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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 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 și argumente strategice. De exemplu, o cooperare 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), ceea ce 

reprezintă o piedică în calea capacității UE de acțiune și protecție. 

  

 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 

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
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
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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.  DESCRIEREA PROPUNERII 
 

 Fondul va coordona, va completa și va consolida investițiile naționale în domeniul apărării. Prin 

punerea în comun a resurselor, statele membre pot obține rezultate mai bune și pot dezvolta tehnologii 

și echipamente de apărare pe care nu ar putea să le dezvolte singure. Intensificarea colaborării reduce 

duplicarea costurilor, favorizează standardizarea echipamentelor și asigură o mai bună interoperabilitate 

între forțele armate europene. De asemenea, Fondul va stimula inovarea și va realiza economii de scară, 

sporind competitivitatea industriei europene de apărare. 

 Fondul european de apărare va spori excelența și eficiența UE în domeniul echipamentelor și 

tehnologiilor de apărare prin susținerea întregului lanț de producție: cercetarea, dezvoltarea prototipului 

și achiziția. În acest scop, Fondul este alcătuit din diferite componente juridice și financiare care sunt 

complementare și sunt desfășurate în mod progresiv: 

- cercetarea (sau "componenta de cercetare"): UE va oferi o contribuție directă (granturi) cercetării în 

produse și tehnologii inovatoare în domeniul apărării, finanțată integral din bugetul UE. Vor fi 

eligibile proiectele din domenii prioritare, agreate în prealabil de statele membre, pecum: produse 

electronice, meta-materiale, software criptat sau robotică. Finațarea va fi asigurată astfel:  

 90 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2019, din care 25 de milioane euro vor fi alocate 

pentru 2017. A fost lansată odată cu Fondul o cerere de propuneri pentru proiecte aferente 

sistemelor fără pilot din mediul naval și sistemelor pentru soldați. Până la sfârșitul lui 2017 se 

estimează semnarea primelor acorduri de acordare a granturilor. 

 500 de milioane de euro anual după 2020. În 2018, Comisia intenționează să propună un 

program specific al UE de cercetare în domeniul apărării, cu un buget anual de cca. 500 de 

milioane euro, UE urmând să se situeze pe primele locuri în sectorul apărării. 

- dezvoltarea și achiziția ("componenta capabilităților"): statele membre își vor uni contribuțiile 

financiare pentru a dezvolta și dobândi împreună capabilități cheie necesare apărării. UE va oferi 

cofinanțare din bugetul UE pentru a încuraja cooperarea și pentru a încuraja statele membre să 

mobilizeze fonduri. 

 Statele membre vor putea să investească în comun în dezvoltarea tehnologiilor pentru drone sau 

în comunicarea prin satelit, vor putea cumpăra în comun un număr mai mare de elicoptere, reducând 

astfel costurile. Vor fi eligibile doar proiectele de colaborare, iar o parte a bugetului global va orientată 

către proiecte de colaborare transfrontalieră între IMM-uri.  Cofinanțarea UE se va face astfel:  

 500 de milioane euro pentru anii 2019 și 2020, în cadrul unui program specific de dezvoltare a 

apărării și industriei, lansat odată cu Fondul, și care se ridică la suma de 1 miliard EUR pe an 

după 2020; 

 un buget anual estimat de 1 miliard EUR după anul 2020. Programul presupune valorificarea 

finanțărilor naționale și va permite astfel obținerea unui efect multiplicator preconizat egal cu 5, 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0294
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0294
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care ar putea genera investiții totale de 5 miliarde de euro pe an după 2020 în sectorul 

dezvoltării capacităților de apărare. 

 Aceste două componente vor sprijini, în special prin intermediul planului de dezvoltare a 

capabilităților, prioritățile convenite de comun acord între statele membre UE, care vor deține și 

exploata activele în cele din urmă. 

 O parte a bugetului destinat programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

va fi alocată proiectelor care promovează participarea transfrontalieră a IMM-urilor în cadrul 

priorităților strategice de capabilități. Comisia va explora modalități de mobilizare de noi instrumente 

financiare prin intermediul Băncii Europene de Investiții destinate IMM-urilor și va elabora 

recomandări statelor membre, încurajându-le să adopte măsuri pentru ca procedurile de achiziții publice 

să fie mai ușor accesibile IMM-urilor. 

 Fondul urmărește să sprijine, pe cât posibil, componenta «capacități» a cooperării structurate 

permanente (PESCO) - un instrument prevăzut în Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), care 

permite statelor membre să consolideze cooperarea în domeniul apărării și securității. În practică, 

Fondul va permite rate mai ridicate de cofinanțare pentru proiectele aferente capacităților de apărare 

dezvoltate în acest cadru și deci încurajarea participării statelor membre la PESCO. Participarea la 

această cooperare structurată nu va fi o condiție prealabilă pentru obținerea sprijinului în cadrul 

programului. 

 Achiziția capabilităților de apărare după faza de prototip este și rămâne responsabilitatea 

statelor membre. Fondul stabilește o legătură directă între faza de dezvoltare și faza de achiziție. UE va 

cofinanța dezvoltarea prototipurilor dor atunci când statele membre se angajează să achiziționeze 

produsul final. 

 Comisia va crea un set de instrumente financiare flexibile, care să cuprindă instrumente 

standardizate, gata de utilizare, care pot fi implementate rapid. De asemenea, Comisia va înființa o 

unitate de lucru internă care să acționeze ca un "ghișeu unic", responsabil de acordarea de asistență 

statelor membre în cadrul proiectelor de achiziții comune specifice, inclusiv folosirea setului de 

instrumente financiare și a altor servicii de consiliere, financiare și administrative. Nu se va încuraja 

utilizarea unui anumit instrument financiar, ci se va oferi pur și simplu un set de instrumente financiare 

standardizate și predefinite, care pot fi utilizate în mod flexibil de către statele membre. 

 Etape viitoare  

 În prezent se poartă discuții cu statele membre pentru a începe pregătirea de posibile proiecte, 

care ar putea beneficia de sprijin în temeiul programului european de dezvoltare industrială în domeniul 

apărării, care trebuie adoptat rapid de către colegiuitori, ca o prioritate legislativă. Un acord cu 

Parlamentul European și cu Consiliul, obținut până la începutul anului 2018, ar permite ca primele 

proiecte să fie finanțate în 2019. O cooperare mai strânsă în domeniul apararii în Europa va fi 

consolidată în viitorul cadru financiar multianual post-2020, în care Fondul va reprezenta jumătate din 

proiectele colaborative în domeniul apărării în Europa. 

 

 Consiliul European, în concluziile sale din 22 iunie 2016 

 așteaptă cu interes operaționalizarea rapidă a Fondului; 

 face apel la statele membre să identifice proiecte corespunzătoare privind capabilitățile; 

 invită statele membre să avanseze opțiuni pentru achiziția în comun de capabilități în cadrul 

Fondului european de apărare pe baza unor mecanisme solide de finanțare. 

 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/permanent_structured_cooperation.html?locale=ro
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/permanent_structured_cooperation.html?locale=ro
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/06/22-23/
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 Parlamentul European 

 invită Comisia și statele membre să clarifice și să detalieze guvernanța, finanțarea și obiectivele 

unui posibil Fond european de apărare, în special componentele  legate de cercetare; 

 subliniază că, în cadrul viitorului cadru financiar multianual, va trebui elaborat un buget real de 

apărare pentru Uniune și că va trebui dezvoltată o doctrină pentru punerea sa în aplicare în temeiul 

Tratatului de la Lisabona. 

 

 România susține: 

 operaționalizarea Fondului; 

 corelarea proiectelor Fondului cu cele ale PESCO, subliniind rolul major al Agenției Europene de 

Apărare; 

 acordarea unei atenții speciale sprijinirii IMM-urilor și start-ups-urilor din toate statele membre. 

 

 În Declarația comună rostită la Varșovia la 9 octombrie 2017,  statele Bucureşti 9 (B9) 

“aşteaptă cu interes implementarea Fondului European de Apărare” şi subliniază “necesitatea 

consolidării instrumentelor de răspuns rapid ale UE, în conformitate cu concluziile Consiliului 

European din iunie 2017”. 

 
 

 Implicațiile Brexit-ului 

 

 Marea Britanie a declarat că este deschisă să contribuie la Fondul european de apărare după 

Brexit, deși s-a opus creării sale în 2013. Oferta a fost formulată într-un document de discuție privind 

politica externă, publicat în septembrie 2017, în care Marea Britanie a promis, de asemenea, să susțină 

"necondiționat" securitatea europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Șerban 

12 octombrie 2017 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/afet/projet_rapport/2017/609294/AFET_PR(2017)609294_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2017-0434&secondRef=0&language=FR&format=PDF
https://www.mae.ro/node/43571
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643924/Foreign_policy__defence_and_development_paper.pdf

