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Amendamentul 1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2017/0125 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, 
pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a 

UE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul 
eliminat este marcat prin simbolul ▌.
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având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2, 

având în vedere Convenția privind interzicerea armelor chimice (CWC) din 3 septembrie 

1992,

având în vedere Convenția privind interzicerea armelor biologice (BWC) din 10 aprilie 

1972,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind 
comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa 
capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante3,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, 
Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de 
colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților de 
apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru 
a stimula o industrie de apărare ▌competitivă, inovatoare și eficientă pe întreg 
teritoriul Uniunii. Ea a propus, în special, să lanseze un Fond european de apărare în 
vederea sprijinirii investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare pentru 
echipamente și tehnologii de apărare, promovând astfel sinergiile și rentabilitatea, 
precum și pentru a favoriza achizițiile și întreținerea în comun de către statele 
membre a echipamentelor de apărare. Acest fond va completa bugetele naționale 
prevăzute deja în acest scop și ar trebui să reprezinte un mijloc prin care statele 
membre să fie încurajate să coopereze și să realizeze investiții mai importante în 
domeniul apărării. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al 
dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării. 

(1a) Pentru a crea o piață europeană eficientă a echipamentelor din domeniul apărării și 
pentru ca acest program să aibă un impact real, este extrem de important să fie 
îndeplinite principalele condiții prealabile în materie de reglementare, în special ca 
Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului4 să fie pusă în 
aplicare pe deplin.

(2) Pentru a contribui la sporirea competitivității, a capacității de inovare și a eficienței 
industriei de apărare a UE și pentru a întări autonomia strategică a Uniunii, ar trebui 
instituit un program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit 
în continuare „programul”). Programul ar trebui să vizeze îmbunătățirea 

1 JO C […], […], p. […].
2 JO C […], […], p. […].
3 JO L 200, 30.7.2005, p. 1.
4 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 (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).
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competitivității industriei de apărare a Uniunii, ceea ce va duce la îmbunătățirea 
capabilităților de apărare, inter alia în domeniul apărării cibernetice, ▌prin sprijinirea 
cooperării între statele membre și întreprinderile europene, inclusiv IMM-uri și 
întreprinderile cu capitalizare medie,, în faza de dezvoltare a produselor și a 
tehnologiilor din domeniul apărării. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de 
cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri care împiedică în continuare 
exploatarea rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității 
industriei de apărare a UE. Prin sprijinirea fazei de dezvoltare, programul ar contribui 
la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și ar contribui la 
acoperirea decalajului dintre cercetare și producție, precum și la promovarea tuturor 
formelor de inovare, care, pe lângă rezultatele obținute în domeniul apărării, pot 
determina efecte pozitive și în sectorul civil. Programul ar trebui să completeze 
activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și nu acoperă producția de produse și de tehnologii din 
domeniul apărării.

(3) Pentru o mai bună valorificare a economiilor de scară în industria de apărare, 
programul ar trebui să sprijine cooperarea între întreprinderi în ceea ce privește 
dezvoltarea de produse și de tehnologii de apărare, favorizând astfel standardizarea 
sistemelor militare și îmbunătățind totodată interoperabilitatea acestora. Pentru a 
cultiva o piață internă deschisă și echitabilă, programul ar trebui să acorde un 
sprijin puternic participării IMM-urilor la nivel transfrontalier și să faciliteze 
dezvoltarea cooperării între noii parteneri. 

(4) Programul ar trebui să acopere o perioadă de doi ani, de la 1 ianuarie 2019 până la 
31 decembrie 2020, iar suma necesară pentru punerea în aplicare a programului ar 
trebui să fie stabilită pentru această perioadă. 

(4a) Pentru a asigura finanțarea programului din bugetul general al Uniunii, ar trebui 
să se aloce suma de 500 de milioane EUR la prețuri curente. Având în vedere faptul 
că programul reprezintă o inițiativă nouă, care nu a fost prevăzută atunci când a 
fost adoptat cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-20201, 
precum și pentru a evita orice impact negativ asupra finanțării programelor 
multianuale existente, această sumă ar trebui să fie pusă la dispoziție exclusiv din 
marjele nealocate în limita plafoanelor cadrului financiar multianual și/sau prin 
mobilizarea instrumentelor speciale corespunzătoare din CFM. Suma finală ar 
trebui să fie autorizată de Parlamentul European și de Consiliu prin intermediul 
procedurii bugetare anuale.

(5) Programul ar trebui implementat în conformitate deplină cu dispozițiile 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului2. Finanțarea poate lua, în special, forma unor subvenții. Se pot utiliza 

1 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de 
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 
20.12.2013, p. 884).

2 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 
(JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
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instrumente financiare sau achiziții publice atunci când este cazul, luându-se în 
considerare mecanismele de finanțare mixtă.

(6) Comisia ar trebui să fie responsabilă de punerea în aplicare a programului în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012. ▌

(7) Având în vedere caracteristicile specifice ale sectorului, în practică, niciun proiect de 
colaborare între întreprinderi nu va fi lansat în cazul în care statele membre nu au 
căzut de acord în prealabil să sprijine astfel de proiecte. După ce au definit prioritățile 
comune în materie de capabilități de apărare, îndeosebi în contextul Planului de 
dezvoltare a capabilităților din cadrul politicii de securitate și apărare comune, și, de 
asemenea, după ce au luat în considerare, după caz, inițiativele de colaborare la nivel 
regional, statele membre identifică și consolidează cerințele în materie de apărare și 
definesc specificațiile tehnice ale proiectului. Ele ar trebui, de asemenea, să numească 
un responsabil de proiect responsabil cu conducerea activității legate de dezvoltarea 
unui proiect de colaborare. Comisia ar trebui să se consulte cu responsabilul de 
proiect cu privire la progresele înregistrate în cadrul acțiunii înainte de executarea 
plății către beneficiarul acțiunii eligibile, astfel încât responsabilul de proiect să 
poată garanta că termenele sunt respectate de către beneficiari. 

▌(9) Sprijinul financiar din partea Uniunii nu ar trebui să afecteze exporturile de produse, 
de echipamente sau de tehnologii și nu ar trebui să afecteze libertatea de acțiune a 
statelor membre în ceea ce privește politicile în domeniul exportului de produse din 
domeniul apărării. Sprijinul financiar din partea Uniunii nu trebuie să aducă atingere 
politicilor de export ale statelor membre privind produsele din domeniul apărării, 
prevăzute în Poziția comună a Consiliului 944/2008/PESC1. 

(10) Dat fiind că obiectivul programului este de a sprijini competitivitatea și eficiența 
industriei de apărare a Uniunii prin reducerea riscurilor din faza de dezvoltare a 
proiectelor de cooperare, acțiunile legate de dezvoltarea de produse sau de tehnologii 
de apărare, și anume definirea unor specificații tehnice comune, standardele, 
proiectarea, crearea de prototipuri, testarea, calificarea și certificarea, studiile de 
fezabilitate și alte măsuri de sprijin ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de 
acesta. Programul va urmări, de asemenea, modernizarea produselor și a tehnologiilor 
existente în domeniul apărării, dezvoltate în cadrul Uniunii, inclusiv 
interoperabilitatea acestora. 

(11) Având în vedere faptul că programul vizează în special consolidarea cooperării dintre 
întreprinderile din statele membre, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare 
în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel 
puțin trei întreprinderi situate în cel puțin trei state membre diferite. 

(12) Colaborarea transfrontalieră în materie de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor 
din domeniul apărării a fost adesea afectată de dificultatea de a conveni asupra unor 
specificații sau standarde tehnice comune și de a promova interoperabilitatea. 

1 Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a 
normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și 
echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).
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Absența sau nivelul limitat al specificațiilor sau al standardelor tehnice comune au 
condus la o complexitate sporită, la dublări, la întârzieri și la costuri exagerate în faza 
de dezvoltare. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile sau standardele 
tehnice comune ar trebui să reprezinte o condiție determinantă pentru a beneficia de 
sprijinul acordat de Uniune în cadrul acestui program. Acțiunile care au ca obiectiv 
sprijinirea procesului de creare a unei definiții comune a specificațiilor sau a 
standardelor tehnice ar trebui, de asemenea, să fie eligibile pentru sprijin în cadrul 
programului.

(13) Întrucât programul urmărește sporirea competitivității și a eficienței industriei de 
apărare a Uniunii, ceea ce va contribui la întărirea autonomiei strategice a Uniunii, 
numai entitățile stabilite în Uniune și controlate efectiv de către statele membre sau de 
resortisanți ai acestora ar trebui să fie eligibile pentru sprijin. Alte entități stabilite în 
Uniune, însă care nu sunt efectiv controlate de statele membre sau de resortisanții 
acestora, pot fi eligibile dacă există, în scopul unei acțiuni finanțate în cadrul 
programului, mecanismele necesare care să asigure eliminarea controlului efectiv 
asupra întreprinderii de către o țară terță sau o entitate din afara UE și prevenirea 
accesului acestora la informații sensibile legate de acțiunea în cauză. Întreprinderea 
respectivă trebuie să-i prezinte Comisiei dovezi pertinente privind existența 
mecanismelor necesare. Pentru a se determina cine deține efectiv controlul asupra 
unei întreprinderi, trebuie determinate locul și modalitățile de luare a deciziilor 
comerciale strategice. Aceasta presupune o analiză a mecanismelor de guvernanță a 
întreprinderii, care ar trebui desfășurată pe baza unei perspective de ansamblu a 
funcționării întreprinderii. De asemenea, ar trebui examinate și alte aspecte care pot 
să influențeze deciziile cu privire la aspectele economice de importanță strategică, 
cum ar fi drepturile acționarilor, legăturile financiare și cooperarea comercială 
dintre întreprindere și eventualii acționari din țări terțe. În plus, pentru a se asigura 
protecția intereselor esențiale în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale 
statelor sale membre, infrastructura, instalațiile, bunurile și resursele utilizate de 
beneficiari și de contractanți în acțiunile finanțate în cadrul programului nu trebuie să 
se afle pe teritoriul unei țări terțe. Țările terțe nu ar trebui să aibă nicio influență în 
ceea ce privește utilizarea resurselor materiale, nemateriale și umane și nu ar trebui 
să le poată impune nicio restricție. 

(14) Acțiunile eligibile elaborate în contextul cooperării structurate permanente în cadrul 
instituțional al Uniunii vor garanta în mod continuu o cooperare consolidată între 
întreprinderile din diferite state membre și, prin urmare, vor contribui în mod direct la 
obiectivele programului. Astfel de proiecte, în special proiectele cu o participare 
semnificativă din partea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie, cu 
precădere a IMM-urilor transfrontaliere, ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru 
o rată mai ridicată de finanțare.

(14a) Acțiunile eligibile, desfășurate cu o participare semnificativă din partea IMM-urilor 
și care sprijină deschiderea lanțului de aprovizionare, contribuie în mod direct la 
obiectivele programului.

(15) În cazul în care un consorțiu de întreprinderi dorește să participe la o acțiune eligibilă 
în cadrul programului și asistența financiară a Uniunii ia forma unui grant, a unui 
instrument financiar sau a unui contract de achiziții publice, consorțiul trebuie să 
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desemneze dintre membrii săi un coordonator care va fi principalul punct de contact 
cu Comisia.

(16) Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar 
trebui să permită menținerea și dezvoltarea competențelor și a know-how-ului din 
industria de apărare a Uniunii și să contribuie la consolidarea independenței 
tehnologice și industriale a acesteia. Aceasta ar trebui, de asemenea, să se desfășoare în 
concordanță cu interesele de securitate ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii 
la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de capabilități de apărare 
stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu 
de atribuire. În cadrul Uniunii, prioritățile în materie de capabilități de apărare comune 
sunt identificate în special prin Planul de dezvoltare a capabilităților. Consiliul 
European din 19 și 20 decembrie 2013 a subliniat importanța asigurării unor 
capabilități esențiale și a eliminării lacunelor critice prin proiecte concrete în 
domenii precum aeronavele pilotate de la distanță, alimentarea în zbor, 
telecomunicațiile prin satelit și spațiul cibernetic. De asemenea, în comunicarea sa 
din 30 noiembrie 2016 intitulată „Planul de acțiune european în domeniul 
apărării”, Comisia a scos în evidență nevoia optimizării sinergiilor dintre sfera 
civilă și cea militară, inclusiv în domeniul politicii spațiale, al securității cibernetice, 
al apărării cibernetice și al securității maritime. Alte procese coordonate ale Uniunii, 
cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și 
cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților 
relevante, prin intermediul cooperării consolidate. După caz, inițiativele de cooperare 
regionale și internaționale, cum ar fi cele în contextul NATO, ▌pot fi, de asemenea, 
luate în considerare, cu condiția să servească intereselor de securitate și de apărare 
ale Uniunii și să nu împiedice participarea niciunui stat membru.

(16a) Statele membre acționeze în mod individual și în mod colectiv în vederea dezvoltării, 
producerii și utilizării operaționale a aeronavelor, a vehiculelor și a navelor fără 
pilot la bord. Utilizarea operațională include efectuarea de atacuri asupra unor 
obiective militare. Activitățile de cercetare și dezvoltare asociate cu dezvoltarea unor 
astfel de sisteme, pentru uz militar și civil, au fost sprijinite prin fonduri ale Uniunii 
și se preconizează că acest sprijin va fi acordat și în viitor, eventual și în cadrul 
prezentului program. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu constituie un 
obstacol în calea utilizării legitime a tehnologiilor sau produselor dezvoltate în 
temeiul prezentului regulament.

(17) Pentru a se asigura că acțiunile finanțate sunt viabile, angajamentul statelor membre de 
a contribui în mod efectiv la finanțarea acțiunii ar trebui să fie un criteriu de atribuire 
pentru astfel de acțiuni și ar trebui consacrat într-un act scris.

(18) Pentru a se asigura faptul că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea și 
eficiența industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață și 
axate pe cerere, inclusiv în cazul tehnologiilor cu dublă utilizare, în vederea 
consolidării cererii europene în domeniul apărării. Prin urmare, faptul că statele 
membre s-au angajat deja să producă și să obțină în comun un produs finit sau o 
tehnologie, eventual într-o manieră coordonată, ar trebui să fie luat în considerare în 
criteriile de atribuire.
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(19) Asistența financiară din partea Uniunii în cadrul programului nu ar trebui să 
depășească 20% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii atunci când se referă la 
crearea de prototipuri, care este adesea cea mai costisitoare acțiune din faza de 
dezvoltare. Cuantumul costurilor eligibile ar trebui, totuși, să fie acoperit pentru alte 
acțiuni în faza de dezvoltare. 

(20) Dat fiind că sprijinul din partea Uniunii vizează consolidarea competitivității 
sectorului și nu se referă decât la faza specifică de dezvoltare, Uniunea nu ar trebui să 
aibă dreptul de proprietate sau drepturi de proprietate intelectuală asupra produselor 
sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile finanțate. Regimul drepturilor de 
proprietate intelectuală aplicabil va fi definit prin contract de către beneficiari. De 
asemenea, rezultatele acțiunilor finanțate în cadrul programului nu ar trebui să fie 
restricționate de o țară terță sau de o entitate din afara UE.

(21) Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să îi fie delegată Comisiei cu privire la 
adoptarea unui program de lucru de doi ani în conformitate cu obiectivele 
programului, în special cu obiectivul privind îmbunătățirea competitivității. Este 
deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1. În special, 
pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. Având 
în vedere politica Uniunii privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) ca 
element esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de 
muncă și a integrării sociale în Uniune și faptul că acțiunile sprijinite vor necesita în 
general o colaborare transnațională, este important ca programul de lucru să reflecte și 
să permită o ▌participare transfrontalieră deschisă, nediscriminatorie și transparentă 
a IMM-urilor și ca, prin urmare, o astfel de acțiune să beneficieze de cel puțin 15% 
din bugetul general, ceea ce le va permite IMM-urilor să fie incluse în lanțurile 
valorice ale acțiunilor. Această parte din bugetul general ar trebui să aducă beneficii și 
întreprinderilor cu capitalizare medie. Una dintre categoriile de proiecte ar trebui să 
fie dedicată în mod specific IMM-urilor.

(21a) Toate acțiunile din cadrul programului implică entități din cel puțin trei state 
membre. Utilizarea unui sistem de licențe generale de transfer în sensul 
programului ar reduce semnificativ cheltuielile administrative generate de 
transferurile între participanți. Prin urmare, statele membre ar trebui să publice 
licențe generale de transfer referitoare la acest program. Atunci când este necesar 
pentru realizarea programului, în aceste licențe ar trebui incluse instituțiile, 
organismele și agențiile Uniunii, precum și responsabilii de proiecte.

(21b) Pentru a asigura succesul programului, Comisia ar trebui să depună eforturi pentru 
a menține un dialog cu un spectru larg de industrii europene, inclusiv cu IMM-urile 
și cu furnizorii netradiționali din sectorul apărării.

1 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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(22) Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării, Agenției 
Europene de Apărare i se acordă statutul de observator în cadrul comitetului statelor 
membre. Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să participe la 
comitetul statelor membre. 

(22a) Parlamentului European ar trebui să i se acorde statut de observator în cadrul 
comitetului statelor membre.

(23) În ceea ce privește selecția acțiunilor care urmează să fie finanțate în cadrul 
programului, Comisia ▌ar trebui să organizeze cereri de oferte concurențiale, astfel 
cum este prevăzut de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. După evaluarea 
propunerilor primite, cu ajutorul unor experți independenți, care ar trebui selectați pe 
baza unui proces transparent, Comisia va selecta acțiunile care urmează să fie 
finanțate în cadrul programului. În ceea ce privește experții, Comisia trebuie să se 
asigure că sunt aplicate cu strictețe normele sale pertinente privind evitarea 
conflictelor de interese. În plus, Comisia trebuie să depună eforturi pentru a se 
asigura că experții provin din cât mai multe state membre. În vederea asigurării unor 
condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar 
trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește adoptarea și 
punerea în aplicare a programului de lucru, precum și în ceea ce privește acordarea de 
finanțare pentru acțiunile selectate. Respectivele competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului.

(24) Pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate anterior ar trebui utilizată 
procedura de examinare, ținând cont de implicațiile substanțiale ale acestora pentru 
punerea în aplicare a actului de bază.

(25) La sfârșitul programului, Comisia ar trebui să elaboreze un raport de punere în aplicare 
pentru a examina activitățile financiare prin prisma execuției financiare, a rezultatelor 
și, în cazul în care este posibil, a impactului. Acest raport ar trebui, de asemenea, să 
analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu 
capitalizare mijlocie la proiectele finanțate în temeiul programului, precum și 
participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare mijlocie la lanțul valoric 
global. Raportul ar trebui să conțină informații cu privire la originea beneficiarilor 
și la repartizarea finanțării din cadrul programului în rândul întreprinderilor și 
între statele membre, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. În 
final, raportul ar trebui să propună, în legătură cu aspectul Fondului european de 
apărare legat de cercetare, soluții pentru reducerea dependenței Uniunii de 
produsele și tehnologiile entităților din afara UE, în special ale celor identificate în 
cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament.

(25a) În contextul negocierilor privind cadrul financiar multianual al Uniunii Europene 
post-2020, este necesar să se prevadă un cadru stabil pentru acest tip de acțiuni, în 
special prin crearea unei linii bugetare proprii și a unor măsuri de punere în 
aplicare adaptate.

(25b) Comisia și statele membre ar trebui să asigure cea mai largă promovare posibilă a 
programului pentru a spori eficacitatea acestuia și, prin urmare, pentru a 
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îmbunătăți competitivitatea industriei de apărare și capabilitățile de apărare ale 
statelor membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se stabilește un program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în 
continuare „programul”) pentru acțiunea Uniunii care acoperă perioada 1 ianuarie 2019-
31 decembrie 2020.

Articolul 2

Obiective

Programul are următoarele obiective:

(a) să promoveze competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a industriei 
de apărare pe întreg teritoriul Uniunii, ceea ce contribuie la autonomia 
strategică a Uniunii prin sprijinirea acțiunilor desfășurate în cadrul Uniunii 
în faza de elaborare;

(b) să sprijine și să stimuleze cooperarea dintre statele membre și cooperarea, 
inclusiv transfrontalieră, dintre întreprinderi, inclusiv dintre întreprinderile 
mici și mijlocii și cele cu capitalizare medie, în ceea ce privește dezvoltarea de 
tehnologii sau de produse în conformitate cu prioritățile în materie de 
capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în 
cadrul Uniunii, îndeosebi în contextul Planului de dezvoltare a capabilităților 
din cadrul politicii de securitate și apărare comună, pentru a evita dublările 
și a consolida lanțurile valorice ale industriei de apărare, contribuind astfel 
la apariția unor noi mecanisme de cooperare transfrontalieră între 
întreprinderi;

(c) să încurajeze o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de 
apărare și să contribuie la eliminarea decalajelor dintre cercetare și dezvoltare, 
sprijinind astfel competitivitatea industriei de apărare a Uniunii pe piața 
internă și pe cea mondială, inclusiv prin consolidare, dacă este cazul;

(ca) să promoveze standardizarea sistemelor de apărare și interoperabilitatea 
acestora, permițând astfel statelor membre să realizeze economii de scară 
semnificative. 

În sensul prezentului regulament, „întreprinderile cu capitalizare medie” menționate la 
litera (b) înseamnă întreprinderile care nu sunt IMM-uri și care au un personal de 3 000 de 
angajați sau mai puțin. Numărul de angajați se calculează în conformitate cu titlul I 
articolele 3, 4, 5 și 6 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei1.

Articolul 3

1 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).
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Buget

Cuantumul pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 2019-2020 se stabilește 
la 500 de milioane EUR în prețuri curente, sumă care urmează să fie pusă la dispoziție 
exclusiv din marjele nealocate în limita plafoanelor cadrului financiar multianual (CFM) 
pentru perioada 2014-2020 și/sau prin mobilizarea instrumentelor speciale corespunzătoare 
din cadrul CFM.

Articolul 4

Dispoziții de finanțare generale

(1) Uniunea poate acorda asistență financiară prin intermediul tipurilor de finanțare 
prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, în special prin intermediul 
granturilor și, atunci când este cazul, al instrumentelor financiare și al achizițiilor 
publice, inclusiv prin mecanisme de finanțare mixte.

▌

(2) Tipurile de finanțare prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol și metodele de 
punere în aplicare sunt alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice 
ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile 
controalelor, sarcina administrativă și riscul de conflict de interese.

(3) Asistența financiară a Uniunii este pusă în aplicare de Comisie astfel cum se prevede 
la articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012▌.

(4) ▌Statele membre desemnează un șef de proiect. Comisia se consultă cu acesta cu 
privire la progresele realizate în cadrul acțiunii înainte de a efectua plata către 
beneficiarii eligibili▌.

Articolul 5

Tipuri de instrumente financiare

(1) Instrumentele financiare stabilite în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012 pot fi utilizate pentru facilitarea accesului la finanțare al 
entităților care implementează acțiuni în conformitate cu articolul 6.

(2) Pot fi utilizate următoarele instrumente financiare:

(a) investiții de capital sau cvasicapital;

(b) împrumuturi sau garanții;

(c) instrumente de partajare a riscului.

Articolul 6

Acțiuni eligibile
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(1) Programul oferă sprijin pentru acțiuni care acoperă atât faza de dezvoltare a 
produselor și tehnologiilor noi, cât și faza de modernizare a celor existente, 
dezvoltate în Uniune, în legătură cu:

(a) proiectarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a 
unei tehnologii în domeniul apărării, precum și specificațiile tehnice pe care s-
a bazat proiectarea;

(b) prototipuri ale unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a 
unei tehnologii în domeniul apărării. Un prototip este un model al unui produs 
sau al unei tehnologii care poate demonstra performanța elementului într-un 
mediu operațional;

(c)testarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei 
tehnologii în domeniul apărării;

(d) calificarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a 
unei tehnologii în domeniul apărării; calificarea este întregul proces care 
demonstrează că proiectul unui produs/unei componente/tehnologii 
îndeplinește cerințele specificate. Acest proces oferă dovezi obiective prin care 
se demonstrează că cerințele specifice ale unui model au fost îndeplinite;

(e) certificarea unui produs sau a unei tehnologii de apărare. Certificarea este 
procesul conform căruia o autoritate națională de omologare certifică faptul că 
produsul/componenta/tehnologia este conform(ă) cu normele aplicabile;

(f) studii, cum ar fi studiile de fezabilitate și alte măsuri însoțitoare.

(2) Acțiunea este realizată prin intermediul unei cooperări între cel puțin trei 
întreprinderi care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite. Cel puțin trei 
întreprinderi beneficiare nu sunt controlate efectiv, direct sau indirect, de către 
aceeași entitate și nu se controlează reciproc.

(3) În sensul alineatului (2), „control efectiv” înseamnă o relație constituită din drepturi, 
contracte sau orice alte mijloace care, fie separat, fie împreună și având în vedere 
împrejurările de fapt sau de drept implicate, conferă posibilitatea de a exercita în 
mod direct sau indirect o influență decisivă asupra unei întreprinderi, în special prin:

(a)dreptul de folosință, totală sau parțială, a activelor unei întreprinderi;

(b) drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra alcătuirii, 
votului sau deciziilor organelor unei întreprinderi sau care conferă în alt mod o 
influență decisivă asupra desfășurării activității unei întreprinderi. 

(4) Atunci când se referă la acțiunile definite la literele (b)-(f) de la alineatul (1), 
acțiunea trebuie să se bazeze pe specificațiile tehnice comune, consolidând astfel 
standardizarea și interoperabilitatea sistemelor.

(4a) Acțiunile referitoare la produse legate de armele de distrugere în masă și 
tehnologiile conexe asociate focoaselor, acțiunile referitoare la produse legate de 
arme și muniții interzise, de arme care nu respectă dreptul umanitar internațional, 
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cum ar fi munițiile cu dispersie în conformitate cu Convenția privind munițiile cu 
dispersie, minele terestre anti-personal în conformitate cu Convenția privind 
interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și 
distrugerea acestora, armele incendiare în conformitate cu protocolul III la 
Convenția privind anumite tipuri de arme convenționale, precum și armele complet 
autonome care permit efectuarea de tiruri fără a necesita un control uman pentru 
deciziile de țintire și activare nu sunt eligibile.

Articolul 7

Entități eligibile

(1) Beneficiarii și subcontractanții acestora sunt întreprinderi publice sau private care 
au sediul în Uniune, care nu sunt controlate efectiv de o țară terță sau de o entitate 
din afara UE în sensul articolului 6 alineatul (3), direct sau indirect printr-una sau 
mai multe întreprinderi intermediare. În plus, infrastructura, toate echipamentele, 
activele și resursele utilizate de către participanți, inclusiv de către subcontractanți și 
alte părți terțe, în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului sunt situate pe 
teritoriul Uniunii pe întreaga durată a acțiunii. Modul în care sunt utilizate 
infrastructura, echipamentele, activele și resursele nu este supus controlului sau 
restricțiilor din partea niciunei țări terțe și a niciunei entități din afara UE.

(1a) În cazul unei modificări survenite în cursul implementării acțiunii în ceea ce 
privește controlul efectiv asupra întreprinderii în sensul articolului 6 alineatul (3), 
întreprinderea informează Comisia, iar aceasta evaluează dacă sunt îndeplinite în 
continuare criteriile de eligibilitate.

(1b) Prin derogare de la alineatul (1), o întreprindere stabilită în Uniune care este 
controlată efectiv de o țară terță sau de o entitate din afara UE în sensul 
articolului 6 alineatul (3), direct sau indirect printr-una sau mai multe 
întreprinderi intermediare, poate să fie eligibilă dacă există, în scopul unei acțiuni 
finanțate în cadrul programului, mecanismele necesare care să asigure, în special, 
îndeplinirea următoarelor condiții:

(a) este eliminat controlul efectiv asupra întreprinderii de către o țară terță sau o 
entitate din afara UE,

(b) este împiedicat accesul la informații sensibile legate de acțiunea în cauză și

(c) proprietatea intelectuală care decurge din acțiune și rezultatele acțiunii 
rămân în posesia beneficiarului în cursul desfășurării și după finalizarea 
acțiunii și nu fac obiectul niciunui control sau restricții din partea unei țări 
terțe sau a unei entități din afara UE.

Întreprinderea respectivă îi prezintă Comisiei dovezile necesare privind existența 
mecanismelor în cauză.

(2) În cazul în care beneficiarul, în sensul definiției de la alineatul (1), este în curs de 
elaborare a unei acțiuni, conform definiției de la articolul 6, în contextul cooperării 
structurate permanente, el este eligibil pentru creșterea finanțării prevăzute la 
articolul 11 alineatul (2) în ceea ce privește acțiunea respectivă.
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(2b) Dacă în Uniune nu există înlocuitori competitivi disponibili cu ușurință și dacă 
utilizarea respectivă nu contravine intereselor de securitate și de apărare ale 
Uniunii și ale statelor sale membre, beneficiarii și subcontractanții acestora pot 
folosi active, infrastructură, echipamente și resurse situate sau deținute în afara 
teritoriului statelor membre sau controlate de către țări terțe.

Atunci când realizează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora 
pot coopera și cu întreprinderi stabilite în afara teritoriului statelor membre sau 
controlate exclusiv de către țări terțe ori de către entități din țări terțe, dacă aceasta 
nu contravine intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale 
membre. Costurile asociate acestor activități nu sunt eligibile pentru finanțare în 
cadrul programului.

Articolul 8

Declarația solicitanților

Fiecare solicitant declară, în scris, că este pe deplin conștient de și respectă legislația națională 
și a Uniunii aplicabilă și reglementările privind activitățile din domeniul apărării, inclusiv 
Poziția comună 2008/944/PESC, regimul comunitar pentru controlul exporturilor, 
transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare și 
legislația națională aplicabilă privind controlul exporturilor.

Articolul 9

Consorțiu

(1) În cazul în care asistența financiară a Uniunii se acordă prin intermediul unui grant, 
membrii oricărui consorțiu care doresc să participe la o acțiune îl desemnează pe 
unul dintre ei să acționeze drept coordonator; acest coordonator este numit în acordul 
de grant. Coordonatorul este principalul punct de contact între membrii consorțiului 
în relațiile cu Comisia sau cu organismul de finanțare relevant, cu excepția unor 
dispoziții contrare în acordul de grant sau în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi 
revin în temeiul acordului de grant. Asistența financiară a Uniunii poate lua, de 
asemenea, forma unui instrument financiar sau a unui contract de achiziții 
publice.

(2) Membrii unui consorțiu care participă la o acțiune încheie un acord intern care 
stabilește drepturile și obligațiile lor privind implementarea acțiunii, inclusiv 
chestiunea drepturilor de proprietate intelectuală în ceea ce privește produsele noi, 
în conformitate cu acordul de grant, cu excepția cazurilor justificate în mod 
corespunzător prevăzute în programul de activitate sau în cererea de propuneri.

Articolul 10

Criterii de atribuire

Acțiunile propuse pentru finanțare în cadrul programului se evaluează pe baza obiectivelor 
stabilite la articolul 2 și pe baza următoarelor criterii cumulative:

(a) excelență, performanță industrială și capacitatea de a demonstra avantaje 
semnificative față de produsele sau tehnologiile existente; și
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(b) contribuția la inovarea și dezvoltarea tehnologică a industriei de apărare și, prin 
urmare, la promovarea autonomiei industriale și strategice a Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de apărare; și

(ba) contribuția la competitivitatea și creșterea întreprinderilor din sectorul apărării pe 
întreg teritoriul Uniunii; și

(c) contribuția la interesele de securitate și de apărare ale Uniunii prin consolidarea 
tehnologiilor de apărare care contribuie la realizarea priorităților în materie de 
capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul 
Uniunii, îndeosebi în contextul planului de dezvoltare a capabilităților din cadrul 
politicii de securitate și apărare comună; și

(ca) contribuția la crearea de noi mecanisme de cooperare transfrontalieră între 
întreprinderi; și

(d) viabilitatea, în special prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că costurile 
eligibile rămase ale acțiunii sunt acoperite de alte instrumente de finanțare, cum ar fi 
contribuții ale statelor membre; și

(da) proporția din bugetul total al acțiunii care urmează a fi alocată participării IMM-
urilor stabilite în Uniunea Europeană, fie ca membri ai consorțiului sau 
subcontractanți, fie ca alte întreprinderi din lanțul de aprovizionare; și

(e) pentru acțiunile descrise la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(e), contribuția la 
competitivitatea industriei europene de apărare prin demonstrarea de către beneficiari 
a faptului că statele membre s-au angajat să producă și să achiziționeze în comun 
produsul final sau tehnologia, într-un mod coordonat, inclusiv prin achiziții publice 
comune, după caz. 

Articolul 11

Rate de finanțare

(1) Asistența financiară din partea Uniunii prevăzută în cadrul programului nu poate 
depăși 20% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în sensul articolului 126 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, în cazul în care acestea se referă la 
crearea de prototipuri. În toate celelalte cazuri, asistența poate acoperi totalul 
costurilor eligibile ale acțiunii.

(2) O acțiune realizată de un beneficiar menționat la articolul 7 alineatul (2) poate să 
beneficieze de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare.

(2a) O acțiune menționată la articolul 6 alineatul (1) poate beneficia de o rată de 
finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare dacă cel puțin 15% din 
totalul costurilor eligibile ale acesteia sunt atribuite IMM-urilor stabilite în 
Uniune. Această rată majorată de finanțare poate fi majorată în mod suplimentar 
cu un procentaj echivalent cu dublul procentajului din totalul costurilor eligibile 
ale acțiunii atribuite IMM-urilor stabilite într-un stat membru în care nu sunt 
stabilite celelalte întreprinderi participante la acțiune, care nu sunt IMM-uri.
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(2b) O acțiune menționată la articolul 6 alineatul (1) poate beneficia de o rată de 
finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare dacă cel puțin 30% din 
totalul costurilor eligibile ale acțiunii sunt atribuite întreprinderilor cu capitalizare 
medie stabilite în Uniune.

(2c) Costurile eligibile indirecte se determină prin aplicarea unei rate forfetare de 25% 
din totalul costurilor eligibile directe, fiind excluse costurile eligibile directe pentru 
subcontractare.

(2d) Asistența financiară a Uniunii acordată în cadrul programului, inclusiv ratele mai 
ridicate de finanțare, nu acoperă mai mult de 100% din costul eligibil al acțiunii.

Articolul 12

Drept de proprietate și drepturi de proprietate intelectuală

(1) Uniunea nu deține în proprietate produsele sau tehnologiile care rezultă din 
respectivele acțiuni și nici nu poate revendica drepturi de proprietate intelectuală, 
inclusiv drepturi de licență, referitoare la acțiune. 

(1a) Rezultatele acțiunilor care primesc finanțare în cadrul programului nu fac 
obiectul niciunui control sau restricții din partea unei țări terțe sau a unei entități 
dintr-o țară terță.

(1b) Dacă asistența din partea Uniunii este acordată sub forma unei proceduri de 
achiziții publice în vederea efectuării unui studiu, toate statele membre au dreptul, 
la cererea lor explicită, să beneficieze de o licență pentru utilizarea rezultatelor 
studiului în mod gratuit și neexclusiv.

Articolul 12a

Licențe generale de transfer

(1) În sensul prezentului program, se aplică articolul 5 din Directiva 2009/43/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului1.

(2) Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, alineatul (1) de la 
prezentul articol se aplică tuturor instituțiilor, organelor și agențiilor Uniunii, 
precum și șefilor de proiect menționați la articolul 4 alineatul (4) din prezentul 
regulament, prin analogie.

Articolul 13

Programul de lucru

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 
16a, prin care se instituie un program de lucru de doi ani pentru durata programului. 

1 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 Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1).
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▌Programul de lucru menționat trebuie să fie în conformitate cu obiectivele stabilite 
la articolul 2.

(2) Programul de lucru stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie 
finanțate în cadrul programului. Categoriile în cauză respectă prioritățile în materie 
de capabilități de apărare menționate la articolul 2 litera (b). Programul de lucru 
conține, de asemenea, o categorie de proiecte destinate în mod specific IMM-
urilor.

(3) Programul de lucru asigură faptul că cel puțin 15% din bugetul general va veni în 
sprijinul acțiunilor care permit integrarea transfrontalieră a IMM-urilor și a 
întreprinderilor cu capitalizare medie în lanțurile de valoare.

Articolul 14

Procedura de acordare

(1) La punerea în aplicare a programului, finanțarea din partea Uniunii se acordă în urma 
unor cereri de propuneri ▌emise în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/12 al Comisiei1.

(2) Propunerile depuse în urma cererii de propuneri sunt evaluate de Comisie, asistată de 
experți independenți care sunt resortisanți ai UE, provin din cât mai multe state 
membre și sunt selectați pe baza unui proces transparent, luându-se în considerare 
incompatibilitățile ce decurg din existența unor conflicte de interese, pe baza 
criteriilor de atribuire stabilite la articolul 10. 

(3) După fiecare cerere de propuneri, Comisia acordă finanțare pentru acțiunile selectate, 
prin intermediul unui act de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 
16 alineatul (2). 

Articolul 15

Tranșe anuale

Comisia poate împărți angajamentele bugetare în tranșe anuale.

Articolul 16

Comitetul

(1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare și Parlamentul 
European sunt invitați să contribuie în calitate de observatori.

1 Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind 
normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).
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(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 16a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 alineatul (1) se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de doi ani de la ... [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament].

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (1) poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate în decizia în cauză. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară specificată în textul acesteia. Ea nu afectează 
valabilitatea oricăror acte delegate care sunt deja în vigoare.

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de 
fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatul (1) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 17

Monitorizare și raportare

(1) Comisia monitorizează regulat punerea în aplicare a programului și raportează anual 
cu privire la progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) 
litera (e) din Regulamentul 966/2012. În acest scop, Comisia trebuie să pună în 
aplicare măsurile de monitorizare necesare.

(2) Pentru a încuraja o mai mare eficiență și eficacitate a acțiunilor viitoare ale Uniunii 
în materie de politică, Comisia întocmește un raport de evaluare retrospectivă și îl 
transmite Parlamentului European și Consiliului. Pornind de la consultări cu statele 
membre și cu principalele părți interesate, raportul evaluează, în special, progresele 
înregistrate în raport cu obiectivele prevăzute la articolul 2. Acesta analizează, de 
asemenea, participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu 
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capitalizare medie la proiectele puse în aplicare în cadrul programului, precum și 
integrarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie în lanțul valoric 
global. Raportul conține informații cu privire la țările de origine ale beneficiarilor 
și la repartizarea finanțării în rândul întreprinderilor și între statele membre, dacă 
acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(2a) În raportul menționat la alineatul (2) se propun soluții pentru reducerea 
dependenței Uniunii de produsele și tehnologiile entităților din afara UE, în 
special cele identificate în cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament.

(2b) În timp util înainte de încheierea prezentului program, Comisia prezintă, după caz, 
o propunere legislativă pentru un nou program de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării, împreună cu finanțarea corespunzătoare din noul cadru 
financiar multianual.

Articolul 18

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

(1) La punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, 
Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecția intereselor financiare 
ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a 
oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care se constată 
nereguli, prin recuperarea sau, după caz, restituirea sumelor plătite în mod necuvenit, 
precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni administrative și financiare eficace, 
proporționale și disuasive.

(2) Comisia și Curtea de Conturi au competența de a efectua controale sau, în cazul 
organizațiilor internaționale, competența de a efectua verificări în conformitate cu 
acordurile convenite cu acestea, atât pe bază de documente, cât și la fața locului, în 
ceea ce privește toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au 
primit fonduri din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament.

(3) Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv 
verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile 
prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului1 și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului2, 
pentru a stabili existența fraudei, a corupției sau a oricăror alte activități ilegale care 
afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau cu o 
decizie de acordare a unui grant sau un contract finanțat prin prezentul regulament.

1 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 
al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

2 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind 
controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării 
intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO 
L 292, 15.11.1996, p. 2). 
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Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele


