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Proiect de opinie 
asupra comunicării a Comisiei –Propunere de REGULAMENT  

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN  și al CONSILIULUI  
de instituire a Fondului european de apărare  

COM(2018)476 final 
 

 În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii 
Europene şi al Protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  
pentru examinarea pe fond a comunicării Comisiei - Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI  
de instituire a Fondului european de apărare COM(2018)476 final. 
          Membrii Comisiei au examinat documentul menţionat, în şedinţa din 9 
octombrie 2018. 
 În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională au constatat faptul că, propunerea are ca obiectiv 
general situarea UE printre primii 4 investitori în cercetare și tehnologii din 
domeniul apărării în Europa și de a acționa ca un catalizator pentru o bază 
industrială și științifică inovatoare și competitivă. 

În mod concret, propunerea conține măsuri care vizează provocările actuale 
ale industriei și tehnologiei, precum neexploatarea economiilor de scară, 
duplicarea resurselor la nivel național, reducerea bugetelor naționale pentru 
apărare, cercetare și inovare, creșterea costurilor echipamentelor de apărare ș.a. 
În consecință, este propusă finanțarea unor programe de cooperare, care vizează 
impulsionarea, prin stimulente, a cooperării în fiecare etapă a ciclului industrial 
ș.a.  



Pachetul financiar pentru aplicarea fondului european de apărare în 
perioada 2021-2027 este de 13milioane de euro, care urmează a fi repartizați 
astfel: 

• până la 4,1milioane de euro pentru cercetare; 
• până la 8,9 milioane de euro pentru dezvoltare. 
În plus, Fondul european de apărare se referă la: 

• finanțarea proiectelor care contribuie la o Uniune Europeană mai sigură și 
care corespund priorităților convenite de statele membre, în cadrul politicii de 
securitate și apărare comune, precum și celor negociate cu alte organizații 
regionale și internaționale, precum NATO; 
• numai proiectele colaborative, care implică cel puțin 3 participanți din 3 
state membre, sunt eligibile; 
• UE va cofinanța dezvoltarea de prototipuri comune numai dacă statele 
membre se angajează să cumpere produsul final; 
• participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu 
capitalizare medie este puternic stimulată prin creșterea ratelor de finanțare, 
favorizarea de proiecte ale consorțiilor care includ IMM-uri, și, dacă este 
necesar, lansarea de cereri de propuneri specifice; 
• promovarea inovării revoluționare, un procent de 5% din fonduri fiind 
alocat tehnologiilor radicale și echipamentelor inovatoare care permit UE să își 
consolideze preeminența pe termen lung în domeniul tehnologic; 
• proiectele din cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) pot primi, 
dacă sunt eligibile, o cofinanțare suplimentară de 10%, însă aceasta nu este 
automată. 

Propunerea identifică expres acțiunile eligibile pentru finanțare și 
menționează o serie de criterii, care nu trebuie întrunite cumulativ. Printre 
modalitățile prin care statele pot obține finanțare se numără granturile, achizițiile 
publice,premiile ș.a. Fondul european de apărare se va aplica începând cu 1 
ianuarie 2021, în cadrul unei Uniuni cu 27 de state membre1. 
 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă națională, au 
luat act de prevederile cuprinse în comunicarea Comisiei - Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI  
de instituire a Fondului european de apărare COM(2018)476 final.  

                                                           
1 Propunerea ține cont de notificarea transmisă de Regatul Unit cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană și 
din Euratom în baza articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, notificare primită de Consiliul European la 29 martie 
2017. 



 
Membrii Comisiei și-au arătat susținerea pentru programele de înzestrare 

cu echipamente și tehnica de luptă de ultimă generație a forțelor armate române 
care au nevoie în continuare de programe viabile de înzestrare, iar în paralel 
susținem investițiile tehnologice și umane în industria națională de apărare care 
trebuie sa fie un element definitoriu capabil să contribuie la menținerea și 
creșterea gradului de securitate a României.   

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă şi-au exprimat 
în unanimitate, acordul privind susţinerea propunerilor Comisiei. 

Din numărul total de 20 de  membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi conform listei de prezență. 

 

PREŞEDINTE, 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

  

Comisia pentru apărare, ordine                                                                       Bucureşti, 9.10.2018 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                                 Nr. 4c-15/  

 
 

Către, 
   Comisia pentru afaceri europene             

   
În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii 
Europene şi al Protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  
pentru dezbaterea pe fond a Comunicării Comisiei - Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI  
de instituire a Fondului european de apărare COM(2018)476 final 

Vă înaintăm, alăturat, Proiectul de opinie întocmit în urma dezbaterii 
documentului menţionat. 

 

 

                           PREŞEDINTE, 

   Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

                

 


