
COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 14.5.2018 
C(2018) 2430final

Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia Europeană mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa cu privire la 
propunerea de Regulament de instituire a programului european de dezvoltare 
industrială în domeniul apărării {COM(2017) 294 final} şi la Comunicarea Comisiei 
intitulată „Lansarea Fondului european de apărare ” {COM(2017) 295 final}.

Comisia salută sprijinul Camerei Deputaţilor şi îşi exprimă satisfacţia cu privire la 
faptul că aceasta împărtăşeşte opinia sa referitoare la importanţa consolidării 
capacităţii europene de apărare în contextul provocărilor emergente şi a stimulării 
cooperării în materie de dezvoltare de produse şi tehnologii din domeniul apărării, în 
conformitate cu priorităţile în materie de capabilităţi stabilite de comun acord de către 
statele membre.

Obiectivul programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării este de 
a spori competitivitatea şi capacitatea de inovare a sectorului prin stimularea şi 
sprijinirea colaborării dintre întreprinderi şi statele membre. Acesta ar atenua 
ineficienţa existentă care rezultă dintr-o fragmentare semnificativă a pieţei şi care, 
alături de cheltuielile în scădere în materie de apărare, afectează competitivitatea 
industriei europene de apărare şi, în acelaşi timp, sporesc vulnerabilitatea Uniunii atât 
în faţa ameninţărilor interne, cât şi a celor externe.

Comisia consideră că iniţiativele sale ar putea contribui la abordarea celor mai 
importante obstacole din calea competitivităţii industriei europene de apărare, 
permiţând astfel Uniunii să facă faţă provocărilor şi ameninţărilor emergente într-un 
mod mai eficient.

Comisia împărtăşeşte opinia conform căreia programul european de dezvoltare 
industrială în domeniul apărării ar trebui să fie favorabil incluziunii, să ofere şanse 
egale pentru toate întreprinderile din Uniunea Europeană, indiferent de dimensiunea şi 
amplasarea lor, şi să stimuleze acţiunile care permit participarea transfrontaliera a 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Acest lucru este deosebit de important în vederea 
asigurării unei participări cât mai ample a întreprinderilor din statele membre care nu 
găzduiesc integratori de mari dimensiuni de sisteme în domeniul apărării. în plus, 
propunerea prevede faptul că programul de lucru al programului european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării va garanta că o parte credibilă din bugetul
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său favorizează acţiuni ce permit participarea transfrontaliera a întreprinderilor mici şi 
mijlocii.

De asemenea, propunerea legislativă prevede că entităţile eligibile vor fi limitate la 
întreprinderi controlate efectiv de către statele membre şi/sau de resortisanţi ai acestora 
şi că infrastructura, echipamentele, activele şi resursele utilizate de către participanţi în 
cadrul acţiunilor finanţate trebuie să fie situate pe teritoriul Uniunii. Acest aspect este 
dezbătut în prezent de către cei doi colegiuitori, iar Comisia va analiza atent sugestiile 
acestora de modificare a propunerii.

De asemenea, Comisia ar dori să clarifice faptul că sprijinul acordat prin intermediul 
programului de dezvoltare industrială în domeniul apărării va fi în conformitate cu 
priorităţile în materie de capabilităţi stabilite de comun acord de către statele membre, 
în special în cadrul Planului de dezvoltare a capacităţilor. Utilizarea bugetului Uniunii 
pentru programele derulate sub egida Fondului european de apărare face obiectul 
normelor Uniunii.

Punerea în aplicare a programului european de dezvoltare industrială în domeniul 
apărării va include aplicarea procedurii de comitologie pentru adoptarea programului 
de lucru şi pentru adoptarea actelor de atribuire a finanţării acţiunilor selectate, ceea ce 
conferă un rol important statelor membre. De asemenea, propunerea prevede că Agenţia 
Europeană de Apărare va fi invitată în calitate de observator la reuniunile comitetului 
programului. Trebuie remarcat faptul că programul de lucru va stabili în detaliu 
categoriile de proiecte care urmează să fie finanţate în cadrul programului.

De asemenea, Comisia ar dori să asigure Camera Deputaţilor că obiectivul programidui 
european de dezvoltare industrială în domeniul apărării nu este nici de a descuraja şi 
nici de a înlocui investiţiile naţionale în dezvoltarea de produse şi tehnologii din 
domeniul apărării, ci de a le completa şi de a stimula sinergiile prin intermediul unei 
cooperări consolidate.

Precizările de mai sus au la bază propunerea iniţială prezentată de Comisie, care, în 
prezent, face obiectul procesului legislativ. Consiliul Afaceri Generale din 12 decembrie 
2017 a aprobat „abordarea sa generală” cu privire la propunere. Comisia pentru 
industrie, cercetare şi energie a Parlamentului European a adoptat raportul său la 21 
februarie. Decizia de a iniţia negocieri a fost aprobată de Parlamentul European la 13 
martie. Negocierile int er instituţionale sunt în curs de desfăşurare.

Comisia speră că prezentul răspuns clarifică chestiunile ridicate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.
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