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I. CONTEXT 
 

 Uniunea europeană se confruntă cu cele mai grave probleme de securitate din ultimii 60 de ani, 

fapt semnalat de președintele Comisiei europene, Jean-Claude Juncker în orientările sale politice din 

2014 și în discursul privind starea uniunii din 14 septembrie 2014. Niciun stat membru nu este în 

măsură să facă față singur amenințărilor actuale, iar cetățenii UE se așteaptă ca Europa să le asigure 

protecția atât în interiorul, cât și în afara frontierelor UE. O Europă puternică în domeniul apărării are 

nevoie de o industrie de apărare puternică. 
 

 Există argumente economice solide pentru o mai bună cooperare între țările UE în privința 

cheltuielilor pentru apărare. Estimările arată că absența cooperării dintre statele membre în domeniul 

apărării și securității are un cost anual situat între 25 și 100 de miliarde euro. În același timp, 80% din 

achizițiile publice și 90% din activitățile de cercetare și tehnologie sunt gestionate la nivel național. 

Prin punerea în comun a achizițiilor publice s-ar putea economisi anual până la 30% din cheltuielile de 

apărare. 
 

 Există, de asemenea, multe argumente strategice: o cooperarea disfuncțională și un sector de 

apărare fragmentat la nivelul UE determină o desfășurare de forțe armate modestă (aproximativ 40.000 

de trupe desfășurate în străinătate, față de 200.000 în cazul SUA), care reprezintă o piedică în calea 

capacității UE de acțiune și protecție. 

  

https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_en_0.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_en.pdf


2 

 În septembrie 2016, președintele Juncker a anunțat crearea unui Fond european de apărare 

menit să ajute statele membre să dezvolte și să obțină capacități de apărare strategice cheie comune, 

mai rapide și mai eficiente. Această inițiativă a fost salutată de către liderii UE cu ocazia reuniunii 

Consiliului european din decembrie 2016 și din martie 2017. 

 Fondul european de apărare european este complementar cu alte două direcții de acțiune, 

respectiv cu Planul de implementare a strategiei globale în domeniul securității și apărării din 

noiembrie 2016, care stabilește un nou nivel de ambiție al Uniunii și acțiunile necesare 

operaționalizării sale, și cu punerea în aplicare a Declarației comune UE-NATO semnată la 8 iulie 

2016. 

 În paralel, Comisia a prezentat un document de reflecție privind viitorul apărării europene, care 

expune trei scenarii posibile în domeniul apărării europene. Acest document se înscrie în dezbaterea 

privind viitorul Uniunii Europene cu 27 de state membre, prezentat în Cartea albă privind viitorul 

Europei, publicată de Comisia europeană la 1 martie 2017. Fondul european de apărare va reprezenta 

motorul pentru fiecare dintre cele trei scenarii propuse. 

 

II.  PREZENTAREA PROPUNERII 
 

 Industria de apărare este o componentă esențială a economiei UE. Pentru ca Europa să aibă un 

control mai mare asupra apărării sale, Comisia consideră esențială consolidarea competitivității și 

încurajarea inovării în întreaga industrie de apărare a Uniunii. 

 Scopul prezentei propuneri de Program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

este de a spori competitivitatea și inovarea industriei de apărare a Uniunii, inclusiv apărarea 

cibernetică. 

 În planul de acțiune european privind apărarea, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a 

angajat să optimizeze eforturile de colaborare ale statelor membre în vederea dezvoltării capacităților 

de apărare. Una dintre propuneri a fost înființarea unui Fond european de apărare pentru a sprijini 

investițiile în cercetare și în dezvoltarea în comun a echipamentelor și tehnologiilor din domeniul 

apărării. Consiliul European a salutat inițiativa și a invitat Comisia să prezinte propuneri în prima 

jumătate a anului 2017. 

 Comisia propune instituirea unui program european de dezvoltare industrială în domeniul 

apărării cu un buget de 500 milioane EUR pentru o acțiune a Uniunii care acoperă perioada cuprinsă 

între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020. Comisia va fi responsabilă de execuția și structura de 

gestionare a programului. 

 Obiectivele programului sunt: 

 consolidarea capacității de competitivitate și inovare a industriei de apărare a Uniunii prin 

susținerea acțiunilor pe parcursul fazei lor de dezvoltare; 

 sprijinirea și optimizarea cooperării între întreprinderi în ceea ce privește dezvoltarea 

produselor și tehnologiilor din domeniul apărării; 

 să contribuie la corelarea cercetării și dezvoltării. 

 Programul va contribui la o abordare colaborativă între actorii statelor membre din industria de 

apărare, reducând astfel duplicarea inutilă, evitând dispersia și generând economii de scară. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/09-conclusion-pec/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/15148/eu-global-strategy-implementation-plan-on-security-and-defence_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_ro.htm
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 Asistența financiară din partea Uniunii: aceasta va lua forma unor subvenții, instrumente 

financiare sau contracte de achiziții publice. 

 Programul va sprijini proiectarea, definirea specificațiilor tehnice comune, realizarea de 

prototipuri, testarea, calificarea și certificarea produselor, componentele corporale și necorporale și a 

tehnologiilor de apărare. De asemenea, va putea fi acordată asistență financiară pentru studii, analize 

de fezabilitate și alte activități de sprijin. 

 Entități eligibile: acțiunile trebuie să aibă loc în cadrul cooperării dintre cel puțin trei 

întreprinderi stabilite în cel puțin două state membre diferite. 

 Beneficiarii vor fi societățile stabilite în Uniune care sunt deținute în proporție de peste 50% și 

controlate efectiv de statele membre și/ sau de resortisanții statelor membre, fie direct, fie indirect. 

 Rata de finanțare propusă va fi limitată la 20% din costul total al acțiunii în cazul 

prototipurilor. În toate celelalte cazuri, asistența financiară ar putea acoperi chiar și integral costul 

acțiunii. 

 Criterii de atribuire: propunerile prezentate în vederea obținerii finanțării vor fi evaluate pe 

baza următoarelor criterii: 

 excelență; 

 contribuția la inovare și dezvoltarea tehnologică a industriilor din domeniul apărării; 

 contribuția la protejarea intereselor Uniunii în materie de securitate și apărare prin îmbunătățirea 

tehnologiilor de apărare care contribuie la realizarea priorităților de capabilități convenite de 

comun acord între statele membre în cadrul Uniunii.  

 viabilitatea acțiunii, precum și capacitatea beneficiarilor de a demonstra că statele membre s-au 

angajat să producă și să achiziționeze împreună produsul final sau tehnologia finală în mod 

coordonat. 

 Comisia va monitoriza în mod regulat punerea în aplicare a programului. 

Subsidiaritate 

 Comisia pune în aplicare mecanisme menite să orienteze finanțarea UE pentru cercetarea 

comună în domeniul apărării, în special prin acțiuni pregătitoare. Optimizarea cooperării între 

întreprinderile stabilite în diferite state membre implică acțiuni transnaționale, care se referă în același 

timp la mai multe state membre și, prin urmare, nu poate fi realizată în mod satisfăcător de către 

fiecare stat membru individual. Acțiunile la nivelul Uniunii vor aduce valoare adăugată prin 

încurajarea în continuare a cooperării industriale în domeniul apărării prin stimulente pozitive. Niciun 

proiect nu va fi pus în practică dacă statele membre nu au convenit anterior să acorde sprijin financiar 

pentru astfel de proiecte. Intervenția Uniunii nu aduce atingere în niciun fel acțiunilor întreprinse la 

nivel național. 

 Consiliul European, în concluziile sale din 22 iunie 2017 
 

 solicită să se ajungă la un acord rapid privind propunerea referitoare la un program european de 

dezvoltare industrială în domeniul apărării, în vederea punerii sale rapide în aplicare, înainte să fie 

concepute programe mai cuprinzătoare pe termen mediu; 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8-2017-INIT/ro/pdf
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 reamintește apelul său adresat Băncii Europene de Investiții (BEI) de a examina măsuri cu scopul 

de a susține investițiile IMM-urilor și ale întreprinderilor cu capitalizare medie în activitățile de 

cercetare și dezvoltare în domeniul apărării. 
 

 Parlamentul European, în proiectul său de raport anual referitor la punerea în aplicare a 

politicii de securitate și apărare comune: 

 salută intenția Comisiei de a propune, în cadrul viitorului cadru financiar multianuel (CFM), un 

program specific pentru cercetare în domeniul apărării, cu un buget dedicat și norme proprii; 

 subliniază că statele membre ar trebui să aloce resurse suplimentare acestui program, în 

conformitate cu rezoluția Parlamentului din 5 iulie 2017;  

 reiterează solicitarea sa anterioară adresată Comisiei de a implica Uniunea în programele de 

cercetare și dezvoltare în domeniul apărării desfășurate de statele membre sau în colaborare cu 

industria, așa cum este prevăzut în articolele 185 și 187 din TFUE; 

 solicită instituirea unei politici europene de apărare cu adevărat integrate, care prin eforturi 

concertate în domeniul cercetării și dezvoltării ar putea conduce la o creștere industrială; 

 respinge cu fermitate încercările multiple ale Comisiei de a reduce și deturna resurse financiare din 

liniile bugetare civile existente din bugetul UE și instrumentele financiare pentru finanțarea 

industriei europene de apărare prin intermediul unui viitor Fond european de apărare și al 

Programului industrial european în domeniul apărării;  

 consideră că astfel de transferuri din sectorul civil către sectorul industrial de apărare vor slăbi 

economia europeană și nu vor soluționa problemele structurale ale sectorului industrial european al 

apărării, caracterizat printr-un nivel ridicat de ineficacitate, suprapunere, supracapacități 

industriale, lipsă de transparență și fragmentare;  
 

 Brexit 

 Deși britanicii au jucat un rol cheie în conducerea dezbaterii în apărare, au fost, în anumite 

ocazii sceptici în legătură cu integrarea apărării europene. Plecarea lor ar putea genera noi oportunități 

care să conducă la o mai bună integrare a politicii de apărare și securitate în Europa, ceea ce ar avea un 

impact semnificativ asupra bazei industriale de apărare. Regatul Unit ar trebui să joace în continuare 

un rol important în industria europeană de apărare, deoarece are multe de oferit și este un partener 

strategic. În calitate de membru al NATO, ar trebui să rămână ferm implicat în proiectele militare 

comune, cum este cazul altor țări non-UE. Oficialii britanici și-au exprimat recent intenția de a rămâne 

un partener major al aliaților lor europeni în industria de apărare. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Daniela Șerban 

12 octombrie 2017 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-609.294%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fRO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2017-0302%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fRO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0447&secondRef=0&language=FR&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0451+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0451+0+DOC+XML+V0//RO
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643924/Foreign_policy__defence_and_development_paper.pdf

