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estimările bugetare în privința capacității Fondului european de apărare și va institui un 
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1. CONTEXT 

Ideea construirii unei Europe a apărării, multă vreme considerată utopică și periculoasă, 

beneficiază acum de o conjunctură extrem de favorabilă. Politica europeană în privința 

capacităților militare și a armamentului, rămasă în formă embrionară, a început să prezinte un 

real interes sub presiunea multiplelor crize din vecinătatea imediată a Europei, precum și a 

afluxului de refugiați pe care acestea le generează. Întreaga regiune a devenit mai instabilă și mai 

nesigură, fapt care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor.   

 

Începând cu orientările politice din iunie 2014 și până la discursul privind starea Uniunii din 

septembrie 2016, președintele Juncker a promovat viziunea unei Europe mai puternice, care își 

protejează cetățenii.  Întrucât combaterea eficientă a provocărilor de securitate și apărare comună 

depășește resursele individuale ale statelor membre, este necesar un răspuns coerent la nivelul 

UE. Acesta se traduce prin: 

 

- Strategia globală a UE pentru politica externă și de securitate (prezentată de Înaltul 

Reprezentant, Federica Mogherini, Consiliului European din 28 iunie 2016); 
 

- Planul de punere în aplicare a acestei Strategii, salutat de Consiliul European întrunit la 14 

noiembrie 2016; 

 

- Declarația comună a președintelui Comisiei Europene, președintelui Consiliului European și 

https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2016/11/14-15/
file:///C:/Users/cabcst3.pr/Downloads/NATO-EU%20Declaration%208%20July%20EN%20final.pdf
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Secretarului General al NATO (semnată la Varșovia la 8 iulie 2016); 

- Foaia de parcurs a Consiliului European de la Bratislava din 16 septembrie 2016; 

- Raportul Parlamentului European referitor la Uniunea Europeană a Apărării, prezentat la 22 

noiembrie 2016. 

 

Actualul plan de acțiune pentru apărarea europeană reprezintă contribuția Comisiei la eforturile 

statelor membre de a coopera mai eficient în interesul securității colective europene și naționale.  

 

Consiliul European din 15 decembrie 2016, a plasat dezvoltarea capacităților militare într-un 

cadru strategic mai cuprinzător, care asigură un echilibru între consolidarea autonomiei europene  

și aprofundarea legăturilor NATO, noul planul de acțiune pentru apărarea europeană permițând 

statelor membre aliate NATO să asigure mai bine și mai eficient respectarea angajamentelor.  

 

2. CONȚINUTUL PROPUNERII 

 

În comunicarea sa, Comisia Europeană propune: 

 
2.1. Crearea unui Fond european de apărare ce conține două componente (“ferestre”) care 

sunt complementare, însă diferite ca structură juridică și modalitate de finanțare. Asigurarea 
coerenței între cele două va fi asigurată de Comitetul de coordonare care reunește Comisia, 
Înaltul Reprezentant, statele membre, Agenția Europeană de Apărare și reprezentanți ai 
industriei, după caz.  

 

a) o “fereastră de cercetare” pentru a finanța proiecte de cercetare colaborativă (ex. 

dispozitivele electronice, meta-materialele, software-urile criptate sau robotica) și a încuraja 

sinergiile capabile să stimuleze inovarea pentru economia civilă, cu evitarea duplicărilor.    

 

În acest scop, o „acțiune pregătitoare” va fi pusă în aplicare începând din 2017. Dotat inițial 

cu suma 25 milioane euro din Programul - cadru pentru de cercetare și inovare Orizont 2020, 

bugetul ar putea ajunge la o sumă totală de 90 de milioane euro până în 2020. După această 

dată, Comisia își propune să creeze un program specific dedicat apărării, dotat cu 

aproximativ 500 de milioane de euro anual. Relația sa cu următorul program-cadru 

multianual pentru cercetare și dezvoltare tehnologică va fi stabilită în contextul noului cadru 

financiar multianual (2020-2027). Finanțarea s-ar putea asigura în principal prin intermediul 

granturilor, dar se va examina și posibilitatea de a utiliza achizițiile înainte de 

comercializare, în cazul specific al cercetării în domeniul apărării. 

 

a) o „ fereastră a capacități”, pentru a facilita achiziționarea de capacități militare în comun 

de către statele membre. Aceasta va acționa ca un instrument financiar menit să faciliteze 

achiziționarea în comun a anumitor active, va ajuta statele membre participante să dezvolte 

anumite bunuri împreună (ex. tehnologia dronelor sau achiziționarea de elicoptere în număr 

mare) cu scopul de a-și reduce costurile. Această capacitate va trebui convenită de către 

statele membre (cine va deține echipamentele, modul de utilizare, etc.) și ar trebui să fie 

suficient de flexibilă pentru a permite diferitelor grupuri de state să participe la proiecte 

individuale diferite. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0316+0+DOC+XML+V0//RO
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/12/15/
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Această componentă vizează etapele post R&D (cheltuielile pentru cercetarea și dezvoltarea 

în domeniul apărării ) și ar putea reprezenta în jur de 5 miliarde de euro pe an, urmând să fie 

alimentată de către statele membre și sprijinită în măsura posibilităților de bugetul UE.  

 

Componenta ar putea fi structurată pe două niveluri: 
 

- o „structură de tip umbrelă”, accesibilă tuturor statelor membre, care ar stabili un 

cadru comun și ar asigura administrarea operațională pentru dezvoltarea unor proiecte 

specifice;  
- proiecte specifice pentru a dezvolta capabilitățile comune, în cadrul cărora statele 

membre vor participa în mod voluntar.  
 

Contribuții naționale la ”fereastra capacității” nu sunt luate în considerare în aplicarea 

Pactului de stabilitate și de creștere. 
 

2.2. Stimularea investițiilor în lanțurile de aprovizionare pentru apărare 

 

IMM-urile, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile cu capitalizare medie sunt esențiale 

pentru sectorul apărării în majoritatea statelor membre. Acestea oferă deseori produse cu dublă 

utilizare sau servicii pentru o gamă largă de sectoare. Accesul la finanțare este adesea dificil de 

obținut pentru proiectele în materie de apărare. Fondurile structurale și de investiții europene și 

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) oferă deja sprijin financiar pentru dezvoltarea unor 

activități care implică produse cu dublă utilizare, iar Comisia își propune să sprijine eforturile 

BEI pentru a îmbunătăți accesul la finanțare pentru lanțurile de aprovizionare în domeniul 

apărării prin: 

 

a) facilitarea acordării de împrumuturi  pentru IMM-uri în cadrul Fondului european pentru 

investiții strategice (FEIS), sau prin programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) și Banca Europeană de Investiții (BEI). Ambele 

programe ar putea să ofere un sprijin mai mare în activități din domeniul apărării și 

produsele cu dublă utilizare; 
 

b) să încurajeze finanțarea prin Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în 

sectorul apărării, dezvoltarea de poluri regionale de excelență, precum și sprijinirea 

competențelor în domeniul apărării. 

 

2.3. Consolidarea pieței unice a apărării  

 

Comisia urmărește o aplicarea eficientă (inclusiv prin impunere) a celor două directive existente:  

cea privind achizițiile publice în domeniul apărării (îmbunătățirea concurenței pentru achizițiile 

în domeniul apărării și garantarea obținerii de către statele membre a unui raport calitate-preț mai 

avantajos) și cea privind transferurile în UE, prin clarificarea interpretării anumitor dispoziții, 

adoptarea de comunicări și recomandări. Acest lucru va contribui la soluționarea fragmentării 

pieței și la creșterea competitivității industriei de apărare. 
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2.4. Optimizarea sinergiilor cu alte politici ale UE 
 

Tehnologiile din domeniul apărării au importante efecte colaterale asupra ansamblului economiei 

UE și pot conduce la transferuri de tehnologie către alte sectoare și la crearea de noi locuri de 

muncă (ex. Arpanet, precursor al internetului, a fost comandat inițial și finanțat de 

Departamentul Apărării din SUA). Cercetarea și inovarea în alte domenii pot avea adesea un 

dublu efect și pot fi utilizate pentru a susține industria apărării.  

Comisia dorește optimizarea sinergiilor cu alte politici ale UE precum: 
 

a) în cadrul programelor spațiale ale Uniunii cu: 

- inițiativa privind sateliții de comunicații (govSATCOM) - înainte de sfârșitul anului 2017; 

- analizarea modului în care programul Copernicus ar putea acoperi nevoile suplimentare în 

materie de securitate și apărare - până în 2018. 
 

b) politica de securitate cibernetică pentru a crea o platformă de formare și educație care să 

remedieze lacunele actuale în materie de competențe - până în 2018; 
 

c) programul civil și militar de cercetarea în domeniul securității și supravegherii maritime care 

trebuie - până în 2018. 
 

În ultimul deceniu, statele membre ale UE au diminuat cheltuielile în domeniul apărării cu 

aproape 12% în termeni reali, dar această diminuare nu a fost compensată printr-o cooperare 

europeană mai intensă. Se estimează că lipsa cooperării dintre statele membre în domeniul 

apărării și al securității costă anual între 25 de miliarde euro și 100 de miliarde euro. 

 

Planul de acțiune european în domeniul apărării nu are nimic de-a face cu crearea unei armate a 

UE sau cu duplicarea structurilor de planificare și comandă militară care există în prezent la 

nivel național și în cadrul NATO. Comisia nu se va implica în modul de organizare a forțelor 

armate naționale. Planul se referă doar la crearea de condiții pentru o mai bună cooperare în 

domeniul apărării, pentru a maximiza rezultatele și eficiența cheltuielilor pentru apărare, precum 

și pentru promovarea unei baze industriale de apărare puternice, competitive și inovatoare. 

Statele membre vor fi cele care, în continuare vor lua decizia de a investi în tehnologii și bunuri 

și vor păstra dreptul de proprietate asupra capacităților de apărare. 

 

3. DISCUTII RECENTE 

 

Consiliul European
1
: 

 

- solicită Uniunii Europene și statelor membre să contribuie într-o manieră hotărâtoare la 

eforturile colective, și să acționeze autonom și/sau împreună cu partenerii după caz; 

- solicită punerea în aplicare a Declarației comune semnate la Varșovia de liderii UE și NATO, 

evitând duplicările și asigurând complementaritatea între cele două organizații; 

- salută propunerile Comisiei referitoare la Planul european de acțiune și solicită Consiliului să 

îl examineze rapid; 

- așteaptă cu interes o revizuire cuprinzătoare a mecanismului Athena
2
, până la sfârșitul anului 

2017; 

                                                           
1
 Concluziile Consiliului European din 15 decembrie 2016. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133163.htm?selectedLocale=en
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- solicită punerea în aplicare a Strategiei globale a UE în domeniul securității și apărării, care 

face obiectul unei monitorizări atente de către Înaltul Reprezentant și statele membre. 

 

Primele rezultate sunt așteptate până în martie 2017, iar Consiliul European s-a angajat să ofere 

noi orientări strategice în iunie 2017. 

 

Poziția României: 

 

- sprijină, politic şi operaţional, demersul UE  de consolidare a rolului de actor global pe scena 

internaţională de securitate; 

- este gata să se angajeze în punerea în aplicare a priorităţilor pentru apărare, identificate în 

Strategia Globală; 

- consideră că implementarea Planului de acțiune european în domeniul apărării trebuie să se 

realizeze în strânsă coordonare cu statele membre și să fie asigurată complementaritatea cu 

NATO, în abordarea sinergică a provocărilor actualului mediu geopolitic şi geostrategic; 

-  susţine implementarea de măsuri pentru sprijinirea IMM-urilor, identificarea de instrumente 

care să faciliteze accesul acestora pe piaţa europeană a echipamentelor militare, consolidarea 

echitabilă a bazei tehnologice şi industriale europene şi asigurarea unui mediu concurenţial 

echitabil; 

- promovează priorități precum: abordarea echilibrată şi coerentă a vecinătăţilor estice şi sudice 

ale Uniunii Europene, dezvoltarea unei relaţii privilegiate UE – NATO în domeniul 

managementului crizelor şi al dezvoltării capabilităţilor; 

- susține o abordare coordonată cu NATO, centrată pe implementarea Declaraţiei comune UE – 

NATO de la Varşovia, și consideră coordonarea şi complementaritatea ca elemente necesare 

pentru evitarea dublării eforturilor; 

- pledează pentru identificarea modalităţilor practice de asumare la nivelul UE a 

angajamentului de alocare a 2% PIB investiţiilor pentru apărare, din care 20% pentru achiziţii, 

similar cu cel de la NATO; 

- susține idea că viitoarea Acţiune pregătitoare în domeniul cercetării pentru apărare, precum şi 

Planul de acţiune în domeniul apărării trebuie să ofere un sprijin real întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi start-up-urilor din toate statele membre. 

 
4. ETAPE VIITOARE 
 
Comisia va lansa un studiu de fezabilitate în 2017, pentru a îmbunătăți estimările bugetare în 
privința capacității Fondului european de apărare. De asemenea, Comisia va institui un grup de 
coordonare cu statele membre, care se va reuni periodic, pentru a monitoriza și a facilita 
progresul acțiunilor viitoare, în limitele competențelor care le revin. O primă reuniune va avea 
loc în primul trimestru al anului 2017 pentru a organiza un forum consultativ cu industria 
europeană de apărare, pentru o mai bună aliniere a cererii și a ofertei. 
  

                                                                                                                                                                                           
2
 Mecanism care asigură finanțarea costurilor comune ale operațiunilor militare ale UE desfășurate în cadrul 

politicii de securitate și apărare comună (PSAC) a UE. 
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                                             Daniela Șerban 

                                                  02.03.2017 
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