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COMISIA DE AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
asupra Comunicarii comune catre Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliul, Comitetul Economic ~i Social European ~i Comitetul 
Regiunilor privind analiza deficitelor de investitii in domeniul apariirii ~i calea 

de urmat 

in conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputatilor, republicat, cu modifidirile ~i eompletarile ulterioare, 'in 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeana (TUE), a Protocolului nr.l ~i 

Protocolului nr.2, anexate TUE ~i a Tratatului privind funetionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru industrii ~i servicii a fost sesizata, pentru 
examinarea pe fond, cu Comunicarea comuna catre Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliul, Comitetul Economic $i Social European $i 
Comitetul Regiunilor privind analiza dejicitelor de investifii in domeniul apararii $i 
calea de urmat [Jo/N(2022)24], transmisa eu actul nr.1O/E/lS.06.2022 
[E 16/2022]. 

1. Elemente genera Ie 
Prin Declaratia de la Versailles, din II martie 2022, ~efii de stat ~i de 

guvem din statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns la un acord privind 
urmatoarele aspecte: 

- cre~terea substantial a a eheltuielilor pentru aparare 'in urmatorii ani, 
eu 0 eontributie semnificativa destinata investitiilor focalizate pe aeoperirea 
defieitelor strategice 'in materie de capabilitati; 

- 'imbunatatirea cooperarii prin proiecte dezvoltate 'in com un de statele 
membre (abordarea colaborativa); 

- sporirea inovarii, inclusiv prin maximizarea sinergiilor eivil-militare; 
- consolidarea ~i dezvoltarea industriei de aparare, inclusiv a 

'intreprinderilor mici ~i mijlocii (IMM-urilor) din acest domeniu. 
La solicitarea Consiliului European, formulata 'in contextul mai sus 

prezentat, privind fumizarea unei analize 'in domeniu, a fost publieata Comuniearea 
comuna a Comisiei Europene ~i a 'inaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri 
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Exteme :;oi Politica de Securitate referitoare la ,jinaliza deficitelor de investitii in 
domeniul api'iri'irii $i calea de urmat", prin care sunt avansate 0 serie de masuri ce 
vor fi implementate in perioada urmatoare. 

Ministerul Apararii Nationale apreciaza ca, prin propunerile formulate 
in cadrul documentului sus-mentionat, Comisia Europeana face un pas major in 
directia integrarii apararii la nivelul UE, abordarile strict na(ionale nemaijiind 
fezabile in conditiile reaparitiei razboiului in Europa. De asemenea, se evidentiaza 
faptul ca nu trebuie repetate gre~elile trecutului privind subfinan(area apararii ~i 
pierderile datorate /ipsei de cooperare la nivel UE. Comisia Europeana :;oi inaltul 
Reprezentant propun imbunatafirea folosirii inifiativelor/proceselor UE in 
domeniul apararii (in special, Cooperarea structurata permanenta - PESCO, 
Fondul european de aparare - EDF, Procesul coordonat de analiza anuala a apararii 
- CARD :;oi Planul de dezvoltare capabilitiiti pentru aparare - COP) :;oi organizarea 
unei reuniuni a Consiliului in formatul mini~trilor apararii pentru a discuta 
initiativele UE privind dezvoltarea capabilitatilor pentru aparare, aceasta fiind 0 

masura deja inclusa in Busola strategici'i. 
Totodata, sunt indicate ~i capabilitatile ce trebuie dezvoltate 

colaborativ pe termen mediu :;;i lung, :;;i anume viitoarea generatie a tancului 
principal de lupta, a corvetelor, a avionului de lupta, a sistemelor de observare a 
pamiintului din spatiu, a comunicatiilor securizate prin satelit :;;i a capacitatilor de 
aparare cibemetica. 

in cuprinsul documentului JOIN(2 022) 24 final Comisia Europeana :;;i 
inaltul Reprezentant recomanda urmatoarele actiuni/masuri pentru a sprij ini/spori 
cooperarea europeana in domeniul apararii: 

- infiintarea, la nivelul Comisiei Europene :;;i al Agentiei Europene de 
Aparare (EDA), a grupului operativ pentru achizitii publice comune in domeniul 
api'iri'irii (Defence Joint Procurement Task Torce), la care participa expertii 
nominalizati de statele membre pentru facilitarea reaprovizionarii stocurilor prin 
colaborare intre statele membre care au acordat asistenta Ucrainei (grupul :;;i-a 
inceput activitatea la data de 15 iunie 2022); 

- lansarea de catre Comisia Europeana a unui instrument (pe termen 
scurt) menit sa consolideze capacitatea de productie a industriei europene de 
aparare prin achizitii colaborative ale ministerelor apararii. Comisia Europeana 
intentioneaza sa investeasca 500 de milioane euro in perioada 2022-2024, pentru 
sprijinirea managementului proiectelor de achizitie in comun a cel putin trei state 
membre. in prezent, propunerea Comisiei Europene este aproape finalizata; 

- Comisia Europeana va propune, in al III-lea trimestru al anului 2022, 
un regulament de instituire a unui program european comun de investitii in 
domeniul apararii (European Defence Investment Programme Regulation - EDIP), 
care va defini conditiile :;;i criteriile de constituire de catre statele membre a unui 
Consortiu de capabilitati europene de aparare (European Defence Capability 
Consortium - EDCC), ca baza pentru scutiri de la taxa pe valoare adaugata (TV A) 
pentru achizitii colaborative :;oi ca instrument pentru proiectele de aparare de interes 
com un ridicat, inclusiv instrument pentru cofinantare; 
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- formarea unei functii comune de programare strategica ~i achizitii 
colaborative la nivel UE In domeniul apararii; 

- Comisia Europeana va propune 0 initiativa privind materiile prime 
critice, inclusiv masuri legislative, pentru a facilita, printre altele, accesul industriei 
de aparare la materii prime critice, contribuind astfel la consolidarea rezilientei ~i a 
securitatii aprovizionarii; 

- Comisia Europeana, In contextul revizuirii generale a prioritatilor din 
cadrul evaluarii la jumatatea perioadei a Cadrului financiar multi anual, va lua In 
considerare consolidarea bugetului Fondului european de aparare ~i al Facilitatii 
europene pentru conectivitate (CEF) aferent mobilitatii militare. Comisia a Inceput 
accelerarea implementarii mobilitatii militare, inclusiv a proiectelor finantate prin 
CEF; 

- avand In vedere actualul context geopolitic ~i de piata, Banca 
Europeana de Investitii (BEl) trebuie sa sporeasca sprijinul acordat atat industriei 
de aparare europene, inclusiv privind capacitatea de productie industriala, cat ~i 

achizitiilor colaborative ale statelor membre, extinzand sprijinul financiar actual, 
acordat pentru dezvoltarea de tehnologii/produse cu dubla utilizare; 

- Comisia Europeana va elabora masuri suplimentare (printre alte1e, 
cereri coordonate Intre instrumentele UE existente ~i Imprumuturile BEl) pentru a 
sprijini tehnologiile critice ~i capacitatile industriale prin dezvoltarea de proiecte 
strategice; 

- Comisia Europeana va propune masuri suplimentare pentru a 
cartografia actualele capabilitati de productie industriala ale UE ~i capabilitatile 
sup limen tare necesare, precum ~i masuri pentru a consolida capacitatile ~i rezilienta 
sectorului industrial ~i al tehnologiei de aparare european; 

- Comisia Europeana va avea In vedere posibile modificari ale cadrului 
pentru cercetarea ~i inovarea cu dubla utilizare, In scopul de a imbuniitiiti sinergiile 
dintre instrumentele civile # cele din domeniul apiiriirii. 

2. Implicatii la nivel national 
lmplicatiile pentru Romania ~i, implicit, pentru Ministerul Apararii 

Nationale se pot sintetiza: 
stringenta imbuniitiitirii cooperaru interministeriale Intre 

autoritatile nationale implicate, inclusiv Ministerul Apararii Nationale, prin Directia 
generala pentru armamente, privind achizitiile colaborative pentru consolidarea 
industriei nationale de aparare; 

- stabilirea, la nivel national, a datelor de contact de la autoritatile 
nationale implicate In activitatile grupurilor de lucru (In special, Ministerul Apararii 
Nationale In cazul achizitiilor colaborative, Ministerul Economiei In cazul 
consolidarii industriei de aparare ~i Ministerul Finantelor In cazul scutirilor privind 
TV A), inclusiv grupul operativ pentru achizitii publice comune In domeniul 
apararii, pentru implementarea masurilor recomandate de Comisia Europeana ~i 

Inaltul Reprezentant. In acest context, facem precizarea ca unele actiuni au fost deja 
initiate, inclusiv accelerarea implementarii CEF privind proiectele de mobilitate 
militara. 
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3. Concluzii ~i propuneri 
Ministerul Apararii Nationale propune sustinerea cu rezerve a 

documentului ~i a masurilor propuse/recomandate, pozitionarea Romaniei urmand 
sa includa urmatoarele aspecte: 

- In actualul context de securitate ~i aparare, Romania Imparta~e~te cu 
celelalte state membre opinia conform careia este nevoie sa cre~tem investitiile In 
domeniul apararii ~i, implicit, sa cre~tem cheltuielile de aparare, inclusiv In 
domeniul cercetarii. In acest sens, sprijinim importanta angajamentului privind 
investifiile in domeniul apararii (Defence Investment Pledge) la care majoritatea 
statelor membre ale UE au subscris; 

- In domeniul apararii, Ministerul Apararii Nationale precizeaza eli 
Romania fost una din primele natiuni care a implementat angajamentul in 
domeniul apararii, adoptat la Summitul din Tara Galilor In 2014 (Wales Summit 
Defence Pledge), de a cre~te bugetul In acest domeniu. In urmatorii ani, bugetul 
apararii va cre~te la aproximativ 2,5%. De altfel, In documentele strategice ale 
Romaniei este stipulata participarea In mod activ la Indeplinirea angajamentelor UE 
~i ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) In ceea ce prive~te 
dezvoltarea capabilitatilor; 

- In acest context, Ministerul Apararii Nationale apreciaza implicarea 
Comisiei Europene In domeniul apararii, In special In ceea ce prive~te EDF, ca 
fiind 0 initiativa cheie In domeniul cooperarii la nivel european, prin abordarea 
un or aspecte importante, cum ar fi cre~terea ~i Imbunatatirea abilitatii de a spori 
lanturile de aprovizionare In domeniul apararii, a caror relevanta a fost dovedita In 
contextul pandemic. Sustinem ca experienta EDF trebuie valorificata :;;i consideram 
ca nu sunt necesare noi instrumente ale UE pentru achizitii colaborative, ci doar 
revizuirea regulamentului EDF care sa includa mai multe elemente privind aceste 
achizitii; 

- Ministerul Apararii Nationale sustine importanta sustinerii IMM
urilor, dar ~i relevanta Imbunatatirii cooperarii transfrontaliere In domeniul 
apararii, incluzand nevoia de a cre~te sinergiile In cadrul eforturilor civil-militare de 
inovare ~i de a atrage actori privati In domeniul apararii, actori din domeniul 
industrial non-traditional; 

- Ministerul Apararii Nationale considera ca, In continuare, trebuie sa 
evitam stabilirea unor noi grupuri de experti la nivelul Consiliului :;;i pledam pentru 
o mai buna desfii:;;urare a activitatilor grupurilor de lucru deja existente, inclusiv 
cu sprijinul EDA; 

- de~i este salutar faptul ca eforturile In domeniul apararii la nivelul 
UE sunt foarte ambitioase, 0 atentie sporita ar trebui acordata In acela~i timp atat 
coerenfei, cat ~i complementaritafii In raporturile cu NATO; 

- In ceea ce prive~te inovarea, In vederea evitarii duplicarilor 
nejustificate, dar ~i a unei posibile concurente Intre instrumentele de inovare ale UE 
~i ale NATO, este necesara abordarea unei eventuale elii de colaborare de natura a 
asigura complementaritatea instrumentelor UE privind inovarea In domeniul 
apararii cu cele ale NATO (Acceleratorul NATO pentru inovare In domeniul 
apararii - DIANA ~i Fondul NATO pentru inovare); 
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- stimularea achizitiilor de pe piata de apiirare europeanii vine cu riscul 
de a dezavantaja achizitia de produse competitive de pe alte piete, iar un echilibru 
trebuie mentinut in acest sens; 

- interesul Romaniei este ca dezvoltarea bazei tehnologice ~i 

industriale europene in domeniul apiiriirii (EOTIB) sii se realizeze, din punct de 
vedere geografic, in mod echilibrat, in intreaga Uniune. Astfel, este dezirabil ca 
prin implementarea masurilor propuse, pe termen mediu ~i lung, sii se 
atenueze discrepantele intre industriile nationale de apiirare la nivel UE. 
Consolidarea unei industrii de aparare competitive este incurajata de 
Romania, dar trebuie asigurate acelea~i oportunitati pentru toti actorii 
industriali la nivelul UE; 

- dezvoltarea de noi instrumente financiare ale UE care sii stimuleze 
achizitiile colaborative in domeniul apiiriirii (instrumentul pe termen scurt al UE de 
consolidare a capabilitiitilor industriale de apiirare prin achizitii publice comune ~i 
regulamentul privind un program european de investitii in domeniul apiiriirii -
EDlP) trehuie sa ia in considerare prerogativele/responsahilita(i1e statelor 
memhre in domeniul achizitiilor pentru apiirare; 

- Ministerul Apiiriirii Nationale apreciazii cii, cel putin la acest 
moment, func(ia de programare ar trehui sa ramiina la nivel na(ional, aceasta 
fiind determinatii de elementele specifice fieciirui stat membru care, prin natura 
acestora, determinii modul in care sunt programate resursele, valorificand, 
bineinteles, abordarea colaborativii (prin PESCO, EOF ~i CARD, care indud 
planificare comunii); 

- un factor important in vederea stimuliirii investi(iilor in domeniul 
apararii este excluderea din calculul deficitului bugetar a achizitiilor din domeniul 
apiiriirii. 

Membrii comisiei au dezbiitut Comunicarea comuna catre 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comitetul Economic ~i 

Social European ~i Comitetul Regiunilor privind analiza dejicitelor de investitii in 
domeniul apararii ~i calea de urmat in ~edinta din data de 20 septembrie 2022. 

La lucriirile comisiei a participat, in calitate de invitat, din partea 
Ministerului Apiiriirii Nationale domnul Eduard Bachide - secretar de stat. 

La lucriirile comisiei au fost prezenti deputati conform listei de 
prezentii. 

in urma dezbaterii, membrii comisiei au hotiirat, cu unanimitate de 
voturi, sii aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei initiativei legislative. 

Consilier parlamentar. ~ta Robe 
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