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1. CONTEXT 

►Asigurarea și ameliorarea interacțiunilor între industriile civilă, de apărare și spațială au fost 

preconizate de actuala Comisie Europeană de la începutul mandatului său (precum reiese din 

scrisorile de misiune adresate vicepreședintelui executiv M. Vestager și comisarului T. 

Breton). 

►Prezentul plan de acțiune a fost anunțat în noua Strategie industrială pentru Europa, 

COM(2020)1021, prezentată în martie 2020, direcție salutată de Consiliul UE în concluziile 

adoptate în luna iunie 2020 (►secțiunea 3.1.3, mai jos). 

►Planul de acțiune va fi pus în aplicare cu luarea în considererare a inițiativelor relevante în 

materie de securitate și apărare inițiate de statele membre (în cadrul PESC/PSCAC) precum: 

Busola strategică2, procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD)3, 

cooperarea structurată permanentă (PESCO)4 și Pactul privind PSAC civilă5.  

Va fi luată în considerare cooperarea UE-NATO, „atunci când va fi relevantă”, inclusiv în ceea 

ce privește interoperabilitatea, iar într-un context geopolitic mai larg, se va urmări o abordare 

transatlantică comună pentru protejarea tehnologiilor critice, având în vedere preocupările 

economice și de securitate la nivel mondial, și colaborarea în privința tehnologiei, comerțului 

și standardelor. 

Se preconizează colaborarea strânsă între Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune 

Externă („SEAE”) și Agenția Europeană de Apărare („AEA”). 

                                                           

1 Respectiva comunicare a fost examinată de Camera Deputaților. 

2 Sau „orientări strategice” (cf. „orientations stratégiques”, fr.), document ce urmează a fi adoptat de Consiliul 

UE până în 2022, în temeiul unei analize cuprinzătoare prezentate de Înaltul Reprezentant, „în strânsă cooperare 

cu statele membre”; „busola” „va defini orientări de politică, precum și ținte și obiective specifice în domenii 

precum gestionarea crizelor, reziliența, dezvoltarea capabilităților și parteneriatele” – cf. Concluziile Consiliului 

privind securitatea și apărarea, 17 iunie 2020. 

Prezentarea respectivului document este programată pentru reuniunea Consiliului UE (Afaceri Externe) din 16 

noiembrie 2021. 

3 Acronim pentru „Coordinated Annual Review on Defence” (en.); inițiativă de instituire a unui proces pentru a 

obține o imagine mai bună la nivelul UE asupra aspectelor precum cheltuielile pentru apărare și investițiile 

naționale, precum și în privința eforturilor privind cercetarea pentru apărare – cf. Concluziile Consiliului privind 

progresele înregistrate în privința punerii în aplicare a Strategiei globale a UE în domeniul securității și apărării, 

6 martie 2017. 

4 Acronim pentru „Permanent Structured Cooperation” (en.); acest instrument este precizat în Tratatul privind 

Uniunea Europeană/TUE (art. 42 alin. (6) și art. 46) și în Protocolului nr. 10 anexat TUE. A se vedea comunicatul 

de presă al Consiliului UE - „Cooperarea în domeniul apărării: 23 de state membre semnează notificarea comună 

privind cooperarea structurată permanentă (PESCO)”, 13 noiembrie 2017. 

5 Constituind un acord politic al Consiliului UE și statelor membre ale UE asupra viitorului rol sporit al 

„capabilităților” civile în cadrul PSAC; cf. Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor 

membre, reuniți în cadrul Consiliului, referitoare la instituirea unui pact privind PSAC civilă, 19 noiembrie 2018. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/president-elect_von_der_leyens_mission_letter_to_thierry_breton.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=625
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8910-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/06/conclusions-security-defence/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008M042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008M046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E/PRO/10&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14305-2018-INIT/ro/pdf
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►Problematica sinergiilor între cele trei sectoare a fost enunțată anterior în diverse ocazii, 

precum în: 

- Rezoluția Consiliului UE privind politica spațială europeană (21-22 mai 2007), în care a fost 

recunoscut caracterul deseori comun al tehnologiilor spațiale cu aplicațiile civile și de apărare, 

alături de ameliorarea pe care o poate aduce o abordare a UE axată pe utilizator pentru 

coordonarea între programele spațiale de apărare și cele civile, urmărind în special sinergiile 

din domeniul securității și respectând totodată cerințele specifice ale ambelor sectoare, puterea 

de decizie și schemele de finanțare separate; 

- Comunicarea „Politica industrială spațială a UE. Valorificarea potențialului de creștere 

economică în sectorul spațial”, COM(2013)108, 28 februarie 20136. De menționat că inițiativa 

a fost încadrată de asemenea în strategia UE de la acel moment privind politica industrială 

(COM(2012)582), iar premisa de la care pornea era autonomia UE în domenii strategice ale 

sectorului spațial. Era vizată evitarea dependenței tehnologice, asigurarea securității 

aprovizionării și menținerea unui acces independent la spațiu. Aceeași comunicare nota și 

faptul că sinergia dintre sectoarele civil și de apărare nu era suficient exploatată, împiedicând 

astfel apariția unei veritabile puteri spațiale europene. În scopul exploatării sinergiilor în 

cercetarea spațială la nivel european, era preconizată utilizarea programului-cadru pentru 

cercetare și inovare al Uniunii Europene al UE „Orizont 2020” (2014-2020).7 

 

2. PREZENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNE 

►Sunt vizate trei obiective principale:  

- consolidarea caracterului complementar al programelor și instrumentelor UE pentru a spori 

eficiența investițiilor și eficacitatea rezultatelor („sinergiile”), în contextul în care cadrul 

financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 („CFM”) vizează sporirea semnificativă 

a investițiilor în tehnologii pentru apărare sau pentru utilizări civile conexe (precum securitatea, 

mobilitatea, sănătatea, gestionarea informațiilor, cibernetica și domeniul spațial)8; 

- promovarea beneficiilor economice și tehnologice ale finanțării UE pentru cercetare și 

dezvoltare, inclusiv în domeniul apărării și al spațiului („transferuri de tehnologie de tip spin-

off”); 

- facilitarea utilizării rezultatelor cercetării din industria civilă și ale inovării axate pe 

sectorul civil în proiectele europene de cooperare în domeniul apărării (transferuri de 

tehnologie de tip „spin-in”). 

►Planul de acțiune prezintă 11 acțiuni care: 

i) consolidează abordarea bazată pe capabilități9 în sectorul securității – în cursul anului 

2021, va fi prezentată o propunere privind consolidarea identificării anticipative și timpurii a 

nevoilor și soluțiilor în domeniul securității interne și al aplicării legii, urmând cele mai bune 
                                                           
6 Conex respectivei comunicări, Camera Deputaților a examinat Propunerea de decizie a Parlamentului 

European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială, 

COM(2013)107, devenită Decizia nr. 541/2014. 

7 În privința programului menționat, Camera Deputaților a examinat comunicarea „Evaluarea intermediară a 

programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE, COM(2018)2. 

8 Anexa IV la Regulamentul 2021/695 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

2021-2027, adoptat la 28 aprilie 2021 de Parlamentul European și de Consiliul UE, conține dispoziții specifice 

privind sinergiile cu alte programe ale UE. 

9 Cf. „capability-driven approach” (en.); „l’approche axée sur les capacités” (fr.). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2010037%202007%20INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_108_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2012/COM_2012_582_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=227
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_107_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0541-20180802&qid=1617023572030
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=547
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_2_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0695
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practici din sectoarele apărării și spațial10. Potrivit planului de acțiune, „abordarea bazată pe 

capabilități” are două caracteristici principale: în primul rând, utilizatorii definesc 

„capabilitatea” de care au nevoie și, în al doilea rând, își exprimă intenția de a achiziționa 

produse care, odată dezvoltate, vor oferi „capabilitatea” dorită. Ca regulă generală, pentru 

sectorul securității al UE, nu există un proces general care să urmărească o atare abordare11, ea 

fiind urmărită prin Fondul european de apărare 2021-2027 („FEA”) și programele sale 

precursoare12 sau prin intermediul Agenției Spațiale Europene (pentru sectorul spațial).13 

ii) sporesc sinergiile între programele și instrumentele UE – în 2021 și 2022, va fi continuată 

consolidarea procesului intern de promovare a acelor sinergii, pe de o parte îmbunătățind 

coordonarea în cadrul programelor, instrumentelor orizontale și de sprijin prevăzute în CFM 

2021-2027 și prin achiziționarea unor soluții tehnologice transsectoriale inovatoare, iar pe de 

altă parte, lansând acțiuni pentru facilitarea accesului la finanțare; 

iii) sprijină întreprinderile nou-înființate, întreprinderile mici și mijlocii („IMM”) și 

organizațiile de cercetare și tehnologie („OCT”14) – sprijinul va lua forma unor acțiuni 

specifice, anunțate de Comisia Europeană începând cu a doua jumătate a anului 2021, acțiuni 

menite să faciliteze oportunitățile de afaceri și cererile de propuneri pentru transferurile de 

tehnologie de tip „spin-in” de la industriile civile la apărare; 

iv) monitorizează tehnologiile critice pentru a reduce dependențele, în scopul obținerii 

suveranității în domenii tehnologice critice15; Comisia va elabora foi de parcurs tehnologice 

                                                           
10 Planul de acțiune precizează că ecosistemul industrial aerospațial și de apărare include sectoarele aeronautic, 

spațial și al apărării. 

Strategia UE privind o uniune a securității (2020-2025), prezentată de Comisia Europeană în iulie 2020, 

COM(2020)605, a subliniat necesitatea de a se consolida în continuare cercetarea și inovarea în domeniul 

securității; strategia a fost examinată de Camera Deputaților. 

11 Excepția notabilă constituie gestionarea integrată a frontierelor externe ale UE, în temeiul art. 9 („Planificarea 

integrată”) din Regulamentul (UE) 2019/1896 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european 

(Frontex). 

12 Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare („Preparatory Action on Defence Research”) și 

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării („European Defence Industrial Development 

Programme”). 

Notăm că obiectivele celui din urmă program european – instituit prin Regulamentul (UE) 2018/1092 pentru o 

perioadă de doi ani (1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020) – erau: a) promovarea competitivității, eficienței și 

capacității de inovare a industriei de apărare în întreaga UE, pentru a contribui la autonomia strategică a UE prin 

sprijinirea acțiunilor în faza de dezvoltare; b) sprijinirea și stimularea cooperării, inclusiv transfrontaliere, între 

întreprinderi, inclusiv între IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie, în întreaga UE, și colaborarea între 

statele membre, în privința dezvoltării de produse sau de tehnologii din domeniul apărării, consolidând și 

îmbunătățind totodată agilitatea lanțurilor de aprovizionare și valorice din domeniul apărării și promovând 

standardizarea sistemelor de apărare și interoperabilitatea lor; c) promovarea unei exploatări mai bune a 

rezultatelor cercetării în domeniul apărării și contribuția la dezvoltarea după faza de cercetare, sprijinind astfel 

competitivitatea industriei europene de apărare pe piața internă și pe cea mondială, inclusiv prin consolidare, după 

caz. 

13 Comunicarea „Lansarea Fondului european de apărare”, COM(2017)295, a fost examinată de Camera 

Deputaților (► secțiunea 5, mai jos). 

14 „Research & Technology Organisations” (en.). Pentru o descriere a se vedea publicația „Research and 

Technology Organisations and Smart Specialisation”, 2015, elaborată în cadrul Centrului Comun de Cercetare 

(Joint Research Centre) al Comisiei Europene. 

15 Prin reducerea dependenței de alte state în cazul materialelor și tehnologiilor critice, alimentelor, infrastructurii, 

securității și altor domenii strategice – chestiuni enunțate anterior în Strategia industrială a UE din 2020, 

COM(2020)102 (►secțiunea 1, mai sus). 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_605_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896
https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1092
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_295_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=527
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/research-and-technology-organisations-and-smart-specialisation
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
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pentru stimularea inovării în respectivele domenii (cu orizont specific, etape și obiectiv final 

concret), va lansa alianțe industriale, va identifica tehnologiile critice pentru suveranitatea 

tehnologică16 și va înființa un observator UE pentru tehnologii critice17, care va activa în 

interiorul său18; 

v) promovează standardizarea pentru standardele hibride civile/de apărare – prezentarea, 

înainte de sfârșitul anului 2022, unui plan de promovare a utilizării standardelor hibride 

existente în sectorul civil/apărării și a dezvoltării unor noi standarde19; 

vi), vii), viii) stimulează inovarea și interacțiunea constructivă între industriile civilă, de 

apărare și spațială – în privința cărora se preconizează trei acțiuni: 

- în prima jumătate a anului 2022, lansarea unui „incubator de inovare” pentru sprijinirea 

noilor tehnologii și pentru conturarea inovării cu dublă utilizare20; sprijinirea rețelelor 

transfrontaliere de inovare în domeniul apărării (având rol de intermediari în materie de 

inovare între actori de diferite dimensiuni) 

- înființarea, în iunie 2021, a Centrului de competențe în materie de securitate cibernetică21, 

care va aloca resursele necesare din programele și instrumentele relevante ale UE, menit să 

consolideze sinergiile, transferuri de tehnologie de tip spin-in și de tip spin-off dintre activitatea 

centrului, FEA și programul spațial al UE privind securitatea cibernetică și apărarea 

cibernetică; 

- în scopul sprijinirii tehnologiilor disruptive22, inclusiv inteligența artificială, urmează a fi 

prezentate, începând cu prima jumătate a anului 2022, forme inovatoare de finanțare pentru 

promovarea participării actorilor netradiționali, pentru atragerea întreprinderilor nou-înființate 

                                                           
16 Planul de acțiune exemplifică mai multe sectoare în care sunt incidente atari tehnologii (electronic și digital; 

fabricare; spațiu și aeronautică; sănătate; energie; mobilitate). 

17 „EU Observatory of Critical Technologies” (en.). 

18 Mai concret, în cadrul Centrului Comun de Cercetare; observatorul este în curs de organizare (cf. anunțul 

Comisiei Europene). 

19 Planul de acțiune oferă două exemple pentru ultima categorie, cea a noilor standarde: în cadrul rezervei la nivel 

european de capacități de protecție civilă (rescEU), standarde unificate în domeniul capacităților UE de răspuns 

la dezastre chimice, biologice, radiologice și nucleare („CBRN”) la nivelul utilizatorilor (agențiile de protecție 

civilă) și la nivel industrial; în cadrul programului Europa digitală, în privința spațiului european al datelor de 

securitate. 

20 Incubatorul ar urma să conecteze și să completeze inițiative sectoriale precum centrul european pentru securitate 

(„European hub for security”, en.) găzduit de Europol. A se vedea nota Consiliului UE „EU Innovation Hub for 

Internal Security”, februarie 2020. 

21 „Cybersecurity Competence Centre” (en.); Centrul european de competențe în domeniul industrial, tehnologic 

și de cercetare în materie de securitate cibernetică a fost instituit potrivit Regulamentului (UE) 2021/887 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021, pentru perioada cuprinsă între 28 iunie 2021 și 31 

decembrie 2029, durată care se poate prelungi (a se vedea art. 47 alin. (1) din regulamentul menționat). Respectivul 

centru va avea sediul la București, iar finanțarea sa urmează a proveni în principal din programele Orizont Europa 

și Europa digitală (a se vedea comunicatul de presă al Consiliului UE din 11 decembrie 2020; dosarul 

interinstituțional 2018/0328(COD)).  

22 Cf. „disruptive technologies” (en.). 

Regulamentul nr. 2021/697 privind FEA 2021-2027 (►nota 23, imediat mai jos), definește „tehnologia disruptivă 

în materie de apărare” drept acea tehnologie îmbunătățită sau complet nouă ce produce schimbări fundamentale, 

inclusiv necesitatea de a redefini conceperea și desfășurarea operațiunilor de apărare, cum ar fi prin înlocuirea 

tehnologiilor existente din domeniul apărării sau determinând caducitatea acelora. 

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/showprj.php?type=A&id=1978
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32019D0420
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0227(COD)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5757-2020-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0887
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/11/new-cybersecurity-competence-centre-and-network-informal-agreement-with-the-european-parliament/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0328(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0697
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și pentru promovarea interacțiunii constructive în vederea difuzării unor soluții de stimulare 

reciprocă23; 

ix), x), xi) lansează trei proiecte emblematice de natură să devină factori ai schimbării24: 

- tehnologiile dronelor din UE – proiect menit să crească competitivitatea industriei UE în 

domeniu, ce va identifica domeniile de interacțiune constructivă; în 2022 urmează a fi 

prezentată Strategia UE 2.0 privind dronele25; 

- sistemul global spațial de comunicații securizate al UE – cu scopul de a oferi acces la 

conectivitate de mare viteză prin intermediul unei infrastructuri spațiale pe mai multe orbite, 

inclusiv sateliți de orbită terestră joasă, și de a completa Galileo/EGNOS și Copernicus, fiind 

al treilea sistem de sateliți al UE; 

- managementul traficului spațial (MTS) – proiect ce urmărește elaborarea unor standarde 

și norme necesare pentru a se evita coliziunile care ar putea rezulta din proliferarea sateliților 

și a deșeurilor spațiale. 

►Comisia Europeană va monitoriza evoluțiile celor 11 acțiuni și va prezenta un raport o dată 

la doi ani. Calendarul pentru punerea în aplicare a fiecărei acțiuni va fi aliniat cu planificarea 

instrumentelor relevante ale UE. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR ȘI ORGANELOR UNIUNII 

EUROPENE ȘI ALE STATELOR MEMBRE 

 

3.1. Instituții ale Uniunii Europene 

 

3.1.1. Parlamentul European 

►25 noiembrie 2020 – Rezoluția referitoare la o nouă strategie industrială pentru Europa 

(2020/2076(INI)) a invitat Comisia Europeană să definească o atare strategie care să aibă ca 

obiectiv, printre altele, îmbunătățirea rezilienței strategice și a autonomiei UE, inclusiv în ceea 

ce privește materiile prime, și consolidarea poziției sale de lider în domeniul tehnologic. 

Rezoluția a evidențiat rolul capital al investițiilor în lanțurile valorice esențiale pentru 

                                                           
23 Planul de acțiune arată că Regulamentul nr. 2021/697 privind FEA 2021-2027, prevede alocarea între 4 % și la 

8 % din bugetul său pentru sprijinirea tehnologiilor disruptive în materie de apărare. Acest fapt marchează o 

creștere a plafonului de 5 % propus inițial de Comisia Europeană (cf. comunicarea ulterior adoptării poziției 

Consiliului UE în primă lectură privind propunerea de regulament, COM(2021)143, 19 martie 2021). 

De menționat că propunerea de regulament privind FEA 2021-2027 a fost examinată și de Camera Deputaților 

(►secțiunea 5, mai jos). 

24 Potrivit planului de acțiune, atari proiecte pot oferi un mare potențial de sinergii și de interacțiune constructivă; 

sunt exemplificate inițiative finanțate de UE ce pun bazele unor sinergii transsectoriale: mecanismul pentru 

interconectarea Europei; Galileo; Copernicus; SESAR; serviciile UE de supraveghere și urmărire spațială (SST); 

cercetarea orientată spre apărare pentru modele energetice sigure și durabile, în contextul schimbărilor climatice; 

forumul consultativ privind energia durabilă în sectorul apărării și securității și acțiunea comună cu AEA pentru 

a identifica barierele din calea dezvoltării energiei din surse regenerabile offshore; răspunsul medical privind 

dezastrele chimice, biologice, radiologice și nucleare – sprijinite de rescEU, planificate de FEA sau sprijinite de 

programul UE în domeniul sănătății. 

25 Planul de acțiune de față arată că respectiva strategie a fost menționată în Strategia pentru o mobilitate 

sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului, COM(2020)789, comunicare 

examinată de Camera Deputaților. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0321_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2076(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0143&from=EN
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=578
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1316-20180802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1316-20180802
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32014R0377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0103&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0541-20180802
https://cordis.europa.eu/project/id/882171
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_741_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=636
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conservarea viitoarei noastre autonomii strategice, sens în care trebuie acordată prioritate 

investițiilor în sectoarele industriale cu importanță vitală pentru autonomia strategică a UE, 

cum ar fi securitatea, apărarea, tehnologiile relevante pentru climă, suveranitatea alimentară și 

sănătatea. Pe de altă parte, a fost subliniată importanța politicii spațiale europene, în special 

pentru îmbunătățirea capacităților spațiale industriale europene și deblocarea potențialului 

sinergiilor cu alte sectoare și politici-cheie, îndeosebi pentru a dezvolta tehnologii de ultimă 

generație și a însoți transformarea industrială.26 

►8 martie 2021 – Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) din 

Parlamentul European a adoptat Raportul 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)). Raportul 

evaluează stadiul punerii în aplicare a celor două directive (care, împreună, constituie pachetul 

privind apărarea), efectele lor asupra deschiderii pieței interne a produselor din domeniul 

apărării și asupra instituirii unei piețe europene a echipamentelor de apărare, precum și 

contribuția la consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare europene, cu accent pe 

implicarea IMM-urilor; raportul formulează recomandări privind acțiuni concrete care trebuie 

întreprinse, pentru îmbunătățirea punerii în aplicare și posibile amendamente legislative. Pentru 

a realiza o piață europeană a echipamentelor de apărare deschisă, statele membre ar trebui să 

ia măsuri pentru a îmbunătăți cooperarea dintre ele, încrederea reciprocă, planificarea comună. 

O concluzie generală a raportului este aceea 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, care reclamă analizarea eficacității pachetului privind 

apărarea având în vedere respectivele evoluții, pentru atingerea unei piețe europene deschise a 

echipamentelor de apărare. 

La 25 martie 2021, plenul Parlamentul European a dezbătut și votat raportul amintit, adoptând 

o rezoluție, având ca principale direcții îmbunătățirea funcționării pieței interne a produselor 

din domeniul apărării, combaterea fragmentării pieței și creșterea participării IMM-urilor, 

crearea unei piețe europene deschise a echipamentelor de apărare. 

 

3.1.2. Consiliul European 

►1 și 2 octombrie 2020 – concluziile acelei reuniuni extraordinare rețineau ca obiectiv-cheie 

al UE (din perspectiva pieței unice, politicii industriale și dimensiunii digitale) atingerea 

autonomiei strategice, menținându-se în același timp o economie deschisă. Pe de altă parte, din 

perspectiva politicii industriale europene, ambițioase, Consiliul European solicita dezvoltarea 

autonomiei UE în sectorul spațial și a unei baze industriale de apărare mai integrate. 

►26 februarie 2021 – declarația membrilor Consiliului European evoca, în privința securității 

și apărării, angajamentul în sensul consolidării bazei industriale și tehnologice de apărare 

europene, printre altele prin adoptarea, intrarea în vigoare și operaționalizarea cu rapiditate a 

Fondului european de apărare și prin promovarea sinergiilor dintre industriile civilă, de apărare 

și spațială, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor disruptive, precum și 

prin participarea IMM-urilor, direcție menită să sprijine reziliența UE în ceea ce privește 

tehnologiile critice și lanțurile valorice strategice critice; Comisia Europeană era invitată să 

prezinte, până în octombrie 2021, o foaie de parcurs în materie de tehnologie, pentru stimularea 

cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării și pentru reducerea dependențelor noastre 

strategice în ceea ce privește tehnologiile și lanțurile valorice critice. 

                                                           
26 La 2 iunie 2021, Comisia Europeană și-a prezentat poziția cuprinzând răspunsuri la rezoluția menționată. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0025_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2204(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0102_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/media/45929/021020-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48646/2526-02-21-euco-statement-ro.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=54401&j=0&l=fr
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3.1.3. Consiliul Uniunii Europene 

►17 iunie 2020 – Concluziile privind securitatea și apărarea. A fost exprimată susținerea 

pentru sinergii sporite între industriile civilă și de apărare, inclusiv spațială, în cadrul 

programelor UE, cu respectarea particularităților programelor și inițiativelor UE, inclusiv 

caracterul civil al programelor spațiale europene, cu obiectivul eficacității utilizării resurselor 

și a tehnologiilor și al creării unor economii de scară; a fost solicitată abordarea consecințelor 

negative ale dependențelor, precum evidenția noua strategie industrială, și examinarea 

investițiilor străine directe din UE. Înaltul Reprezentant, Comisia și statele membre erau 

chemate să identifice sinergii și legături între dezvoltarea activităților legate de inteligența 

artificială și a celor din domeniul apărării, în vederea promovării unei abordări europene 

coerente și strategice. Au fost amintite concluziile Consiliului European din octombrie 2017, 

în care Banca Europeană de Investiții era încurajată să examineze măsuri cu scopul de a susține 

investițiile în activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării. În contextul 

Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) din CFM pentru 2021-2027, era susținută 

o finanțare adecvată a proiectelor cu dublă utilizare ambițioase, alături de adaptarea 

infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii atât a mobilității civile, cât și a celei 

militare. 

 

3.1.4. Comisia Europeană 

►13 iunie 2018 – fișa de evaluare a impactului ce însoțește Propunerea de regulament privind 

Fondul european de apărare 2021-2027, SWD(2018)345, COM(2018)47627 – expune în mod 

explicit contextul sinergiilor urmărite prin CFM 2021-2027, în vederea asigurării coerenței și 

caracterului complementar la intereselor de apărare ale UE, sinergii ce urmează a privi alte 

inițiative ale UE în domeniul cercetării și dezvoltării civile, precum securitatea (inclusiv 

cibernetică), controlul frontierelor, paza de coastă, transportul maritim și spațiul, și care se vor 

realiza prin programul Orizont Europa, programul spațial al Uniunii (îndeosebi prin 

GOVSATCOM, SST și Copernicus), inițiativele UE în domeniul securității cibernetice, 

inițiativele privind transportul maritim și programele în domeniul securității (Fondul pentru 

securitate internă și Fondul de gestionare integrată a frontierelor). 

 

3.1.5. Curtea de Conturi Europeană 

►12 septembrie 2019 – Documentul de analiză nr. 09/2019: „Apărarea europeană” 

examinează cadrul juridic, instituțional și financiar în domeniul apărării și situația de la acel 

moment a capabilităților și industriilor de apărare ale statelor membre, urmărind să sublinieze 

anumite riscuri asociate cu noul nivel de ambiție al UE și cu creșterea propusă a finanțării. Este 

notată, printre altele, creșterea preconizată a cheltuielilor cu proiectele de cercetare și 

dezvoltare legate de apărare, pentru CFM 2021-2027, de la 590 de milioane de euro la 13 

miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 22 de ori față de CFM precedent. Dată fiind 

experiența redusă a UE în domeniu, raportul subliniază riscul stabilirii unor obiective 

neadecvate și a lipsei unor sisteme corespunzătoare care să integreze o astfel de creștere a 

cheltuielilor UE și noul nivel de ambiție stabilit în Strategia globală a UE. Este remarcat 

caracterul amplu și vag al unor concepte precum „autonomia strategică” sau „o armată 

                                                           
27 Adoptat ca Regulamentul nr. 2021/697 privind FEA 2021-2027. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8910-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0345&from=EN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_476_RO_ACTE_f.pdf
https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/2013-11-19-factsheet_govsatcom
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REW19_09/REW_EU-defence_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0697


9 / 13 

europeană”. Notând caracterul esențial al coerenței inițiativelor UE și al sinergiilor cu alte 

cadre, în special cu NATO, raportul precizează că, pentru 22 de state membre, NATO rămâne 

cadrul principal de apărare colectivă, împrejurare ce trebuie să evite duplicarea și suprapunerea 

funcțiilor între UE și NATO. Cooperarea mai strânsă în UE în domeniul securității și al apărării 

este susținută de considerente economice și industriale, iar raportul notează eșecul încercărilor 

anterioare ale UE de sprijinire a instituirii unei piețe europene deschise și competitive a 

echipamentelor de apărare, fapt ce a amenințat competitivitatea la nivel mondial a industriei și 

capacitatea ei de a dezvolta capabilitățile militare necesare; creșterea semnificativă a finanțării 

consacrate activităților de cercetare și dezvoltare axate pe apărare riscă însă să devină un 

exercițiu fără impact real asupra competitivității industriei europene de apărare. În sfârșit, 

raportul militează pentru punerea efectivă în aplicare a unor inițiative reale, cu scopul de a 

sprijini industria amintită și pentru a consolida capabilitățile militare ale statelor membre, în 

deplină complementaritate cu NATO. 

►9 ianuarie 2020 – Analiza preliminară de audit privind utilizarea activelor spațiale ale UE. 

Auditul viza examinarea eficacității acțiunii Comisiei Europene în promovarea adoptării 

serviciilor furnizate de două dintre programele spațiale majore ale UE, Copernicus și Galileo28; 

în perioada 2014-2020, acele activități au fost finanțate cu aproximativ 260 de milioane de euro 

din bugetul UE, iar până la sfârșitul anului 2020, cheltuielile totale alocate de UE pentru 

implementarea infrastructurii și operarea sateliților și a stațiilor terestre urmau a se ridica la 

aproximativ 19 miliarde de euro. Pentru CFM 2021-2027, Comisia Europeană a propus o 

finanțare de 15,5 miliarde de euro.  

►4 aprilie 2021 – Rezultatele auditului menționat în analiza preliminară publicată în luna 

ianuarie, menționată mai sus, au fost prezentate în Raportul special 07/2021: Programele 

spațiale Galileo și Copernicus ale UE: serviciile au fost lansate, dar sunt necesare eforturi 

suplimentare pentru a se asigura utilizarea acestora. 

Raportul a evaluat măsurile întreprinse de Comisia Europeană începând din 2014 pentru 

promovarea utilizării serviciilor derivate din programele spațiale ale UE, Galileo și Copernicus, 

programe ce au implicat costuri prin bugetul UE cifrate la aproximativ 18 miliarde de euro 

până la sfârșitul anului 2020. Raportul a remarcat absența unei strategii cuprinzătoare a 

Comisiei Europene pentru promovarea utilizării programelor spațiale ale UE, caracterul 

fragmentat al piețelor serviciilor și volumul redus de informații disponibile din statele membre. 

Au fost adresate recomandări Comisiei Europene în scopul ameliorării potențialului 

programelor UE, vizând elaborarea unei strategii cuprinzătoare pentru sprijinirea utilizării 

serviciilor spațiale ale UE și a unui cadru conceptual pentru estimarea beneficiilor aduse de 

programele menționate și îmbunătățirii măsurării performanței; asigurării disponibilității 

depline a programului Galileo și a unei direcționări mai bune a acțiunilor privind utilizarea 

serviciilor spațiale ale UE; ameliorării utilizării cadrului de reglementare pentru sprijinirea 

utilizării acelor servicii. 

 

3.2. Organe consultative – Comitetul Economic și Social European 

►8 iulie 2021 – În avizul său asupra Planului de acțiune privind sinergiile dintre industria 

civilă, industria de apărare și industria spațială, COM(2021)70, Comitetului Economic și Social 

European (CESE) și-a exprimat susținerea deplină pentru obiectivele sale, solicitând punerea 

în aplicare rapidă, energică și ambițioasă a celor 11 acțiuni; adoptarea de noi tehnologii digitale 

                                                           
28 Un al treilea program este EGNOS, un sistem regional european de augmentare cu ajutorul sateliților, utilizat 

pentru a îmbunătăți performanța sistemelor globale de navigație prin satelit. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP20_01/AP_Space-assets_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_07/SR_EUs-space-assets_RO.pdf
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-01790-00-00-AC-TRA-ro.docx/content
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și emergente în domeniul apărării și securității era calificată drept prioritate fundamentală a 

planului, fiind subliniată integrarea lor în ecosistemul apărării, al securității și al spațiului; era 

susținută o abordare mai sistematică, care să creeze sinergii încă din faza de proiectare, și 

corelarea capabilităților, a tehnologiilor și a lanțurilor valorice pentru asigurarea unei coerențe 

mai mari și a unei utilizări mai strategice a fondurilor UE; era susținută urmărirea unor inițiative 

industriale emblematice, implicarea deplină a părților interesate relevante, în special a 

industriei și a organizațiilor de cercetare și tehnologie (OCT), sensibilizarea opiniei publice 

asupra avantajelor economice și tehnologice ale finanțării UE în materia apărării și securității, 

susținerea IMM-urilor; au fost expuse și considerente privind participarea femeilor în acele 

sectoare industriale, alături de considerente de ordin social. CESE și-a expus pe larg poziția în 

legătură cu fiecare dintre cele 11 acțiuni ale planului. 

 

3.3. State membre ale Uniunii Europene 

►18 iulie 2019 – Italia – Strategia națională de securitate spațială29, parte a Strategiei 

naționale pentru spațiu, analizează aspectul securității în legătură cu spațiul și cu activitățile 

aerospațiale, reflectând principii și abordări internaționale (ale UE și NATO); sunt vizate mai 

multe direcții de acțiune: consolidarea și protejarea capacităților spațiale naționale; prevenirea, 

descurajarea și apărarea față de atacuri împotriva infrastructurilor spațiale; protejarea și 

supravegherea dezvoltării de activități industrial și științifice și protejarea informațiilor 

clasificate; cooperarea internațională și promovarea unei utilizări responsabile, pașnice, sigure 

și durabile a spațiului; gestionarea și dezvoltarea de inițiative comerciale (satelitare), inclusiv 

prin cooperare internațională. 

►25 iulie 2019 – Franța – Strategia spațială de apărare30, având anul 2030 ca orizont 

temporal, preconizează ameliorarea capacităților militare și rezilienței în domeniile observației, 

telecomunicațiilor și supravegherii spațiale, alături de preferința pentru cooperarea la nivel 

european (în scopul dezvoltării unei viitoare capacități spațiale autonome europene), urmând 

un nucleu franco-german, și în scopul cooperării cu alți parteneri internaționali, în particular 

cu SUA. 

►24 martie 2021 – Documentul neoficial prezentat de Spania și Țările de Jos privind 

autonomia strategică cu menținerea unei economii deschise. Aflată în legătură cu securitatea 

și apărarea în plan european, autonomia strategică este considerată a include trei dimensiuni: 

politică (strategie), operațională (capacități) și industrială (echipamente); contextul recentelor 

evoluții în plan internațional a impus o dezbatere mai amplă, ridicând chestiunea riscurilor 

dependențelor asimetrice în sectoare strategice. Este preconizată o coerență sporită între 

politicile interne și externe urmărite de UE, iar în acest sens documentul abordează chestiuni 

referitoare la piața unică, transformarea digitală, inovația, politica industrială a UE, 

capacitatea de a institui standarde internaționale, sănătatea publică, energia și clima, 

migrația, rolul internațional al monedei euro și al fiscalității, politica de securitate și apărare 

comună, relațiile externe, multilateralismul. 

 

4. ALTE POZIȚII ȘI LUCRĂRI RELEVANTE – RAPOARTE ȘI STUDII 

                                                           
29 A se vedea și versiunea în limba italiană. Cf. și „Prime Minister's Office. Government guidelines on space and 

aerospace”, notă a guvernului italian. 

30 A se vedea și traducerea în limba engleză. 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPresidente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/NationalSecurityStrategySpace.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/563618/9727385/Strate%CC%81gie%20spatiale%20de%20de%CC%81fense%202019.pdf
https://www.euractiv.com/section/all/news/joint-spanish-dutch-non-paper-on-eu-strategic-autonomy/
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPresidente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/Strategia_spazio_20190718.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPresidente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/DEL_20190325_aerospazio-EN.pdf
https://www.defense.gouv.fr/layout/set/popup/content/download/574375/9839912/version/5/file/Space+Defence+Strategy+2019_France.pdf
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►30 noiembrie 2018 – „Strategic autonomy: towards ‘European sovereignty’ in defence?”. 

Nota elaborată în cadrul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene31 descrie 

cadrul dezbaterilor privind autonomia strategică a UE, în legătură cu inițiativele de apărare, 

și precizează că ea nu trebuie considerată o alegere binară, ci ca pe o gamă de posibilități, ce 

reflectă dependențe favorabile sau nefavorabile. Se mai precizează și necesitatea unei abordări 

mai mature privind repartizarea obligațiilor în cadrul UE, inclusiv din perspectiva importanței 

legăturilor transatlantice. 

►ianuarie 2019 – Raport privind viitorul sectorului spațial european32, elaborat în cadrul 

Băncii Europene de Investiții pentru Comisia Europeană, abordează transformări cu care se 

confruntă acest sector și examinează aspecte referitoare la accesul la finanțare și obstacole 

privind accesul la aceasta, formulând recomandări în acest sens. Raportul notează printre altele 

că statutul competitiv al întreprinderilor europene nu se traduce într-un avantaj comercial în 

sectorul spațial, unul dintre motive fiind absența activităților în amonte33, dar și faptul că 

volumul investițiilor private în Europa este semnificativ mai redus decât în SUA.  

 

5. POZIȚII EXPRIMATE ANTERIOR DE CAMERA DEPUTAȚILOR 

►În Hotărârea nr. 82/14 noiembrie 2017 privind comunicarea „Lansarea Fondului european 

de apărare”, COM (2017)295, Camera Deputaților a afirmat importanța unei industrii europene 

de apărare puternice și rolul IMM-urilor şi a întreprinderilor nou-înființate; a exprimat 

susținerea operaţionalizării Fondului european de apărare, cu respectarea principiilor 

proporţionalităţii, egalității de tratament între statele membre şi solidarităţii, precum și 

corelarea proiectelor derulate prin acest fond cu cele din cadrul PESCO; a apreciat iniţiativa de 

consolidare a segmentului industrial din Europa; consolidarea autonomiei strategice a UE 

trebuie să aibă loc în mod complementar cu cooperarea cu NATO; a subliniat importanța 

actualizării în timp real a soluţiilor şi a avansului tehnologic necesar construirii unui răspuns 

adecvat la ameninţările de securitate asimetrice sau emergente, precum și relevanța prioritizării 

proiectelor adresate capacităţii de răspuns față de războiul hibrid, îndeosebi în privința statele 

membre din estul Europei, mai expuse la atari ameninţări. 

►În Hotărârea nr. 69/31 octombrie 2018 privind Propunerea de regulament de instituire a 

Fondului european de apărare, COM(2018)476, Camera Deputaților a evidențiat respectarea 

deplină a liberei concurențe și a ordinii de drept și practicilor administrative specifice fiecărui 

stat membru; a susținut diversificarea domeniilor de cercetare și a resurselor umane implicate, 

în scopul valorificării caracterului complementar între domeniile apărării, spațial și civil; a 

susținut participarea IMM-urilor la colaborare transfrontalieră în cadrul fondului și o mai mare 

flexibilitate și deschidere a Programului-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene, 

Orizont Europa; a subliniat flexibilitatea regulilor de cofinanțare privind 

cercetarea/dezvoltarea; a evidențiat importanța priorităților de cercetare și dezvoltare pe termen 

lung ce vizează impulsul tehnologic și inovarea disruptivă. 

 

6. HOTĂRÂREA CAMEREI DEPUTAȚILOR PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNE 

                                                           
31 Agenție autonomă a UE; a se vedea Decizia 2014/75/PESC. 

32 The future of the European space sector. How to leverage Europe’s technological leadership and boost 

investments for space ventures. 

33 i.e. activități ce conduc la dezvoltarea infrastructurii spațiale, inclusiv cercetarea ști dezvoltarea, producția de 

sateliți și lansatoare, precum și desfășurarea respectivei infrastructuri. 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2012__Strategic%20Autonomy.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/future_of_european_space_sector_en.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F685708678/HCD_COM(2017)_295.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1644552998/HCD_COM(2018)_476.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32014D0075
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Prin Hotărârea nr. 55/16 iunie 2021, Camera Deputaților: 

- și-a exprimat susținerea pentru planul de acțiune și pentru consolidarea sinergiilor și accesului 

la finanțare, la nivelul UE și la nivel național și regional, ca fiind benefice pentru creșterea 

economică și pentru reziliența UE, în special după pandemia de COVID-19, precum și pentru 

creșterea rezilienței la dezastre; a exprimat sprijinul și pentru alte obiective – dezvoltarea 

competențelor profesionale, încurajarea participării femeilor și a altor grupuri subreprezentate 

în sectoarele apărării și securității, adaptarea reglementarilor în materie de mediu, schimbări 

climatice și gestiunea produselor industriale toxice la necesitățile industriei de apărare; 

- a subliniat potențialul unor interacțiuni mai strânse între cele trei industrii pentru lansarea 

unor proiecte emblematice, cu potențialul de a aborda preocupări societale sau strategice, de 

natură să ajute UE să își întărească poziția de jucător global; a susținut explorarea celor mai 

potrivite modalități de a gestiona proprietatea intelectuală și impactul asupra doctrinelor 

militare generate de dezvoltarea și aplicarea de tehnologii disruptive cu dublă utilizare; 

- a apreciat ca benefică înființarea rețelelor de inovare în domeniul apărării, a susținut adoptarea 

și aplicarea „standardelor hibrid”, precum și lansarea unui „incubator pentru inovare” de 

sprijinire a noilor tehnologii și a inovării cu dublă utilizare; 

- a apreciat abordarea, în planul de acțiune, a dificultăților cu care se confruntă IMM-urile, 

întreprinderile nou-înființate, organizațiile de cercetare și tehnologie și mediul academic din 

Europa; a recomandat consultări cu acele medii pentru identificarea nevoilor în materie de 

educație relevante; 

- a salutat înființarea, la București, a Centrului de competențe în materie de securitate 

cibernetică, precum și a Rețelei de centre naționale de coordonare; 

- a recomandat întărirea cooperării cu alte instituții și organizații internaționale, în special cu 

NATO; NATO și UE reprezintă doi piloni indispensabili și complementari ai unui sistem 

mondial bazat pe norme. 

 

Alte resurse utile în internet 

- „Defence Industry and Space”, pagină a Comisiei Europene 

- The next industrial (r)evolution: What implications for the security and defence sector?, 

articol publicat pe site-ul Agenției Europene de Apărare, mai 2016 

- Rapport d’information sur l'Europe de la Défense et son articulation avec l'OTAN, raport al 

Adunării Naționale franceze, februarie 2018 

- Rapport d’information - Défense européenne : le défi de l'autonomie stratégique, raport al 

Senatului francez, iulie 2019 

- Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry. Report of the Strategic Forum 

for Important Projects of Common European Interest, raport elaborat de un grup de experți constituit 

de Comisia Europeană, noiembrie 2019 

- Science & Technology Trends 2020-2040 Exploring the S&T Edge NATO Science & 

Technology Organization, raport al NATO, martie 2020 

- Synergies and “dual-use” in the specific areas of common/dual interest in both the security 

and defence programme, raport al „Horizon 2020 Protection and Security Advisory Group” 

(Grup de experți al Comisiei Europene), iulie 2020 

http://www.cdep.ro/eu/docs/F1257352815/HCD%20COM(2021)%2070%20(anonimizat).pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/index_ro
https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2016/05/03/the-next-industrial-(r)evolution-what-implications-for-the-security-and-defence-sector
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b0719_rapport-information
http://www.senat.fr/rap/r18-626/r18-626.html
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3583&NewSearch=1&NewSearch=1
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=40240&no=1
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- Disruption by technology Impacts on politics, economics and society, studiu elaborat în cadrul 

Parlamentului European, septembrie 2020 

- On the path to 'strategic autonomy'. The EU in an evolving geopolitical environment, studiu 

elaborat în cadrul Parlamentului European, septembrie 2020 

- EU Defence Package: Defence Procurement and Intra-Community Transfers Directives, 

studiu elaborat în cadrul Parlamentului European, octombrie 2020 

- Why European strategic autonomy matters, articol al lui Josep Borrell, decembrie 2020 

- The European space sector as an enabler of EU strategic autonomy, studiu elaborat pentru 

Parlamentul European, decembrie 2020 

- Europe as a power, European sovereignty, strategic autonomy: a debate that is moving 

towards an assertive Europe, notă a Fundației Robert Schuman, februarie 2021 (cf. și versiunea 

în limba franceză) 
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