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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/58/13.04.2021 
 

 
Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
privind 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor 

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

 
 În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 24.03.2021, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și 
industria spațială - COM (2021)70. 
  
 Principalele obiective ale planului de acțiune sunt: 

- să consolideze complementaritatea dintre programele și instrumentele relevante ale UE 
care acoperă cercetarea, dezvoltarea și implementarea, pentru a spori eficiența 
investițiilor și eficacitatea rezultatelor (sinergiile); 

- să promoveze faptul că finanțarea UE pentru cercetare și dezvoltare, inclusiv în domeniul 
- apărării și al spațiului, aduce beneficii economice și tehnologice cetățenilor europeni 

(„spinoffs”) și 
- să faciliteze utilizarea rezultatelor cercetării din industria civilă și a inovării orientate 

către sectorul civil în cadrul proiectelor europene de cooperare în domeniul apărării 
(„spin-ins” ). 
 

 Având în vedere aceste obiective, Comisia anunță unsprezece acțiuni specifice care se 
axează pe interacțiunea dintre industriile civilă, de apărare și spațială.  
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Acțiunea 1 – Înainte de sfârșitul anului 2021, Comisia va prezenta o propunere privind 
consolidarea identificării anticipative și timpurii a nevoilor și soluțiilor în domeniul securității 
interne și al aplicării legii prin promovarea abordărilor bazate pe capabilități în toate sectoarele 
securității, pe baza celor mai bune practici din sectoarele apărării și spațial. 
 
Acțiunea 2 - Înainte de sfârșitul anului 2021 și în perspectiva programelor de lucru pentru 2022, 
Comisia își va consolida în continuare procesul intern de promovare a sinergiilor dintre 
industriile spațială, a apărării și civile conexe, prin îmbunătățirea coordonării programelor și 
instrumentelor UE și prin lansarea de acțiuni pentru facilitarea accesului la finanțare. 
 
Acțiunea 3 - Începând cu a doua jumătate a anului 2021, Comisia va anunța acțiuni specifice 
pentru întreprinderile nou-înființate, IMM-uri și OCT-uri, pentru a sensibiliza publicul cu 
privire la programele și instrumentele UE care oferă oportunități de finanțare, sprijin tehnic și 
formare practică, furnizează servicii de accelerare a dezvoltării de afaceri, prezintă soluții 
inovatoare și facilitează intrarea pe piața apărării, a securității, a industriei spațiale sau pe alte 
piețe civile relevante. 
 
Acțiunea 4 - Comisia va elabora foi de parcurs tehnologice pentru a stimula inovarea în 
domeniul tehnologiilor critice pentru sectoarele apărare, spațial și sectoarele civile conexe și 
pentru a stimula cooperarea transfrontalieră, utilizând toate instrumentele relevante ale UE într-
un mod sinergic. Aceste foi de parcurs se vor baza pe o evaluare realizată o dată la doi ani de un 
nou observator pentru tehnologiile critice din cadrul Comisiei. Foile de parcurs pot duce la 
inițierea de noi proiecte emblematice. 
 
Acțiunea 5 - Înainte de sfârșitul anului 2022, Comisia, în strânsă cooperare cu alte părți 
interesate importante, va prezenta un plan de promovare a utilizării standardelor hibride 
existente în sectorul civil/apărării și a dezvoltării de noi standarde. 
 
Acțiunea 6 - În prima jumătate a anului 2022, Comisia va lansa, în cooperare cu Consiliul 
european pentru inovare și cu alte părți interesate, un „incubator de inovare” pentru a sprijini 
noile tehnologii și a contura inovarea cu dublă utilizare. Comisia va sprijini, de asemenea, 
rețelele transfrontaliere de inovare în domeniul apărării care vor testa relevanța tehnologiilor 
din sectorul civil și vor sprijini inovarea responsabilă în lanțurile valorice din domeniul apărării. 
Aceste acțiuni vor aborda, de asemenea, fragmentarea actuală a peisajului inovării în domeniul 
civil și al apărării civile, lipsa de competențe, precum și obiectivele în materie de egalitate și 
incluziune.  
 
Acțiunea 7 - Începând din iunie 2021, Comisia va institui, împreună cu statele membre, Centrul 
de competențe în materie de securitate cibernetică, care va aloca resursele necesare din 
programele și instrumentele relevante ale UE. Comisia va încerca să consolideze sinergiile, 
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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, cu scopul de a 
reduce vulnerabilitățile și de a crea eficiență. 
  
Acțiunea 8 - Începând cu prima jumătate a anului 2022, pentru a sprijini tehnologiile 
disruptive, Comisia va prezenta forme inovatoare de finanțare pentru a promova participarea 
actorilor netradiționali, pentru a atrage întreprinderi nou-înființate și pentru a promova 
interacțiunea constructivă în vederea împărtășirii de soluții, pe baza oportunităților oferite de 
programele și instrumentele UE, inclusiv de PED și de FEA. 
 
Acțiunea 9 - „Tehnologiile dronelor din UE” - proiect menit să crească competitivitatea 
industriei UE în domeniu, în 2022 urmează a fi prezentată Strategia UE 2.0 privind dronele; 
 
Acțiunea 10 - „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; 
 
Acțiunea 11- „Managementul traficului spațial” - 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. 
 
 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, 
industria de apărare și industria spațială - COM (2021)70  în ședința din 13 aprilie 2021. În 
urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să aprobe un proiect 
de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 

 
 

VICEPREȘEDINTE 
 

Alexandru KOCSIS-CRISTEA 


