicită insistent Consiliului European să tragă concluziile necesare și ia măsuri concrete 
în vederea depășirii fragmentării pieței europene a apărării, pentru a garanta 
disponibilitatea capabilităților de apărare necesare asigurării securității europene și 
îndeplinirii obiectivelor PSAC;

Scăderea cererii la nivel european datorită reducerilor bugetare: necesitatea unei cooperări 
mai strânse 

7. consideră că anii de subfinanțare a bugetelor pentru apărare în Europa trebuie 
compensați printr-o cooperare mai mare între statele membre, inclusiv prin definirea 
clară a politicilor bugetare în domeniul apărării și prin coordonarea opțiunilor strategice 
în ceea ce privește achiziționarea de echipamente militare și de produse cu dublă 
utilizare; își reiterează apelul la consolidarea cererii în întreaga UE, acesta fiind singurul 
mijloc de atingere a masei critice necesare pentru a sprijini o EDTIB competitivă și 
independentă; subliniază faptul că menținerea unei EDTIB puternice și autonome este 
un element esențial pentru capacitatea Europei de a-și proteja cetățenii, interesele și 
valorile, în conformitate cu obiectivele tratatului, precum și pentru îndeplinirea 
responsabilităților care îi revin în calitate de furnizor de securitate la nivel global, după 
cum a subliniat Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate (VP/ÎR);

8. reamintește necesitatea unei convergențe mai mari între procesele de planificare a 
apărării la nivel național și salută, în acest context, adoptarea Cadrului de politici pentru 
o cooperare sistematică și pe termen lung în domeniul apărării; regretă, însă, caracterul 
său neobligatoriu și faptul că aceasta nu a introdus un proces clar și bine structurat; 
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9. cere să se acorde prioritate cooperării, inițiativelor de punere în comun și de partajare și 
să se creeze stimulente - mai ales stimulente fiscale - în acest scop; salută activitatea 
Agenției Europene de Apărare (AEA) vizând crearea unui mecanism de achiziții publice 
comune și se așteaptă ca acesta să conțină măsuri care să stimuleze achiziția în comun 
de echipamente de apărare, precum și sprijinul pentru aceasta; 

10. reamintește că industriile de apărare și, mai ales, IMM-urile, pot solicita finanțare UE 
pentru proiecte și alte produse cu dublă utilizare, prin programele Orizont 2020, 
COSME și prin fondurile structurale și de investiții europene; invită Comisia și statele 
membre să sprijine întreprinderile, în special IMM-urile, să folosească în mod adecvat 
oportunitățile de finanțare europeană pentru proiecte legate de apărare;

Dependențele externe din ce în ce mai mari: necesitatea unei abordări comune

11. avertizează că din ce în ce mai multe firme de apărare europene își compensează 
scăderea cifrei de afaceri în Europa prin exporturi în afara UE, cu riscul de a se angaja 
în relații de concurență distrugătoare, transferând tehnologii sensibile și drepturi de 
proprietate intelectuală către viitori concurenți și mutându-și producția în afara UE, 
compromițând astfel, securitatea aprovizionării Europei, multiplicând riscurile de 
încălcare a poziției comune privind exporturile de arme și întreținând violența și 
conflictele armate în alte regiuni; consideră că este o greșeală strategică gravă ca UE să 
fie expusă riscului ca EDTIB să depindă de clienți din puteri terțe cu interese strategice 
diferite; 

12. consideră că ar trebui substanțial restructurate politicile de control al exporturilor al UE 
pentru dezvoltarea unui regim al UE mai bine integrat și a unui mediu concurențial 
echitabil, asigurându-se că obiectivele primordiale ale politicii externe și de securitate 
au prioritate asupra intereselor pe termen scurt de natură comercială, economică și 
financiară; observă că Consiliul nu a reușit să asigure aplicarea uniformă a poziției 
comune privind controlul exporturilor de echipament militar; este nedumerit de faptul 
că, chiar și în cazurile în care o țară cumpărătoare încalcă flagrant câteva dintre cele opt 
criterii, inclusiv cele referitoare la menținerea păcii, securității și stabilității regionale, 
precum și cele privind comportamentul țării cumpărătoare față de comunitatea 
internațională și respectarea dreptului internațional, poziția comună lipsește aproape 
total la nivelul procesului decizional politic și al discursului public; 

13. invită statele membre să respecte principiile din Poziția comună și să prezinte periodic 
un raport complet cu privire la situația exporturilor de echipamente de apărare către țări
terțe; invită Consiliul și VP/ÎR să identifice cauzele respectării parțiale de către statele 
membre a obligațiilor de raportare și să creeze un nou mecanism care ar putea remedia 
această problemă; reamintește că aderarea la poziția comună este fundamentală pentru 
respectarea principiilor și valorilor UE, în special în domeniul dreptului internațional al 
drepturilor omului și al dreptului internațional umanitar, precum și în temeiul 
responsabilităților UE în privința securității mondiale; 

14. ia act de comunicarea Comisiei referitoare la evaluarea politicii privind controalele 
asupra exporturilor de produse cu dublă utilizare și subliniază, în acest context, 
necesitatea de a asigura modalități de control ce nu creează obstacole pentru libera 
circulație a bunurilor și a tehnologiei în piața internă și de a preveni interpretările 
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divergente ale normelor UE; 

15. remarcă faptul că, deși tehnologiile cu dublă utilizare, din ce în ce mai importante, oferă 
avantaje pentru sinergiile dintre sectorul apărării și producția comercială, ele fac 
sectorul apărării dependent de lanțurile de aprovizionare civile, care și-au mutat 
adeseori producția în afara Europei; avertizează, de asemenea, în legătură cu 
internaționalizarea din ce în ce mai mare a lanțurilor de aprovizionare industrială și cu 
efectele pe care schimbările semnificative în acționariatul firmelor din domeniul apărării 
le pot avea asupra securității aprovizionării în cadrul UE, precum și în legătură cu 
riscurile crescute la adresa securității la nivel european și național;

16. salută activitatea AEA și a Comisiei privind regimul de securitate a aprovizionării 
(SoS), la nivelul UE, mandatat de Consiliul European, și așteaptă cu interes o foaie de 
parcurs cu etape specifice, ce urmează să fie prezentată spre aprobare în iunie 2015; 

17. consideră că regimul SoS ar trebui să includă un sistem de monitorizare eficient la 
nivelul UE astfel încât să identifice vulnerabilitățile existente și potențiale în ceea ce 
privește controlul străin asupra activelor strategice și aprovizionarea din țări terțe;
îndeamnă Comisia să identifice structurile și capacitățile strategice existente aflate în 
posesia statelor membre, pentru a evalua rolul acestora în asigurarea securității UE și a 
vecinătății sale și dincolo de aceasta, în cadrul Politicii externe și de securitate comune 
(PESC) și al PSAC, inclusiv în ceea ce privește dimensiunile maritime, spațiale și 
cibernetice ale acestora;

18. consideră că asigurările reciproce privind SoS între statele membre constituie un 
element fundamental în construirea unei piețe a apărării europene integrate; salută 
acordul privind cadrul actualizat al AEA referitor la SoS ca instrument care 
consolidează încrederea reciprocă, dar constată că acesta nu creează nicio obligație 
juridică; consideră că regimul SoS de la nivelul UE trebuie să se bazeze pe legislație, în 
special pe implementarea integrală a Directivei privind transferurile intracomunitare, în 
scopul de a elimina barierele din calea circulației produselor din domeniul apărării în 
interiorul UE;

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


