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 EXPUNERE DE MOTIVE - REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR

Procedura și sursele

La 6 noiembrie 2019, raportorului i s-a încredințat sarcina de a pregăti un raport referitor la 
punerea în aplicare a Directivei 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 (denumită în continuare „Directiva privind achizițiile 
publice în domeniul apărării”)1, precum și a Directivei 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 (denumită în continuare „Directiva 
privind transferurile”)2.

Scopul prezentului raport de punere în aplicare este de a informa Parlamentul cu privire la 
stadiul punerii în aplicare a celor două directive, pentru a permite plenului să tragă concluzii 
și să formuleze recomandări privind acțiunile concrete care trebuie întreprinse, fie de 
îmbunătățire a punerii în aplicare, fie de propunere a unor posibile revizuiri legislative. 
Raportul va evalua punerea în aplicare și transpunerea celor două directive în statele membre, 
efectele lor asupra deschiderii pieței interne a produselor din domeniul apărării și asupra 
instituirii unei piețe europene a echipamentelor de apărare (EDEM), precum și contribuția lor 
la consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare europene (EDTIB), cu accent pe 
implicarea IMM-urilor.

De la desemnarea sa, raportorul a colectat o serie de informații și s-a bazat pe mai multe surse 
în cadrul activității de pregătire a raportului, printre care s-au numărat:

− un schimb de opinii online cu doi experți și cu raportorii alternativi, desfășurat la 23 
iunie 2020;

− studiul „EU Defence Package: Defence Procurement and Intra Community Transfers 
Directives” (Pachetul UE privind apărarea: Directivele privind achizițiile publice în 
domeniul apărării și privind transferurile în interiorul Comunității), elaborat de către 
Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (DG EPRS) și finalizat în 
septembrie 2020;

− o întâlnire la nivel tehnic cu DG DEFIS la 15 iulie 2020.

Ca urmare a constatărilor bazate pe aceste surse, raportorul a identificat următoarele trei 
domenii principale de interes pentru prezentul raport: necesitatea unei mai bune aplicări și 
respectări a pachetului privind apărarea, perspectivele de instituire a unei piețe europene a 
echipamentelor de apărare (EDEM) și evaluarea nivelului actual de participare a IMM-urilor 
la piețele de achiziții din domeniul apărării.

Pachetul privind apărarea - introducere

1 JO L 216, 20.8.2009, pp. 76-136.
2 JO L 146, 10.6.2009, pp. 1-36.
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Obiectivele ambelor directive – care constituie așa-numitul „pachet privind apărarea” – au 
fost de a deschide piața internă pentru produsele din domeniul apărării, de a facilita achizițiile 
transfrontaliere și de a construi o bază industrială la nivelul UE în sectoarele europene ale 
apărării și securității. În multe state membre s-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește 
transpunerea și punerea în aplicare. Comisia a finalizat primul său raport de evaluare în 2016, 
trecând în revistă practicile de punere în aplicare din 2009 până în 2016. Deși Comisia a 
întâmpinat dificultăți în colectarea de informații suficiente de la statele membre, aceasta a 
concluzionat totuși că nu este necesară nicio revizuire a directivelor. La momentul respectiv, 
Comisia IMCO a decis să nu ia nicio măsură ca răspuns la evaluare. 

Necesitatea unei mai bune puneri în aplicare și asigurări a respectării 

Raportorul consideră că o mai bună punere în aplicare a ambelor directive rămâne esențială 
pentru realizarea deplină a obiectivelor pachetului privind apărarea. Frapează faptul că statele 
membre continuă să utilizeze neuniform ambele directive și să le aplice într-o măsură scăzută, 
problema fiind agravată de impactul COVID-19, de Brexit și de viitoarele reduceri ale 
cheltuielilor pentru apărare, precum și de constrângerile bugetare privind C&D și C&T. În 
acest context, este important să se sublinieze că o serie de proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor au fost inițiate de către Comisie. Mai recent, în 2018, au fost lansate 
cinci cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, dintre care două rămân pendinte.

Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării

Pentru a îmbunătăți eficacitatea Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării și, 
de asemenea, eficiența acesteia, cu scopul de a îmbunătăți concurența, transparența și 
nediscriminarea în toate statele membre, directiva trebuie să fie pusă efectiv în aplicare. 
Totuși, raportorul consideră că obstacolul esențial în calea punerii în aplicare depline și 
adecvate a directivei îl constituie în continuare:

− utilizarea sistematică de către statele membre a dispoziției de excludere în temeiul 
directivei, precum și al articolului 346 din TFUE, care prevede doar o invocare ex post 
în cazul unor eventuale litigii, în pofida orientărilor3 interpretative emise de Comisie. 
Trebuie subliniat faptul că mai multe state membre au introdus în legislația lor o 
procedură specifică aplicabilă contractelor care intră sub incidența articolului 346 
alineatul (1) litera (b) din TFUE. Este însă dificil să se evalueze dacă excepția 
prevăzută la articolul 346 a fost utilizată din motive justificate de protecție a 
intereselor esențiale de securitate națională sau doar ca o modalitate de a limita 
aplicarea Directivei 2009/81/CE. Se pune, așadar, întrebarea dacă problema 
excluderilor mai trebuie să fie abordată atât la nivel legislativ (pentru a limita 
utilizarea), cât și la nivelul măsurilor Comisiei de control și de asigurare a respectării 
legislației;

− nivelul insuficient al penetrării transfrontaliere și al participării IMM-urilor la 

3 Comunicarea Comisiei privind îndrumări pentru achizițiile publice cooperative în domeniul apărării și al 
securității (Directiva 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării și al securității) (2019/C 
157/01) și Comunicarea Comisiei – Orientări privind atribuirea de contracte de către un guvern unui alt guvern 
în domeniile apărării și securității [articolul 13 litera (f) din Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului] (2016/C 450/01).



RR\1226414RO.docx 5/26 PE658.808v03-00

RO

contractele de apărare;

− nivelul scăzut de cooperare, planificare comună, înțelegere comună a capacităților de 
apărare necesare și de aliniere în ceea ce privește suveranitatea tehnologică și 
strategică în cadrul Uniunii. 

În același timp, raportorul ar dori să sublinieze câteva tendințe pozitive în ceea ce privește 
punerea în aplicare treptată a directivei:

− creșterea numărului de anunțuri de participare și de anunțuri de atribuire a contractelor 
publicate de statele membre (potrivit datelor din baza „Tenders Electronic Daily” – 
TED), tendință încă destul de recentă în comparație cu cea înregistrată în cazul 
directivelor privind achizițiile din afara domeniului apărării. Totuși, această tendință 
de creștere nu este evidentă în ceea ce privește anunțurile de transparență ex ante 
voluntare;

− creșterea ratei de publicare (adică proporția contractelor de achiziții licitate prin TED), 
de la 8,5 % în perioada 2011-2015 la 21,14 % în perioada 2016-2018; în comparație, 
rata contractelor de achiziții licitate în temeiul directivei generale a fost în medie de 
11,71 %.

Directiva privind transferurile

Evaluarea din 2016 a Comisiei a identificat o serie de obstacole în calea aplicării efective a 
Directivei privind transferurile, care decurg fie din transpunerea directivei, fie din dispozițiile 
acesteia. Printre principalele probleme identificate au fost necesitatea de a ameliora aplicarea 
cadrului legislativ existent privind transferurile de produse din domeniul apărării, de a 
îmbunătăți disponibilitatea licențelor generale de transfer în întreaga Uniune și de a examina 
aplicarea limitată a sistemului de autorizare. 

Se pare că principalele probleme sunt cauzate de lipsa de armonizare între statele membre în 
ceea ce privește punerea în aplicare a licențelor generale de transfer, de adoptarea lentă a 
noilor opțiuni de acordare a licențelor și a procedurii de autorizare, precum și de gradul diferit 
în care statele membre au recurs la posibilele derogări de la autorizarea prealabilă. În timp ce 
unele state membre utilizează toate posibilitățile de derogare oferite de directivă, altele recurg 
doar la câteva opțiuni, iar unele nu folosesc niciuna. În plus, transferurile între statele membre 
rămân o problemă complicată, care continuă să creeze o sarcină administrativă considerabilă. 
Această considerație se referă în special la utilizarea licențelor generale de transfer, pentru 
care birocrația și divergențele persistente dintre statele membre cu privire la exporturile către 
țări terțe constituie obstacole principale. Raportorul consideră că, de aceea, este necesar să se 
îmbunătățească identificarea comună a elementelor care sunt sensibile și trebuie să fie 
controlate și a celor care nu sunt.

Instituirea unei piețe europene a echipamentelor de apărare (EDEM)

Politica în domeniul achizițiilor publice este doar unul dintre factorii care contribuie la 
ambiția Uniunii de lungă durată de a dezvolta EDEM și de a asigura eficiența și 
competitivitatea EDTIB. Numeroase alte chestiuni conexe au devenit din ce în ce mai 
relevante în ultimii ani, inclusiv consensul emergent între statele membre cu privire la nevoia 
de suveranitate tehnologică și strategică, necesitatea de a cheltui mai mult pentru apărare în 
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general și de a realiza investiții mai mari în tehnologii și în capacități-cheie, precum și 
contextul de securitate în evoluție. O analiză aprofundată a interacțiunii dintre pachetul 
privind apărarea și alte inițiative aferente politicii de apărare a UE (PESCO, FED, CARD, 
EDAP) reprezintă o dimensiune suplimentară de reflecție care depășește sfera prezentului 
raport. Cu toate acestea, având în vedere complexitatea pieței de apărare din UE, instituirea 
unei EDEM de sine stătătoare rămâne o adevărată provocare, care necesită o politică de 
achiziții și industrială mai coerentă. În acest scop, după cum s-a subliniat în numeroase studii, 
lipsa aproape totală a unor coduri NACE sau NC specifice împiedică orice încercare de a 
măsura evoluția structurii industriei europene de apărare. În absența unor astfel de date, este 
pur și simplu imposibil să se evalueze europenizarea veritabilă a lanțurilor valorice din 
domeniul apărării (în special deoarece acestea se întrepătrund într-o anumită măsură cu lanțuri 
valorice din afara domeniului apărării, cum ar fi cel al produselor electronice) sau accesul 
transfrontalier pe piață al IMM-urilor și al întreprinderilor cu capitalizare medie din domeniul 
apărării.

Totuși, raportorul consideră că obiectivele directivelor din pachetul privind apărarea, și anume 
promovarea concurenței, a transparenței și a nediscriminării în toate statele membre, pot 
contribui semnificativ la instituirea EDEM, iar potențialul său rămâne să fie dezvoltat pe 
deplin. 

Participarea IMM-urilor

Principalele probleme cu care se confruntă IMM-urile pe piața europeană a achizițiilor 
publice din domeniul apărării au fost rezumate în Recomandarea (UE) 2018/624 a Comisiei 
privind accesul transfrontalier pe piață pentru subfurnizorii și IMM-urile din sectorul 
apărării4, precum și în cadrul schimbului de opinii cu experți din 23 iunie 2020 și al studiului 
EPRS. Pe lângă barierele generale în calea intrării pe piață constituite de distanța geografică, 
barierele lingvistice și lipsa de cunoștințe privind piața transfrontalieră, IMM-urile din 
sectorul apărării se confruntă, de asemenea, cu obstacole administrative suplimentare cum ar 
fi complexitatea deosebită a documentației referitoare la achizițiile din domeniul apărării și 
amploarea procedurilor de ofertare din domeniul apărării, preocupările legate de securitatea 
aprovizionării, complexitatea dispozițiilor privind subcontractarea, precum și costurile 
ridicate ale autorizării.

La acest context complex se adaugă punerea în aplicare eterogenă și neuniformă a directivelor 
referitoare la „pachetul privind apărarea” în întreaga Uniune, după cum s-a subliniat mai sus. 
Prin urmare, obiectivul de creștere a participării IMM-urilor – pe lângă obiectivele mai 
generale de a deschide piața internă, de a garanta o mai mare securitate a aprovizionării și de a 
îmbunătăți competitivitatea – a fost, așadar, îndeplinit doar parțial. În plus, lipsa statisticilor și 
a datelor pentru măsurarea accesului transfrontalier al IMM-urilor la piața apărării este, de 
asemenea, problematică.

Totodată, trebuie remarcat faptul că dispozițiile privind subcontractarea în temeiul Directivei 
privind achizițiile publice în domeniul apărării nu au avut efecte semnificative asupra creșterii 
participării IMM-urilor pe piața achizițiilor din sectorul apărării, cum ar fi facilitarea indirectă 
a accesului la piață și deschiderea lanțurilor de aprovizionare pentru o concurență 
transfrontalieră mai mare. Dispozițiile directivei permit statelor membre să le impună 

4 Recomandarea (UE) 2018/624 a Comisiei din 20 aprilie 2018 privind accesul transfrontalier pe piață pentru 
subfurnizorii și IMM-urile din sectorul apărării.
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ofertanților câștigători (de obicei contractanți principali) obligația de a invita IMM-uri și 
subfurnizori să depună oferte pentru părți din contract în cadrul procedurilor de achiziții 
publice. Cu toate acestea, nivelul de utilizare a dispozițiilor privind subcontractarea pare să fie 
foarte scăzut (începând cu 2011 au fost publicate numai 26 de anunțuri referitoare la 
subcontracte), ceea ce demonstrează caracterul neadecvat al acestor dispoziții, atât față de 
nevoile statelor membre, cât și față de realitatea industrială. În plus, directiva nu prevede 
niciun stimulent pentru deschiderea lanțurilor valorice. Dimpotrivă, viitorul Fond european de 
apărare pare a fi un instrument mai bun pentru structurarea acestor lanțuri valorice la nivel 
european.

Totodată, potrivit estimărilor, valoarea adăugată a mecanismelor de autorizare disponibile în 
temeiul articolului 9 din Directiva privind transferurile rămâne sub așteptări. În conformitate 
cu registrul întreprinderilor autorizate în domeniul apărării (CERTIDER), numărul 
întreprinderilor autorizate rămâne destul de scăzut, 66 de întreprinderi fiind autorizate în 
întreaga UE, ceea ce reprezintă o creștere cu doar 27 de întreprinderi față de acum cinci ani. 
Acest lucru ar putea fi cauzat de faptul că IMM-urile nu sunt, în general, participanții de pe 
piață care beneficiază de autorizare, întrucât procesul vizează în principal destinatarii 
produselor din domeniul apărării, cum ar fi integratorii de sisteme sau producătorii de 
echipamente originale. În plus, complexitatea și costurile procesului de autorizare 
descurajează, de asemenea, IMM-urile. 

Poziția raportorului

Luând în considerare toate provocările legate de punerea în aplicare a directivelor referitoare 
la pachetul privind apărarea, raportorul consideră că anumite elemente ale Directivei privind 
achizițiile publice în domeniul apărării și ale Directivei privind transferurile pot fi 
îmbunătățite în continuare, de exemplu, asigurând o mai mare coerență cu Directiva generală 
privind achizițiile publice. Cu toate acestea, raportorul consideră că nu este necesară nicio 
revizuire a acestor directive, deoarece cadrul de reglementare existent ar trebui să fie suficient 
dacă este pus în aplicare în mod corect și utilizat corespunzător. 

În plus, raportorul subliniază necesitatea unei politici ferme de asigurare a respectării 
legislației, în cadrul căreia Comisia să acționeze proactiv și să nu se teamă să inițieze 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor dacă este necesar, de exemplu în cazurile 
de utilizare sistematică a excluderilor. Raportorul consideră că, pentru o politică fermă de 
asigurare a respectării legislației, este esențial ca Comisia să aibă acces la date calitative. 

În legătură cu punerea în aplicare în continuare a pachetului privind apărarea, raportorul 
salută activitatea Comisiei și consideră că este necesară o viitoare cooperare între Comisie și 
statele membre la punerea în aplicare a directivelor pentru a atinge obiectivele pachetului 
privind apărarea. 

Raportorul constată, de asemenea, că nivelul de participare a IMM-urilor pe piața apărării 
rămâne scăzut. Prin urmare, raportorul consideră că ar trebui analizate în profunzime motivele 
pentru care IMM-urile nu reușesc să intre pe deplin pe piața unică a produselor din domeniul 
apărării. El salută activitatea desfășurată deja de Comisie și subliniază că aceasta ar trebui să 
continue să ia măsuri adecvate pentru a sprijini IMM-urile. 

Raportorul mai subliniază că, pentru a realiza o EDEM deschisă, statele membre vor trebui să 
ia măsuri pentru a îmbunătăți cooperarea dintre ele, încrederea reciprocă, planificarea 
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comună.

În cele din urmă, raportorul consideră că, de la intrarea în vigoare a pachetului privind 
apărarea, s-au produs mai multe schimbări care afectează piața europeană a echipamentelor de 
apărare, de exemplu instituirea PESCO. În consecință, raportorul consideră că ar trebui să se 
analizeze eficiența pachetului privind apărarea având în vedere aceste schimbări, pentru a se 
ajunge la o EDEM deschisă.
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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile publice în 
domeniul apărării și securității și a Directivei 2009/43/CE privind transferul de produse 
din domeniul apărării
(2019/2204(INI))

Parlamentul European,

– 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/CE1 („Directiva privind achizițiile publice în domeniul 
apărării”),

– 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 Comunității2 („Directiva privind transferurile”),

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 30 
noiembrie 2016 privind punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile 
publice în domeniile apărării și securității, în vederea respectării articolului 73 alineatul 
(2) din directiva menționată (COM(2016)0762), 

– având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 30 
noiembrie intitulat „Evaluarea Directivei 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” (COM(2016)0760),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 intitulată „Orientări 
privind atribuirea de contracte de către un guvern unui alt guvern în domeniile apărării 
și securității [articolul 13 litera (f) din Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului]” (C(2016)7727),

– având în vedere Recomandarea (UE) 2018/624 a Comisiei din 20 aprilie 2018 privind 
accesul transfrontalier pe piață pentru subfurnizorii și IMM-urile din sectorul apărării3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind îndrumări pentru achizițiile publice 
cooperative în domeniul apărării și al securității (Directiva 2009/81/CE privind 
achizițiile publice în domeniul apărării și al securității) (2019/C 157/01)4,

– având în vedere studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) din 
septembrie 2020 intitulat „Pachetul UE privind apărarea: Directivele privind achizițiile 

1 JO L 216, 20.8.2009, p. 76.
2 JO L 146, 10.6.2009, p. 1.
3 JO L 102, 23.4.2018, p. 87.
4 JO C 157, 8.5.2019, p. 1.
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publice în domeniul apărării și privind transferurile în interiorul Comunității”,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 
alineatul (1) litera (e) și anexa 3 la Decizia Conferinței președinților din 
12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a întocmirii rapoartelor din proprie 
inițiativă,

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri externe,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-
0025/2021),

A. întrucât Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării urmărește să introducă 
norme echitabile și transparente pentru achizițiile din domeniul apărării, în efortul de a 
asigura că întreprinderile din sectorul apărării din statele membre pot avea acces la 
piețele apărării ale altor state membre;

B. întrucât Directiva privind transferurile vizează să îmbunătățească funcționarea pieței 
europene a echipamentelor de apărare (EDEM), să promoveze integrarea lanțului de 
aprovizionare al UE în domeniul apărării și să crească securitatea aprovizionării, 
simplificând normele și procedurile pentru transferurile în interiorul UE de produse din 
domeniul apărării;

C. întrucât ambele directive urmăresc să stimuleze piața internă a produselor din domeniul 
apărării și să consolideze competitivitatea EDEM;

D. întrucât directivele din pachetul privind apărarea sunt necesare pentru a dezvolta în 
continuare o cultură europeană comună a securității și apărării, bazată pe valorile și 
obiectivele comune ale Uniunii, respectând caracterul specific al politicilor de securitate 
și apărare ale statelor membre;

E. întrucât evaluarea Comisiei din 2016 a concluzionat că obiectivele Directivei privind 
achizițiile publice în domeniul apărării au fost realizate doar parțial, deoarece aceasta a 
permis o creștere inițială a concurenței, a transparenței și a nediscriminării în cadrul 
pieței UE a achizițiilor publice în domeniul apărării, dar că, pentru realizarea deplină a 
acestor obiective, sunt necesare progrese mult mai mari în ceea ce privește utilizarea 
consecventă a directivei de către statele membre;

F. întrucât studiul EPRS a subliniat efectul insuficient al Directivei privind achizițiile 
publice în domeniul apărării asupra europenizării lanțurilor valorice din domeniul 
apărării;

G. întrucât evaluarea Comisiei din 2016 a arătat că diferențele în transpunerea Directivei 
privind transferurile au reprezentat obstacole majore în calea aplicării sale efective, ceea 
ce a condus la o aplicare lentă sau incompletă în anumite state membre, la o lipsă 
generală de armonizare a cerințelor și a procedurilor între statele membre și la condiții și 
limitări extrem de divergente în cazul licențelor generale de transfer publicate de statele 
membre;

H. întrucât, pe lângă barierele generale în calea intrării pe piață constituite de distanța 
geografică, barierele lingvistice și lipsa de cunoștințe privind piața transfrontalieră, 
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întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din sectorul apărării se confruntă, de 
asemenea, cu obstacole administrative suplimentare cum ar fi securitatea aprovizionării, 
complexitatea dispozițiilor privind subcontractarea și costurile ridicate ale autorizării;

I. întrucât IMM-urile se confruntă cu provocări majore atunci când participă la procedurile 
de achiziții publice;

J. întrucât un motiv major pentru lipsa de participare a IMM-urilor este lipsa accesului 
transfrontalier la lanțurile de aprovizionare; întrucât lanțurile de aprovizionare din 
domeniul apărării au o orientare națională majoră, lucru care aduce provocări pentru 
IMM-urile care doresc să intre în lanțurile de aprovizionare pentru apărare din alte țări 
europene; întrucât, în plus, din constrângeri financiare, producătorii de echipamente 
originale continuă să acorde contracte de subcontractare numai IMM-urilor cu care au o 
relație de lucru preexistentă;

K. întrucât este necesar să se dezvolte un concept cuprinzător și holistic pentru o piață 
europeană a echipamentelor de apărare care să conecteze în mod formal toate 
elementele existente, cum ar fi Programul european de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării (EDIDP), Acțiunea pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în 
materie de apărare (PADR), Fondul european de apărare (FEA), cooperarea structurată 
permanentă (PESCO), Poziția comună privind exporturile de arme, Regulamentul 
privind produsele cu dublă utilizare, cele două directive din pachetul din 2009 privind 
apărarea și inițiativele viitoare, cum ar fi normele comune privind securitatea 
aprovizionării;

L. întrucât, fără o coerență a politicilor și un efort de a crea legături între diferitele 
fragmente de politică există riscul ca acțiunea la nivelul UE să contribuie la denaturările 
existente ale pieței și la alte procese și politici extrem de ineficiente din sectorul 
apărării,

Îmbunătățirea funcționării pieței interne a produselor din domeniul apărării printr-o mai 
bună punere în aplicare și asigurare a respectării pachetului privind apărarea

1. își reiterează sprijinul pentru obiectivele directivelor din pachetul privind domeniul 
apărării, care au fost stabilite pentru a promova o mai bună integrare a lanțului de 
aprovizionare al UE din domeniul apărării și a îmbunătăți încrederea reciprocă și 
transparența între statele membre, egalitatea de tratament și competitivitatea globală a 
industriei europene a apărării;

2. subliniază că punerea în aplicare efectivă a directivelor reprezintă un pas înainte către 
ambiția UE de autonomie strategică și de creare a unei uniuni europene a apărării; 
evidențiază că directivele ar putea îmbunătăți coerența politicii UE din domeniul 
apărării și promova dezvoltarea industriei europene a apărării, cu condiția ca statele 
membre să aibă o viziune comună și o perspectivă comună cu privire la inițiativele 
europene din domeniul apărării;

3. regretă fragmentarea persistentă a pieței interne din UE a produselor din domeniul 
apărării, care conduce încă la suprapuneri inutile și la multiplicarea ineficiențelor în 
efectuarea cheltuielilor de apărare la nivelul statelor membre;
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4. salută unele dintre tendințele pozitive înregistrate în punerea în aplicare treptată a 
Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării, și anume creșterea numărului 
de anunțuri de participare și de anunțuri de atribuire a contractelor emise de statele 
membre, precum și proporția tot mai mare a contractelor de achiziții care au făcut 
obiectul unei proceduri concurențiale de ofertare desfășurate pe site-ul „Tenders 
Electronic Daily” (TED); subliniază totuși că un volum foarte mare de cheltuieli de 
achiziții publice continuă să fie efectuate în afara cadrului directivei și că un procentaj 
covârșitor al contractelor continuă să fie atribuit la nivel național; evidențiază, totodată, 
că procedurile nu sunt ușor accesibile IMM-urilor;

5. subliniază că utilizarea sistematică de către statele membre a dispozițiilor referitoare la 
excludere, în special a celor prevăzute la articolul 346 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), ar putea submina punerea în aplicare deplină și corectă a 
directivei;

6. reamintește orientările interpretative ale Comisiei cu privire la condițiile în care 
articolul 346 din TFUE poate fi invocat în achizițiile publice din domeniul apărării, care 
vizează să prevină eventualitatea ca statele membre să recurgă abuziv la această 
dispoziție, să o utilizeze necorespunzător și să o interpreteze eronat; invită statele 
membre să urmeze strict orientările interpretative ale Comisiei și solicită Comisiei să se 
asigure că acestea sunt puse în aplicare și respectate în mod consecvent;

7. solicită utilizarea corectă a derogărilor și a cerințelor de compensare în achizițiile din 
domeniul apărării, care limitează concurența loială pe piața europeană a echipamentelor 
de apărare, și, în special, o mai bună monitorizare și respectare a utilizării corecte a 
derogării pentru vânzările interguvernamentale în conformitate cu nota de orientare a 
Comisiei din 2016 referitoare la vânzările interguvernamentale și aplicarea Directivei 
privind achizițiile publice; cere statelor membre, în această privință, să raporteze în mod 
mai sistematic și mai cuprinzător date consecvente, corecte și comparabile privind 
derogările la care recurg, pentru a îmbunătăți controlul și punerea în practică a 
orientărilor aplicabile ale Comisiei; crede că Comisia ar trebui să își asume 
responsabilitatea de a monitoriza necesitatea și proporționalitatea excluderilor invocate 
de statele membre la atribuirea contractelor în afara sferei de aplicare a Directivei 
privind achizițiile publice în domeniul apărării și nu ar trebui să se bazeze în principal 
pe plângerile primite din partea industriei; îndeamnă Comisia, prin urmare, să-și 
intensifice eforturile și să întreprindă măsuri hotărâte și proactive pentru a preveni 
utilizarea abuzivă a derogărilor și pentru a adopta o politică mai asertivă de asigurare a 
respectării legislației, în special prin asigurarea eficacității procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor;

8. consideră că este încă indispensabil să se pună accentul pe aplicarea și respectarea 
efectivă a Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării și că, pentru ca 
acest lucru să se întâmple, statele membre ar trebui să se concentreze pe asigurarea 
egalității de tratament, a transparenței, a concurenței și a accesului la achizițiile publice 
din acest domeniu, iar Comisia ar trebui să se concentreze pe adoptarea unor standarde 
de raportare comune și pe punerea la dispoziția statelor membre a unor orientări și 
informații suplimentare referitoare la aplicarea dispozițiilor directivei;

9. invită statele membre să pună în aplicare în mod corespunzător Directiva privind 
achizițiile publice în domeniul apărării și cere celor cu o industrie de apărare importantă 
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să ofere un exemplu în acest sens;

10. consideră că, pentru a asigura achiziții publice flexibile și adaptate calității, unele 
aspecte ale punerii în aplicare a Directivei privind achizițiile publice în domeniul 
apărării ar putea fi îmbunătățite, de exemplu utilizarea de către statele membre a 
procedurii deschise, a parteneriatelor pentru inovare sau a altor proceduri noi prevăzute 
în Directiva 2014/24/CE5, și încurajează statele membre să aplice consecvent directiva 
respectivă, ori de câte ori este posibil; consideră, cu toate acestea, că nu este necesară 
nicio revizuire a Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării și a 
Directivei privind transferurile, deoarece cadrul de reglementare existent este suficient 
dacă este aplicat în mod corect, precum și utilizat și respectat corespunzător;

11. invită, așadar, Comisia să monitorizeze punerea în aplicare a directivelor, să 
îmbunătățească transparența acestora și să ofere orientări statelor membre pentru a 
asigura aplicarea lor consecventă și deplină și, prin urmare, pentru a-și atinge pe deplin 
obiectivele, deoarece lipsa de reciprocitate ar putea descuraja statele membre cu un grad 
mai ridicat de punere în aplicare;

12. observă, în legătură cu Directiva privind transferurile, că utilizarea noilor instrumente, 
inclusiv a licențelor generale de transfer, este destul de scăzută în comparație cu cea a 
licențelor individuale de transfer, care urmau să fie înlocuite cu noile instrumente;

13. observă, de asemenea, că s-a înregistrat o adoptare a procedurii de autorizare mai lentă 
și într-o măsură mai scăzută decât se preconizase și că persistă bariere în calea aplicării 
efective a directivei, înregistrându-se niveluri reduse de informare, în special în rândul 
IMM-urilor, cu privire la instrumentele disponibile în temeiul directivei și la 
oportunitățile existente de pe piața internă, precum și la sistemul utilizat de statele 
membre la controlul exporturilor, pe lângă lipsa de armonizare în punerea în aplicare a 
licențelor generale de transfer, care reprezintă bariere majore în calea aplicării efective a 
directivei;

14. consideră, așadar, că Directiva privind transferurile nu și-a îndeplinit decât parțial 
obiectivele principale, în special acela de a facilita circulația produselor din domeniul 
apărării în cadrul pieței interne și de a avea o piață internă eficientă, o mai mare 
securitate a aprovizionării și o competitivitate sporită;

15. subliniază că este important să existe o piață internă veritabilă pentru transferurile în 
interiorul UE de produse din domeniul apărării, unde autoritățile naționale să știe ce 
produse sunt transferate și către cine și unde autorizațiile de export și alte restricții la 
export să fie reduse la minimul necesar;

16. observă, în acest context, progresele realizate de Comisie prin recomandările sale 
privind domeniul de aplicare și condițiile licențelor generale de transfer;

17. invită Comisia să îmbunătățească punerea în aplicare a directivei în fiecare stat membru, 
insistând ca autoritățile naționale să rezolve chestiunile nesoluționate;

18. solicită intensificarea contactelor și a schimburilor dintre comunitățile naționale de 
control al transferurilor din întreaga UE pentru a trata divergențele existente în ceea ce 

5 JO L 094 28.3.2014, p. 65.
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privește practicile de control al transferurilor și lipsa de încredere între statele membre, 
precum și pentru a evalua desemnarea unor puncte naționale unice de contact pentru 
chestiunile legate de transferurile în interiorul UE;

19. invită statele membre să țină seama în mod corespunzător de recomandările Comisiei 
privind domeniul de aplicare și condițiile licențelor generale de transfer și să evite să 
adauge condiții pentru transferurile realizate în temeiul licențelor generale de transfer, 
ceea ce ar contrazice sau ar submina condițiile enumerate în recomandări; subliniază 
necesitatea de a furniza traduceri ale regulamentelor naționale privind licențele de 
transfer, cel puțin în limba engleză; invită Comisia să acorde statelor membre un sprijin 
deplin la elaborarea unor licențe de transfer armonizate globale și individuale pentru 
proiectele EDIDP și FEA;

20. salută dispozițiile directivei menite să încurajeze achizițiile prin cooperare în domeniul 
apărării și invită statele membre să facă uz de toate posibilitățile de cooperare oferite de 
directivă, într-un spirit de pură solidaritate, în special în cadrul EDIDP și al viitorului 
FEA;

21. invită Comisia să acorde prioritate măsurilor ulterioare recomandărilor privind 
domeniul de aplicare și condițiile licențelor generale de transfer, inclusiv prin luarea în 
considerare a posibilității de a transforma recomandările în dispoziții obligatorii, în 
vederea unei armonizări treptate ca obiectiv general pentru următorii ani;

22. invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile de informare cu privire la 
instrumentele și beneficiile directivei, în special în rândul IMM-urilor;

23. ia act de Busola strategică menită să efectueze o analiză comună a amenințărilor; 
consideră că pachetul privind apărarea ar trebui să fie unul dintre elementele sale de 
bază care să contribuie la politicile de control al exporturilor;

24. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească calitatea, transparența, coerența și 
disponibilitatea datelor și să ia în considerare crearea unor coduri de clasificare statistică 
specifice pentru a facilita monitorizarea punerii în aplicare a acestor două directive și 
pentru a asigura un control semnificativ;

25. subliniază disparitățile dintre statele membre în ceea ce privește ratele de publicare a 
anunțurilor de participare pe TED; evidențiază că este important să se asigure 
accesibilitatea și posibilitatea de utilizare a bazei de date online a registrului 
întreprinderilor autorizate din domeniul apărării (CERTIDER); subliniază necesitatea de 
a pune la dispoziție în mod sistematic date privind transferurile în interiorul UE, 
inclusiv date cantitative, precum și o defalcare pe categorii de licențe, pentru a lua mai 
bine în considerare activitățile de apărare și de armamente; constată că aceste disparități 
contribuie la lipsa unor date fiabile și pot cauza o perturbare a pieței interne, precum și 
că lipsa reciprocității ar putea descuraja statele membre cu un grad mai ridicat de punere 
în aplicare;

26. invită Comisia să studieze fezabilitatea instituirii unor formulare administrative comune 
standardizate cu scopul de a reduce sarcina administrativă a întreprinderilor, în special 
pentru IMM-uri, și să elaboreze o abordare europeană pentru transferurile de produse 
din domeniul apărării;
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27. invită Comisia să dea dovadă de fermitate în asigurarea respectării directivelor, inclusiv 
utilizând mai des dreptul său prevăzut la articolul 258 din TFUE de a iniția proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor; solicită Comisiei să inițieze proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în loc să se limiteze la plângerile depuse de 
sector;

Combaterea fragmentării pieței și creșterea participării IMM-urilor

28. observă că IMM-urile par să câștige mai puține contracte în temeiul Directivei privind 
achizițiile publice în domeniul apărării decât în cadrul procedurilor generale de achiziții 
publice ale UE; constată, de asemenea, că dispozițiile directivei referitoare la 
subcontractare nu au fost, în mod clar, utilizate regulat și structurat de către autoritățile 
statelor membre; constată că unele state membre privesc aceste dispoziții ca fiind 
complexe și dificil de utilizat, ceea ce explică parțial impactul limitat al directivei, de 
aceea este necesar ca IMM-urile să fie încurajate să participe în acest proces și să fie 
simplificate procedurile;

29. subliniază că procesele de certificare sunt considerate costisitoare, îndelungate și 
împovărătoare și, în consecință, nu sunt nici accesibile, nici atractive pentru IMM-uri;

30. solicită statelor membre să urmeze în mod sistematic Recomandarea Comisiei privind 
accesul transfrontalier pe piață pentru subfurnizorii și IMM-urile din sectorul apărării, 
cum ar fi cerințele privind calitatea informațiilor, împărțirea contractelor în loturi sau 
reducerea sarcinii administrative care decurge din procedura de achiziții publice;

31. consideră, prin urmare, că obiectivul de creștere a participării IMM-urilor a fost atins 
doar parțial;

32. este de părere că dispozițiile directivei referitoare la concurența dintre subcontractanți 
nu au avut niciun impact sau au avut un impact foarte limitat asupra accesului 
transfrontalier al subfurnizorilor și al IMM-urilor din sectorul apărării; invită statele 
membre să se asigure că procedurile lor interne permit participarea transfrontalieră a 
IMM-urilor și să simplifice accesul și participarea lor la procedurile de ofertare în 
domeniile apărării și securității;

33. observă că o serie de IMM-uri active pe piețele de apărare sunt implicate în dubla 
utilizare, în timp ce multe dintre acestea rămân specializate în mod specific pe activități 
legate de apărare și, prin urmare, depind îndeosebi de întreprinderile militare și din 
domeniul apărării;

34. invită Comisia să își continue activitatea și să examineze în detaliu cauzele 
neparticipării IMM-urilor;

35. invită Comisia să ia în considerare crearea unei hărți actualizate a datelor privind IMM-
urile relevante, care, garantând protecția datelor sensibile și a proprietății intelectuale, 
prezintă capacitățile lor industriale și tehnologice și care poate fi accesată public de 
contractanții principali din alte state membre pentru a identifica IMM-urile cu 
capacitățile relevante necesare pentru proiecte specifice, și să propună alte instrumente 
efective care ar putea spori participarea IMM-urilor la procesul de achiziții publice;
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36. invită Comisia să îmbunătățească accesul la finanțare pentru IMM-uri;

37. consideră că acțiunile statelor membre ar putea îmbunătăți semnificativ accesul 
transfrontalier pe piață al IMM-urilor și subfurnizorilor din sectoarele apărării și, în 
consecință, invită statele membre să pună în aplicare recomandările Comisiei cât mai 
complet posibil;

38. invită statele membre să utilizeze mai sistematic instrumentele existente la nivelul UE, 
cum ar fi Rețeaua întreprinderilor europene, pentru a sprijini activitățile transfrontaliere 
ale IMM-urilor;

Crearea unei piețe europene deschise a echipamentelor de apărare

39. consideră că o mai bună punere în aplicare a directivelor este esențială pentru a atinge 
obiectivul general de a îmbunătăți funcționarea pieței interne a produselor din domeniul 
apărării și de a contribui la instituirea unei EDEM deschise;

40. invită Comisia să depună eforturi pentru creșterea gradului de adoptare a cadrului 
legislativ privind transferurile de produse din domeniul apărării, îmbunătățind 
disponibilitatea licențelor generale de transfer pe întreg teritoriul UE și abordând 
aplicarea limitată a sistemului de autorizare, ceea ce poate să stimuleze dezvoltarea 
EDEM și, astfel, să îmbunătățească funcționarea pieței interne a produselor din 
domeniul apărării;

41. invită Comisia să întreprindă acțiuni specifice care să urmărească sporirea încrederii 
între statele membre în domeniul apărării și securității, pentru a îmbunătăți cooperarea 
dintre acestea și a crea o piață unică veritabilă a produselor din domeniul apărării;

42. consideră că punerea în aplicare efectivă a directivelor ar spori și mai mult eficacitatea 
inițiativelor în domeniul apărării lansate în ultimii ani, în special PESCO, procesul 
anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD), FEA și Planul revizuit de 
dezvoltare a capabilităților (PDC), care, împreună, pot promova planificarea, 
dezvoltarea, achizițiile și exploatarea colaborativă a capabilităților de apărare; invită 
statele membre să consolideze EDEM cooperând prin proiecte în cadrul PESCO și al 
FEA; constată, în acest sens, că lecțiile învățate și bunele practici care decurg din 
punerea în aplicare a pachetului privind apărarea ar trebui să fie partajate între statele 
membre pentru a remedia un nivel neuniform al punerii lor în aplicare;

43. subliniază că sunt necesare o interpretare mai coerentă și o punere în aplicare mai 
consecventă a poziției comune a UE privind exporturile de arme, ținând seama de cele 
opt criterii ale UE privind exporturile de arme, pentru a limita fragmentarea pieței 
interne a UE în domeniul apărării și a consolida coerența politicii externe a UE; solicită 
să se ia măsuri pentru a remedia eventualele discrepanțe dintre Directiva privind 
transferurile, Poziția comună și Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare;

44. invită statele membre să demonstreze voință politică majorând achizițiile din domeniul 
apărării și intensificând cooperarea în materie de C&D în interiorul UE și să utilizeze 
C&D și achizițiile comune în domeniul apărării pentru a crește interoperabilitatea dintre 
forțele lor militare;
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45. solicită eforturi reînnoite pentru a aborda lacunele și decalajele tehnologice și de inovare 
persistente din EDTIB, astfel încât să fie redusă dependența europeană din ce în ce mai 
mare de importurile din domeniul apărării; subliniază că, pentru a edifica o piață 
europeană fiabilă și cuprinzătoare a echipamentelor de apărare și un sector al apărării 
eficient, Comisia trebuie să prezinte o strategie cuprinzătoare pentru un regim 
paneuropean de securitate a aprovizionării;

46. reliefează că cooperarea dintre UE și Regatul Unit în domeniul apărării nu face obiectul 
Acordului comercial și de cooperare și recomandă efectuarea unei analize adecvate a 
impactului pe care îl va avea Brexitul asupra pieței echipamentelor de apărare din UE;

47. consideră că, de la adoptarea celor două directive, EDEM a cunoscut numeroase 
schimbări; invită Comisia să analizeze eficiența instrumentelor disponibile în lumina 
acestor schimbări;

°

° °

48. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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AVIZ AL SUBCOMISIEI PENTRU SECURITATE ȘI APĂRARE

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul 
apărării și securității și a Directivei 2009/43/CE privind transferul de produse din domeniul 
apărării
(2019/2204(INI))

Raportor pentru aviz: Sven Mikser

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. își reiterează sprijinul pentru obiectivele directivelor din pachetul de acte legislative 
privind domeniul apărării, care au fost stabilite în contextul crizei economice și 
financiare din 2008, și anume promovarea unei mai bune integrări a lanțului de 
aprovizionare al UE din domeniul apărării și îmbunătățirea încrederii reciproce între 
statele membre și a transparenței, egalității de tratament și a competitivității globale a 
industriei europene a apărării; consideră că, astfel, vor fi eliminate lacunele actuale din 
capacitatea operațională din domeniul apărării, iar UE se va putea baza pe existența 
unor capacități suficiente de natură strategică, va putea îmbunătăți interoperabilitatea, 
raționaliza cheltuielile din domeniul apărării și utiliza mai eficient banii contribuabililor 
prin reducerea suprapunerilor, a fragmentărilor și a capacității industriale excesive, 
precum și prin consolidarea competitivității bazei industriale și tehnologice de apărare 
europene (EDTIB), care trebuie să fie solidă, inovatoare și rezilientă, și a pieței 
europene a echipamentelor de apărare (EDEM), care trebuie să fie funcțională, fiabilă, 
deschisă, competitivă, modernă, solidă și eficientă; își exprimă convingerea fermă că 
statele membre trebuie să își îmbunătățească capabilitățile și capacitățile de apărare și 
consideră că punerea în aplicare efectivă a directivelor reprezintă un pas către realizarea 
ambiției UE de a dobândi autonomie strategică și către o uniune europeană a apărării, 
respectându-și totodată pe deplin alianțele și partenerii, precum și către consolidarea 
acțiunilor sale multilaterale, fiind totodată un element necesar în dezvoltarea industriei 
europene din domeniul apărării, a securității sale și a capacității sale de a se apăra 
împotriva amenințărilor actuale și viitoare; evidențiază faptul că directivele ar putea 
îmbunătăți coerența politicii europene din domeniul apărării, cu condiția ca statele 
membre să aibă o viziune comună și o perspectivă comună cu privire la inițiativele 
europene din domeniul apărării;
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2. atrage atenția asupra evoluțiilor pozitive evidențiate în rapoartele de evaluare ale 
Comisiei din 2016 și în studiul realizat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului 
European (EPRS) la 19 octombrie 2020, în care se arată că ambele directive au 
contribuit la deschiderea pieței interne în domeniul apărării și la realizarea de progrese 
pe calea finalizării unei piețe interne pentru bunuri și servicii din domeniul apărării, 
fiind totuși necesar un progres mult mai pronunțat; solicită efectuarea unor evaluări mai 
actuale, întrucât lipsa unor date fiabile, precise și complete cu privire la modul în care 
sunt utilizate ambele directive nu le permite factorilor de decizie și părților interesate 
vizate să evalueze pe deplin modul în care sunt puse acestea în aplicare și să inițieze un 
proces efectiv de creare a unei EDEM eficace, solide și moderne, și împiedică 
transparența și controlul; îndeamnă statele membre să genereze date de înaltă calitate 
privind punerea în aplicare a ambelor directive și să aibă în vedere crearea unor coduri 
de clasificare statistică, pentru a se putea măsura evoluția structurii industriei europene 
de apărare și evalua europenizarea lanțurilor valorice din domeniul apărării; invită 
statele membre să implementeze și să aplice pe deplin ambele directive și invită 
Comisia să asigure o aplicare deplină și consecventă a orientărilor sale privind 
interpretarea, pentru a se evita aplicarea neuniformă a directivelor de către statele 
membre, inclusiv recurgând la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; își 
exprimă speranța că înființarea, în cadrul Comisiei, a Direcției Generale Industria 
Apărării și Spațiu (DG DEFIS), care aduce monitorizarea și gestionarea celor două 
directive în cadrul unei singure direcții generale, va duce, de asemenea, la crearea unor 
legături mai strânse între cele două directive și, în cele din urmă, la integrarea efectivă a 
industriei apărării în piața internă;

3. regretă fragmentarea persistentă a pieței europene a apărării, care conduce în continuare 
la suprapuneri inutile, la multiplicarea proiectelor ineficace și la cheltuieli de apărare 
ineficace la nivelul statelor membre; subliniază că, având în vedere recesiunea 
economică preconizată în urma pandemiei de COVID-19, care ar putea să afecteze 
bugetele destinate apărării, este necesară o integrare mai puternică la nivelul UE a 
sectorului industriei de apărare; consideră că punerea în practică efectivă a directivelor 
ar consolida, de asemenea, eficacitatea inițiativelor din domeniul apărării lansate în 
ultimii ani, cum ar fi, în special, procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea 
(CARD), cooperarea structurată permanentă (PESCO) și Fondul european de apărare 
(FEA); atrage însă atenția asupra reducerilor substanțiale aplicate finanțării destinate 
FEA, Instrumentului european pentru pace și mobilității militare și își exprimă regretul 
cu privire la aceste reduceri;

4. evidențiază preocupările exprimate cu privire la posibila renaționalizare a lanțurilor de 
aprovizionare, ceea ce ar contraveni obiectivelor înscrise în directive; solicită eforturi 
reînnoite pentru a aborda lacunele și decalajele tehnologice și de inovare persistente din 
EDTIB, astfel încât să fie redusă dependența europeană din ce în ce mai mare de 
importurile din domeniul apărării; subliniază că, pentru a edifica o piață europeană 
fiabilă și cuprinzătoare a echipamentelor de apărare și un sector al apărării eficient, 
Comisia trebuie să prezinte o strategie cuprinzătoare pentru un regim paneuropean de 
securitate a aprovizionării;

5. recunoaște relevanța cooperării dintre UE și Regatul Unit în sectorul industriei de 
apărare, precum și importanța cooperării existente între unele state membre și Regatul 
Unit;
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Directiva 2009/81/CE privind atribuirea anumitor contracte sensibile în domeniul 
securității și al apărării

6. subliniază că un procentaj covârșitor al contractelor sunt în continuare atribuite la nivel 
național; regretă că unele practici de achiziție sunt caracterizate în continuare de lipsa 
transparenței și de un grad considerabil de opacitate; regretă faptul că se recurge 
sistematic la derogări, precum și persistența obligațiilor de compensare, fapt care 
limitează concurența loială pe piața europeană a echipamentelor de apărare; solicită 
reducerea derogărilor și a cerințelor privind compensațiile pentru achizițiile din 
domeniul apărării, permițând astfel o dezvoltare mai rapidă și mai bună a EDTIB ca 
unul dintre obiectivele strategice principale ale ambelor directive; solicită ca statele 
membre să raporteze în mod mai sistematic și mai cuprinzător date consecvente, corecte 
și comparabile pentru fiecare stat membru privind derogările la care recurg, pentru a 
îmbunătăți controlul și punerea în practică a orientărilor aplicabile ale Comisiei; invită 
Comisia să-și intensifice eforturile și să întreprindă măsuri hotărâte și active pentru a 
preveni utilizarea abuzivă a derogărilor și pentru a asigura aplicarea directivei, în 
special prin asigurarea eficacității procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor;

7. ia act de disparitățile dintre statele membre în ceea ce privește ratele de publicare a 
anunțurilor de participare; subliniază că aceste disparități ar putea cauza disfuncții pe 
piața internă, iar lipsa reciprocității ar putea descuraja statele membre în care aplicarea 
s-a realizat într-o mai măsură mare;

8. evidențiază că, pentru a mări transparența și egalitatea, este necesar să se garanteze că 
statele membre respectă cu strictețe condițiile aplicării derogărilor și, în special, 
limitează cu strictețe utilizarea potențial abuzivă a articolului 346 din TFUE, nu în 
ultimul rând din cauza noii realități a lanțurilor de aprovizionare multinaționale și a 
apărării multinaționale bazate pe colaborare; invită statele membre să urmeze cu 
strictețe orientările interpretative ale Comisiei cu privire la condițiile în care poate fi 
invocat articolul 346; solicită o definiție clară a tipurilor și caracteristicilor produselor 
care pot face obiectul derogărilor, precum și un control și o evaluare amănunțită a 
necesității și proporționalității derogărilor invocate de statele membre în temeiul 
articolului 346, îndeosebi în situațiile în care utilizarea acestora poate afecta 
competitivitatea EDTIB;

9. reiterează avertizările experților privind faptul că, în cazul în care statele membre își 
continuă practicile actuale, în care, în medie, mai puțin de 20 % din achizițiile din 
domeniul apărării au drept rezultat proiecte de colaborare, industria europeană de 
apărare și capacitatea sa de inovare tehnologică vor fi sortite declinului;

10. salută dispozițiile directivei menite să încurajeze achizițiile prin cooperare în domeniul 
apărării și invită statele membre să facă uz de toate posibilitățile de cooperare oferite de 
directivă, într-un spirit de pură solidaritate, în special în cadrul Programului european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP) și al viitorului FEA; recomandă ca 
proiectele majore de apărare desfășurate în prezent în mod bilateral sau multinațional de 
către statele membre în afara cadrului inițiativelor de apărare ale UE să fie integrate în 
acesta, pentru a permite participarea semnificativă a statelor membre care doresc să 
participe la proiecte, a asigura coerența acțiunilor, a evita suprapunerile, în vederea unei 
mai bune utilizări a banilor contribuabililor, și a asigura constant o valoare adăugată 
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pentru întreaga Uniune; solicită o cooperare consolidată prin intermediul achizițiilor și 
al proiectelor comune de cercetare și dezvoltare (C&D) din domeniul apărării, pentru a 
sprijini dezvoltarea EDTIB;

11. ia act de faptul că participarea IMM-urilor la achizițiile din domeniul apărării rămâne 
scăzută; încurajează statele membre să trateze cauzele acestei situații, să încerce să 
reducă obstacolele cu care se confruntă IMM-urile la intrare și să reducă complexitatea 
proceselor pentru acestea, precum și să urmeze sistematic recomandarea Comisiei din 
2018 privind accesul transfrontalier pe piață pentru subfurnizori și IMM-uri, în special 
în ceea ce privește traducerea documentelor de licitație, anunțarea în prealabil a 
programelor de achiziții publice de anvergură și împărțirea acestora în loturi mai mici, 
ținând seama totodată de costul și calendarul programelor; invită statele membre să 
publice un repertoriu actualizat al capacităților tehnologice ale IMM-urilor, mai ales ale 
celor care se ocupă de tehnologii emergente și distrugătoare, pentru a le permite 
principalilor contractanți din alte state membre să identifice IMM-urile care au 
competențele necesare pentru inițierea unui proiect comun și pentru a stimula și 
intensifica concurența echitabilă și deschisă și o mai mare implicare a IMM-urilor, 
sprijinind totodată o mai mare transparență;

Directiva 2009/43/CE privind transferurile intracomunitare de produse din domeniul 
apărării

12. invită statele membre să dea dovadă de o voință politică de neclintit la punerea în 
aplicare efectivă și armonizată a dispozițiilor Directivei 2009/43/CE și la creșterea 
achizițiilor din domeniul apărării și a cooperării în materie de C&D în interiorul UE; 
invită statele membre să utilizeze C&D și achizițiile comune în domeniul apărării 
pentru a crește interoperabilitatea dintre forțele lor militare; invită Comisia să sprijine în 
continuare statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei și să 
continue dialogul cu autoritățile naționale pe acest subiect;

13. invită Comisia să promoveze implicarea IMM-urilor în proiecte transfrontaliere și să 
crească gradul de sensibilizare cu privire la instrumentele și beneficiile directivei, în 
special în ceea ce privește IMM-urile;

14. subliniază că sunt necesare o interpretare mai coerentă și o punere în aplicare mai 
consecventă a poziției comune a UE privind exporturile de arme, pentru a limita 
fragmentarea pieței interne a UE în domeniul apărării și a consolida coerența politicii 
externe a UE; subliniază că, în concluziile sale din 16 septembrie 2019, Consiliul a 
observat că întărirea EDTIB europene ar trebui să fie însoțită de o cooperare și o 
convergență mai strânse în domeniul controlului exporturilor de tehnologii și 
echipamente militare; solicită să se ia măsuri pentru a elimina eventualele lacune, 
inconsecvențe sau contradicții dintre Directiva privind transferurile intracomunitare de 
produse din domeniul apărării, poziția comună și Regulamentul privind produsele cu 
dublă utilizare; insistă asupra faptului că este important să se acorde o atenție deplină 
articolului 4 alineatul (8) din Directiva 2009/43/CE; atrage atenția asupra faptului că, 
dacă poziția comună este interpretată și pusă în aplicare uniform, nu va mai fi necesară 
o autorizare prealabilă pentru re-exportarea produselor și componentelor;

15. recomandă efectuarea unei analize corespunzătoare a impactului ambelor directive 
asupra cooperării dintre UE și Regatul Unit în domeniul apărării în scenariul post-
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Brexit; solicită elaborarea unor dispoziții specifice privind cooperarea dintre industriile 
apărării din UE și Regatul Unit, în conformitate cu particularitățile unui eventual acord 
general ce ar putea fi încheiat de către părți;

16. regretă utilizarea limitată a licențelor generale de transfer (LGT); invită statele membre 
să crească transparența prin punerea în practică mai riguroasă a recomandărilor 
Comisiei cu privire la alinierea gamei produselor care pot fi utilizate în LGT și a 
condițiilor pentru ca aceste produse să poată face obiectul LGT; invită Comisia să 
evalueze punerea în aplicare a recomandărilor sale și să elaboreze un raport cu privire la 
acest aspect; subliniază că statele membre trebuie să asigure traducerea reglementărilor 
naționale privind licențele de transfer; invită Comisia să acorde statelor membre un 
sprijin deplin la elaborarea unor licențe de transfer armonizate globale și individuale 
pentru proiectele EDIDP și FEA; 

17. subliniază că este important să se asigure accesibilitatea și posibilitatea de utilizare a 
Registrului întreprinderilor autorizate din domeniul apărării (CERTIDER), să se pună 
sistematic la dispoziție datele privind transferurile de arme din interiorul UE și să se 
analizeze necesitatea de a actualiza cadrul statistic actual, astfel încât să fie luate mai 
bine în considerare activitățile legate de apărare și armament, pentru a se asigura un 
control eficace și pentru a se evalua în mod corespunzător punerea în aplicare a 
Directivei 2009/43/CE; invită statele membre să raporteze anual Comisiei cu privire la 
utilizarea LGT și a licențelor individuale; invită Comisia să asigure actualizarea 
sistematică a secțiunii din CERTIDER referitoare la LGT; invită, în acest scop, statele 
membre să transmită în mod sistematic Comisiei orice modificare adusă LGT-urilor lor.
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