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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare 
la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu privind Planul de 
acţiune vizând mobilitatea militară, (JOIN(2018) 5 final}.

Comisia salută sprijinul amplu exprimat de Camera Deputaţilor pentru propunerile 
cuprinse în acest plan de acţiune şi ia act de opinia acesteia potrivit căreia cooperarea 
cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord prezintă relevanţă în ceea ce priveşte 
mobilitatea militară, în cadrul declaraţiei comune din 2016 a Uniunii Europene - 
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, precum şi că o abordare coerentă între 
cele două organizaţii este de dorit, cu respectarea deplină a suveranităţii statelor 
membre. Exact aceasta este, într-adevăr, intenţia Comisiei.

De asemenea, Comisia ia notă de opinia exprimată de Camera Deputaţilor potrivit 
căreia conformitatea cu legislaţia în materie de mediu a Uniunii Europene trebuie să fie 
garantată şi luată în considerare încă de la începutul planificării proiectelor. Şi aceasta 
este, într-adevăr, intenţia Comisiei.

De asemenea, Comisia ia act de recomandarea Camerei Deputaţilor conform căreia la 
nivelul Uniunii Europene se iau măsuri pentru menţinerea convergenţei economice 
dintre statele membre în ceea ce priveşte alocarea de resurse pentru mobilitatea 
militară. In acest sens, Comisia face trimitere la linia bugetară propusă în valoare de 
6,5 miliarde EUR în temeiul cadrului financiar multianual, clusterul „Apărare”, pentru 
sprijinirea infrastructurii aferente reţelei transeuropene de transport în vederea 
adaptării acesteia la cerinţele privind mobilitatea militară. Această linie bugetară va fi 
executată prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, care stabileşte 
aceleaşi rate de cofinanţare pentru toate statele membre.
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în plus, Comisia ia aci de opinia Camerei Deputaţilor potrivii căreia politica Uniunii
Europene în domeniul infrastructurii de transport poate beneficia de sinergii cu 
mobilitatea militară, determinând Uniunea să o sprijine într-o manieră mai 
cuprinzătoare. Comisia împărtăşeşte în totalitate această opinie şi reaminteşte faptul că 
scopul vizat este asigurarea unei infrastructuri de transport cu dublă utilizare - civilă şi 
militară. Acest lucru înseamnă că proiectele respective vor fi utile, de asemenea, în 
scopuri civile, cum ar fi transportul cu vehicule de mare tonaj şi infrastructura care 
promovează multimodalitatea.

Comisia ia act de opinia Camerei Deputaţilor conform căreia exerciţiul-pilot care a fost 
realizat pentru coridorul Marea Nordului-Marea Baltică, la care au participat 
reprezentanţi ai ministerelor apărării, ar trebui să fie efectuat cu regularitate pentru 
întreaga reţea transeuropeană de transport. Comisia ar dori să reamintească faptul că 
aceste exerciţii sunt de competenţa exclusivă a statelor membre. Comisia ar dori, de 
asemenea, să reamintească faptul că exerciţiul a fost menit să valideze procesul care va 
fi aplicat tuturor statelor membre pentru a se identifica şi cuantifica nevoile militare şi, 
în special, dubla utilizare. Aceasta nu sugerează că ar trebui să existe un accent specific 
pe Europa de Est. Toate statele membre vor fi puse pe picior de egalitate, atât în 
procesul de identificare, cât şi în ceea ce priveşte accesul la finanţare.

In cele din urmă, Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru 
sprijinul său cu privire la iniţiativa sa de a analiza posibilele opţiuni pentru 
raţionalizarea şi simplificarea formalităţilor vamale legate de operaţiile militare.

Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor evidenţiate de Camera 
Deputaţilor şi aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic.

Cu deosebită consideraţie,

Elżbieta Bieńkowska 
f / Membru al Comisiei
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