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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Planul de acțiune 

privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială 

[COM(2021) 70 final]. 

Comisia salută sprijinul arătat de Camera Deputaților față de planul de acțiune și va ține 

seama de opinia acesteia în cursul punerii în aplicare a acțiunilor relevante.  

Planul de acțiune s-a dovedit a fi o inițiativă venită la momentul oportun. La scurt timp după 

adoptarea sa, Consiliul European a subliniat importanța promovării sinergiilor dintre 

industria civilă, industria de apărare și industria spațială și a invitat Comisia să prezinte, 

până în octombrie 2021, o foaie de parcurs privind tehnologiile din domeniul securității și al 

apărării. În concluziile sale din mai 2021 privind securitatea și apărarea, Consiliul a salutat 

adoptarea planului de acțiune și a solicitat ca acesta să fie pus în aplicare rapid și integral. 

Într-un studiu comandat de Subcomisia pentru securitate și apărare a 

Parlamentului European, s-a concluzionat că „este prea devreme să putem afirma că acest 

plan de acțiune va aduce schimbări profunde, dar însăși existența sa și direcția spre care se 

îndreaptă sunt elemente extrem de pozitive”. Potrivit Comitetului Economic și Social 

European, planul de acțiune „este fundamental pentru a promova integrarea noilor 

tehnologii digitale și a altor tehnologii emergente în ecosistemul apărării, al securității și al 

spațiului”.  

Punerea în aplicare a acestui plan de acțiune a început deja, urmându-se o abordare „la 

nivelul întregii UE”, care include 40 de direcții generale, servicii sau agenții ale UE. 

Fiecare acțiune este condusă de direcția din cadrul Comisiei care este cea mai relevantă 

pentru respectiva acțiune. Comisia va monitoriza punerea în aplicare a planului și va 

prezenta un raport Parlamentului European și Consiliului o dată la doi ani.  

Comisia ar dori să furnizeze câteva informații mai specifice referitoare la aspectele 

menționate de Camera Deputaților. 
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În ceea ce privește sinergiile și accesul la finanțare, acțiunea 2 analizează cum ar putea fi 

îmbunătățită în continuare coordonarea programelor și a instrumentelor UE, cu respectarea 

reglementărilor aplicabile, analizându-se, printre altele, sinergiile cu Fondul european de 

dezvoltare regională și cu planurile naționale aprobate în cadrul Mecanismului de redresare 

și reziliență. 

În ceea ce privește competențele profesionale și participarea femeilor, acțiunea 6 va propune 

măsuri specifice în prima jumătate a anului 2022 pentru a aborda problema lipsei de 

personal calificat și a încuraja participarea femeilor în sectoarele apărării și securității. În 

cadrul acțiunii 6 vor fi lansate, de asemenea, incubatorul de inovare cu dublă utilizare și 

rețelele de inovare transfrontaliere în domeniul apărării, care se bazează pe 

noile instrumente ale Consiliului European pentru Inovare (CEI) și ale Fondului european de 

apărare (FED), cu respectarea deplină a dispozițiilor programului Orizont Europa și 

ale FED. 

În ceea ce privește proiectele emblematice, prin acțiunile 9-11 au fost demarate deja lucrări 

interne pregătitoare, care vor fi urmate în curând de consultări cu părțile interesate în 

vederea prezentării unor propuneri concrete pentru eventualele acțiuni subsecvente 

referitoare la cele trei proiecte emblematice anunțate: tehnologiile dronelor, sistemul global 

spațial de comunicații securizate și gestionarea traficului spațial. Este posibil ca pe termen 

mediu să fie propuse și alte proiecte emblematice în lumina foilor de parcurs tehnologice 

elaborate pentru unele dintre tehnologiile critice care vor fi analizate în cadrul acțiunii 4. 

În ceea ce privește standardele, acțiunea 5 va lansa măsuri de sprijinire a interoperabilității, 

a asistenței tehnice pentru cererile de standardizare, a includerii standardelor hibride 

existente în sectorul civil/al apărării în formațiunile orizontale ale organizațiilor de 

standardizare internaționale sau europene etc. 

În ceea ce privește abordarea provocărilor cu care se confruntă întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM-uri), acțiunea 3 va sensibiliza publicul cu privire la noile oportunități de 

finanțare prin intermediul rețelelor existente, al conferințelor și al punctelor focale 

naționale. În plus, Comisia va lansa măsuri de sprijin specifice în cadrul FED, al 

Programului spațial, al CEI sau al altor instrumente de finanțare relevante. 

În domeniul cibernetic, acțiunea 7 va sprijini operaționalizarea Centrului european de 

competențe și de cercetare în materie de securitate cibernetică; acesta va fi principalul 

instrument prin care Uniunea va pune în comun investițiile în cercetarea, tehnologiile și 

dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice și va implementa proiectele și 

inițiativele relevante împreună cu Rețeaua de centre naționale de coordonare. Centrul de 

competențe va gestiona sprijinul financiar în materie de securitate cibernetică acordat prin 

programul Orizont Europa și programul Europa digitală și va fi deschis și altor programe, 

după caz.  

În ceea ce privește consolidarea cooperării UE cu NATO, Comisia a inițiat deja discuții 

preliminare la nivel de lucru în domeniile relevante, cum ar fi standardele, tehnologiile 

emergente și disruptive sau inovarea.  
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Comisia speră că aceste precizări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Margrethe Vestager       Maros Šefčovič 

Vicepreședintă executivă     Vicepreședinte 
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