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Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. invită Consiliul să adopte poziția 
Parlamentului cu privire la articolul 5 din 
viitorul regulament privind Fondul 
european de apărare; subliniază necesitatea 
finalizării fără întârziere a FEA; 
reamintește că acest instrument nu a fost 
încă definitiv aprobat, în aprilie 2019 fiind 
înregistrat doar acordul parțial și politic; 
subliniază importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; invită 
Comisia să condiționeze participarea 
țărilor terțe de deschiderea reciprocă a 
piețelor de armament; reamintește, în acest 
sens, caracterul extrem de sensibil și 
strategic al cercetării în domeniul apărării, 
atât pentru competitivitatea industrială, cât 
și pentru autonomia strategică a UE; 
solicită să se ia în considerare experiența 
inițială dobândită din punerea în aplicare a 
EDIDP, în special în ceea ce privește 
aplicarea derogărilor pentru entitățile 
eligibile, a proiectului-pilot și a Acțiunii 
pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în 
materie de apărare; solicită statelor 
membre să se implice pe deplin în procesul 
decizional, întrucât ele sunt clienții finali ai 
industriilor de apărare, pentru a se garanta 
că programele corespund nevoilor 
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Parlamentului cu privire la articolul 5 din 
viitorul regulament privind Fondul 
european de apărare; subliniază necesitatea 
finalizării fără întârziere a FEA; 
reamintește că acest instrument nu a fost 
încă definitiv aprobat, în aprilie 2019 fiind 
înregistrat doar acordul parțial și politic; 
subliniază importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește 
faptul că piața europeană a apărării dă 
dovadă de o deschidere remarcabilă față 
de furnizorii din țările terțe; reafirmă că 
FEA nu poate fi, sub nicio formă, 
confundat cu un instrument protecționist, 
de orice tip ar fi acesta; invită țările aliate 
ale Uniunii Europene să aibă în vedere 
deschiderea reciprocă a piețelor lor de 
apărare; reamintește, în acest sens, 
caracterul extrem de sensibil și strategic al 
cercetării în domeniul apărării, atât pentru 
competitivitatea industrială, cât și pentru 
autonomia strategică a UE; solicită să se ia 
în considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
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strategice ale PSAC și ale statelor membre; 
consideră că succesul Fondului european 
de apărare va depinde de capacitatea sa de 
a încorpora caracteristicile specifice ale 
apărării statelor participante, de a promova 
material de apărare care poate fi desfășurat 
și de a garanta resurse bugetare suficiente, 
asigurându-se, în același timp, că nu există 
suprapuneri de competențe industriale, că 
vine în completarea investițiilor naționale 
în domeniul apărării și că cooperarea nu 
devine prea complexă și se bazează pe 
standardizarea și interoperabilitatea 
echipamentelor militare și armamentelor 
comune ale UE; consideră că dezvoltarea 
industriei europene de apărare cu 
reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică și nu contravine intereselor în 
materie de securitate și apărare ale UE și 
ale statelor sale membre;

privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice pe 
deplin în procesul decizional, întrucât ele 
sunt clienții finali ai industriilor de apărare, 
pentru a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante, de a promova material 
de apărare care poate fi desfășurat și de a 
garanta resurse bugetare suficiente, 
asigurându-se, în același timp, că nu există 
suprapuneri de competențe industriale, că 
vine în completarea investițiilor naționale 
în domeniul apărării și că cooperarea nu 
devine prea complexă și se bazează pe 
standardizarea și interoperabilitatea 
echipamentelor militare și armamentelor 
comune ale UE; consideră că dezvoltarea 
industriei europene de apărare cu 
reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică și nu contravine intereselor în 
materie de securitate și apărare ale UE și 
ale statelor sale membre;
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