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INTRODUCERE 

„Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride - Un răspuns al Uniunii 

Europene”
1
 pune cunoașterea situației, reziliența și capacitatea de răspuns în centrul reacției 

UE la amenințările hibride. Îmbunătățirea competenței noastre de a detecta și de a înțelege de 

timpuriu activitățile hibride răuvoitoare, precum și sporirea rezilienței infrastructurilor critice 

(de exemplu de transporturi, de comunicații, energetice, spațiale și financiare) ale societăților 

și instituțiilor noastre sunt esențiale pentru îmbunătățirea capacității noastre de a rezista 

atacurilor și de a ne redresa în urma lor. Contracararea amenințărilor hibride necesită acțiuni 

atât din partea statelor membre, cât și din partea instituțiilor europene. Primul raport privind 

punerea în aplicare a celor 22 de acțiuni identificate în Cadrul comun a fost prezentat 

Consiliului la 19 iulie 2017
2
. Prezenta actualizare din 2018 oferă o imagine de ansamblu a 

progreselor realizate din vara anului trecut.  

În toate cele patru domenii prioritare de acțiune, s-au înregistrat progrese considerabile: 

• Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a situației 

• Consolidarea rezilienței 

• Consolidarea capacității statelor membre și a Uniunii de a preveni crizele, de a 

reacționa la acestea și de a asigura o redresare rapidă și coordonată 

• Îmbunătățirea cooperării cu NATO pentru a asigura complementaritatea măsurilor 

RECUNOAȘTEREA NATURII HIBRIDE A AMENINȚĂRILOR 

 

Acțiunea 1: Statele membre sunt invitate să lanseze un studiu privind riscurile hibride 

Consiliul a înființat grupul „Prietenii Președinției”, condus de președinția prin rotație, pentru a 

avansa lucrările. În decembrie 2017, statele membre au lansat un sondaj pentru a-și evalua 

principalele vulnerabilități în fața amenințărilor hibride. Pe baza răspunsurilor statelor 

membre, președinția va prezenta un raport către COREPER, cel mai probabil până la sfârșitul 

lunii iunie 2018. 

Având în vedere faptul că mandatul grupului expiră la sfârșitul lunii iunie 2018, la reuniunea 

din aprilie, Prietenii Președinției au început discuțiile cu privire la un viitor mandat, pe baza 

propunerii președinției. Mandatul actual va fi prelungit până în 2020, iar conținutul său va fi 

extins; potrivit proiectului de mandat actual, acesta va include sarcini legate de analiza 

opțiunilor de consolidare a gradului de pregătire și a rezilienței statelor membre, de 

observarea evoluțiilor naționale și de coordonarea politicilor în domeniul amenințărilor 

hibride, de sprijinirea lucrărilor Consiliului privind cooperarea UE-NATO în domeniul 

contracarării amenințărilor hibride, precum și de schimbul de informații și de dezvoltarea unei 

înțelegeri comune a amenințărilor hibride. 

                                                            
1 JOIN (2016) 18 final. 
2  Raport comun către Parlamentul European și Consiliu referitor la punerea în aplicare a Cadrului comun 
privind contracararea amenințărilor hibride - Un răspuns al Uniunii Europene, JOIN (2017) 30 final. 
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ORGANIZAREA RĂSPUNSULUI UE: ÎMBUNĂTĂȚIREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE 

Acțiunea 2: Crearea unei celule de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride 

Celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride, stabilită în cadrul Centrului de 

situații și de analiză a informațiilor al UE ca parte a Capacității unice de analiză a 

informațiilor civile/militare a UE, se bazează atât pe analiști civili, cât și militari, precum și pe 

contribuții ale serviciilor de informații și de securitate din statele membre. Ea și-a atins 

capacitatea operațională deplină în iulie 2017, statut confirmat în timpul exercițiului paralel și 

coordonat din 2017 cu NATO (PACE17). Celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor 

hibride primește și analizează informații clasificate și informații din surse deschise referitoare 

la amenințările hibride, provenind de la diferite părți interesate. Rapoartele și analizele sunt 

apoi difuzate către instituțiile UE și statele membre, pentru a furniza informații necesare 

proceselor decizionale. Până în prezent, Celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor 

hibride a furnizat peste 100 de produse care au legătură cu amenințările hibride. CERT-UE 

(Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică al instituțiilor UE) contribuie la 

activitatea Celulei de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride prin partajarea de 

informații cu privire la amenințările cibernetice emergente sau în curs. Cu toate acestea, în 

domeniile amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, al amenințărilor 

cibernetice și al contrainformațiilor, expertiza specifică este în prezent limitată. 

Pentru a dezvolta această activitate, Celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride a 

instituit o rețea de puncte de contact naționale. Până în prezent, 26 din cele 28 de state 

membre au desemnat puncte de contact care se reunesc cu regularitate pentru a-și partaja 

expertiza cu Celula de fuziune. 

În plus, această rețea are un echivalent într-o rețea comună SEAE-Comisie, axată pe obținerea 

de rezultate în raport cu diferite acțiuni în domeniul rezilienței. Aceste reuniuni au loc lunar și 

sunt axate pe chestiuni tematice, printre care transporturile, infrastructura, energia, securitatea 

cibernetică și activitățile ostile din domeniul informaților.  

La nivel strategic, Celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride își dezvoltă relația 

cu Centrul European de Excelență pentru Contracararea Amenințărilor Hibride din Helsinki, 

participând la ateliere de lucru, la exerciții, precum și la discuții de rutină pe diferite teme, 

pentru a-și dezvolta competența în contracararea amenințărilor hibride. 

În contextul declarației comune, există contacte zilnice și permanente la nivel de personal cu 

Serviciul NATO pentru analize hibride. În septembrie 2017, s-a publicat o evaluare paralelă și 

coordonată revoluționară pe o temă hibridă, iar produsele care trebuie livrate în 2018 se vor 

concentra asupra amenințărilor hibride provenite din vecinătatea sudică și estică. 

Acțiunea 3: Comunicarea strategică 

Comunicațiile strategice au căpătat un impuls suplimentar în UE, mai mulți actori diferiți 

dezvoltând capabilități în domeniu. Comunicarea „Combaterea dezinformării online: o 

abordare europeană”
3
 din 26 aprilie 2018 recunoaște dezinformarea drept o amenințare 

hibridă și lansează mai multe acțiuni în acest sens, printre care o rețea consolidată între 

Comisie, Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre. Experiențele pozitive ale 

grupului operativ East Stratcom, înființat cu un mandat din partea Consiliului European în 

martie 2015, trebuie susținute și consolidate, așa cum se propune în Comunicarea comună 

„Confruntarea cu amenințările hibride: cum îi protejăm pe europeni”
4
.  

                                                            
3  COM (2018) 236 final. 
4  Referință de introdus când va fi cunoscută. 
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Cea mai mare parte a activității East Stratcom se axează pe sprijinirea delegațiilor UE, în 

principal din regiunea Parteneriatului estic și din Rusia și, într-o oarecare măsură, din Asia 

centrală, să îmbunătățească transmiterea de mesaje pozitive și să sporească activitățile de 

comunicare cu publicul de la nivel regional sau din interiorul țării. Comisia sprijină aceste 

activități printr-un program regional multianual de informare și comunicare. Grupul operativ 

East Stratcom își coordonează cu regularitate activitățile cu NATO și cu statele membre. Pe 

lângă monitorizarea activităților de dezinformare, grupul operativ East Stratcom are și 

activități de sensibilizare, în țările Parteneriatului estic și în statele membre, cu privire la 

impactul campaniilor ruse de dezinformare. Grupul și-a intensificat activitățile de formare a 

personalului din țările Parteneriatului estic pentru a le spori capacitatea de comunicare 

strategică și rezistența la dezinformare. Pe viitor, se prevede o colaborare și mai strânsă cu 

sediul NATO și cu centrele de excelență din Riga și din Helsinki, de exemplu prin partajarea 

analizelor și a seminarelor de formare pentru jurnaliștii din regiunea Parteneriatului estic sau 

din Rusia. 

Ca urmare a noii Strategii a UE privind Balcanii de Vest, a fost înființat un grup operativ axat 

pe Balcanii de Vest, care să comunice politicile UE într-un mod mai eficace și unui public 

mai larg din regiune, sporind în același timp gradul de conștientizare a activităților de 

dezinformare care au ca țintă Balcanii de Vest și abordând această problemă. Grupul operativ 

și Comisia au instituit o cooperare intensă, care vizează o comunicare mai strategică, mai 

specifică și cu mesaje mai bine definite pentru regiunea vizată, bazată pe cele mai bune 

practici și axată pe campanii tematice. Cu toate acestea, lipsește conștientizarea amenințărilor 

în creștere care au ca țintă în mod special instituțiile. Este necesară construirea unei culturi a 

conștientizării problemelor de securitate și sporirea capacității instituțiilor de a face față 

amenințărilor hibride. 

Grupul operativ Sud, instituit în 2017, și-a ajustat mandatul pentru a reflecta trecerea de la 

perspectiva orientată spre contraterorism la o abordare mai nuanțată în vederea îmbunătățirii 

comunicării cu lumea arabă, inclusiv în limba arabă. Cum Daesh sau ISIS nu reprezintă 

singura amenințare în ceea ce privește radicalizarea, grupul operativ lucrează la contracararea 

dezinformării și a percepțiilor greșite răspândite pe scară largă cu privire la UE. Pentru 

aceasta, grupul dezvoltă, în strânsă colaborare cu Comisia, discursuri pozitive despre Uniunea 

Europeană și despre politicile sale, pentru o mai bună înțelegere a Uniunii, folosește o 

comunicare mai strategică despre activitățile Uniunii în lumea arabă și promovează valorile și 

interesele comune celor două zone. Comisia sprijină aceste activități printr-un program 

regional multianual de informare și comunicare. 

Acțiunea 4: Centrul de Excelență pentru „contracararea amenințărilor hibride” 

Centrul European de Excelență pentru Contracararea Amenințărilor Hibride, înființat în 2017, 

servește drept centru de expertiză pentru sprijinirea eforturilor individuale și colective ale 

țărilor participante de a contracara amenințările hibride, prin cercetare, formare, educație și 

exerciții. Participarea la acest centru este deschisă atât statelor membre ale UE, cât și aliaților 

NATO. De curând, s-au alăturat centrului Italia, Țările de Jos, Danemarca și Republica Cehă, 

ceea ce a crescut numărul membrilor la 16. UE și NATO fac parte din Comitetul director, cu 

rol de observatori.  

În 2018, centrul a convenit un buget și un plan de lucru, și-a elaborat cadrul conceptual și a 

creat trei comunități de interese: influențe hibride, vulnerabilități și reziliență, precum și 

strategie și apărare. A fost creat și un subgrup de actori nestatali, care analizează modul în 

care operează diferitele grupuri teroriste și intermediarii lor. Centrul a publicat o serie de 

analize hibride și a găzduit mai multe reuniuni la nivel înalt menite să ducă la construirea unei 

viziuni comune asupra amenințărilor hibride, la schimbul de bune practici și la căutarea de 

răspunsuri comune la nivelul comunităților UE și NATO.  



 

4 

ORGANIZAREA RĂSPUNSULUI UE: CONSOLIDAREA REZILIENȚEI 

Consolidarea rezilienței necesită acțiuni în mai multe domenii de politică. Aceste acțiuni nu 

sunt în mod necesar specifice naturii hibride a amenințărilor, dar, luate împreună, pot asigura 

o mai bună reziliență a UE în fața amenințărilor hibride. Prin urmare, acolo unde acest lucru 

este relevant pentru descrierea progreselor realizate în cadrul fiecărei acțiuni de mai jos, se 

face trimitere la cadrul de politică specific și la acțiunile întreprinse de Uniune, în special la 

cele întreprinse în cadrul eforturilor de creare a unei uniuni a securității. Prin urmare, 

prezentul raport ar trebui citit în coroborare cu rapoartele lunare privind progresele 

înregistrate către o uniune a securității efectivă și veritabilă, adoptate în aceeași zi
5
.  

Acțiunea 5: Protejarea și reziliența infrastructurilor critice 

Comisia a elaborat un proiect de manual privind indicatorii de vulnerabilitate reziliența în fața 

amenințărilor hibride la adresa infrastructurilor critice din UE. Acest proiect de manual este în 

prezent în curs de validare prin consultări cu statele membre. Versiunea finală a manualului 

este prevăzută să fie adoptată în noiembrie 2018. În plus, indicatorii de vulnerabilitate vor fi 

testați în cursul exercițiului paralel și coordonat din 2018 cu NATO (PACE 18), precum și de 

statele membre individuale care și-au exprimat interesul în acest sens. Ar trebui acordată o 

atenție deosebită dezvoltării în continuare a unor indicatori de detectare meniți să faciliteze 

declanșarea alertelor timpurii imediat ce apar atacuri hibride asupra infrastructurilor critice. 

Amenințările hibride ar trebui avute în vedere, de asemenea, la viitoarea evaluare a Directivei 

europene privind protecția infrastructurilor critice. Mai mult, Comisia consolidează sprijinul 

științific necesar pentru abordarea caracteristicilor multiple și transversale ale amenințărilor 

hibride, vizând în special identificarea vulnerabilităților, detectarea timpurie și indicatorii, 

reziliența, sporirea gradului de informare și exercițiile. 

În plus, pentru a proteja activele esențiale ale Uniunii, Comisia a prezentat o propunere de 

regulament de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea 

Europeană dacă acestea au potențialul de a afecta securitatea sau ordinea publică
6
. Propunerea 

Comisiei vizează investițiile directe efectuate de persoane sau de întreprinderi din țări terțe 

care pot afecta, printre altele, infrastructurile critice (inclusiv energia, transporturile, 

comunicațiile, stocarea datelor, infrastructurile spațiale și alte instalații sensibile), tehnologiile 

critice (inclusiv inteligența artificială, securitatea cibernetică și tehnologiile care pot avea 

aplicații cu dublă utilizare) sau securitatea aprovizionării cu factori de producție esențiali ori 

investițiile care permit accesul la informații sensibile sau capacitatea de a controla astfel de 

informații. 

În cadrul celei de a doua faze, Forumul consultativ pentru energie durabilă în sectorul apărării 

și securității (CF SEDSS II) al Agenției Europene de Apărare va sprijini în continuare 

elaborarea documentului conceptual pregătit de grupul de experți pentru protecția 

infrastructurilor energetice strategice (PCEI) pentru a-l transforma într-un document de 

orientare politică la nivelul UE. Acesta propune un cadru pentru identificarea celor mai bune 

practici de management pentru ministerele apărării în ceea ce privește consolidarea protecției 

și a rezilienței tuturor infrastructurilor energetice strategice din domeniul apărării. 

Acțiunea 6: Sporirea securității aprovizionării cu energie a UE și sporirea rezilienței 

infrastructurilor nucleare 

În urma angajamentului său din septembrie 2017 (a se vedea Comunicarea comună 

„Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru 

                                                            
5  COM(2018) 470 final.  
6  COM(2017) 487 final. 
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UE”
7
), Comisia va continua să sprijine Centrul european de schimb de informații și de analiză 

în domeniul energiei în ceea ce privește securitatea cibernetică. 

Pentru a preveni crizele de aprovizionare cu gaze, statele membre pun în aplicare 

Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale adoptat anul trecut, în vreme 

ce Comisia facilitează punerea în aplicare a acestuia și cooperarea dintre statele membre în 

cadrul grupurilor de risc. Evaluările de risc comune trebuie notificate Comisiei până la 1 

octombrie 2018. Comisia va primi planurile de acțiune preventivă și planurile de urgență până 

la 1 martie 2019. Statele membre ar trebui să încheie acorduri de solidaritate bilaterale până la 

1 decembrie 2018. 

Pentru a aborda problema lacunelor de reglementare existente în ceea ce privește pregătirea 

pentru riscurile din domeniul energiei electrice, Regulamentul privind pregătirea pentru 

riscuri, în prezent în curs de negociere, ar urma să stipuleze reguli de evaluare a riscurilor, 

obligația ca statele membre să întocmească un plan de pregătire pentru riscuri cu anumite 

elemente obligatorii, modalități de gestionare a situațiilor de criză și modalități de 

monitorizare a securității aprovizionării. Planurile de pregătire pentru riscuri ar trebui să 

includă, de asemenea, acorduri privind cooperarea regională, în special acorduri cu privire la 

modul de gestionare a situațiilor de crize simultane de alimentare cu energie electrică. În 

cadrul punerii în aplicare a Regulamentului privind pregătirea pentru riscuri, statele membre 

ar trebui să întocmească primele planuri de pregătire pentru riscuri în termen de doi ani de la 

intrarea în vigoare a regulamentului. Ulterior, planurile ar trebuie să fie actualizate o dată la 

trei ani. Viitorul regulament privind pregătirea pentru riscuri va impune, de asemenea, 

efectuarea cu regularitate de exerciții comune între statele membre, pentru simularea 

situațiilor de criză de alimentare cu energie electrică. Comisia a început deja pregătirea unor 

astfel de exerciții comune cu statele membre interesate, cu Centrul Comun de Cercetare și cu 

Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice. 

În ceea ce privește reziliența infrastructurilor nucleare, schimbul de informații cu și între 

statele membre și Comisie privind chestiunile de siguranță nucleară se va îmbunătăți pe 

termen scurt; este prevăzută, de asemenea, o analiză privind inițiativele suplimentare. Se va 

efectua o analiză a Regulamentului privind garanțiile nucleare și în vederea unor eventuale 

orientări care să ajute statele membre să gestioneze mai bine sursele (radioactive) închise de 

mare activitate. Pe termen mai lung, Comisia intenționează să consolideze activitățile din 

domeniul nuclear în care statele membre au un interes comun și în cazul cărora schimbul de 

informații și colaborarea aduc beneficii clare. Ea va analiza, de asemenea, măsurile adecvate 

pentru punerea în aplicare efectivă în UE a Convenției internaționale privind protecția fizică a 

materialelor nucleare și a instalațiilor nucleare. 

În ceea ce privește sectorul apărării, Forumul consultativ pentru energie durabilă în sectorul 

apărării și securității a pregătit „Foaia de parcurs privind gestionarea energiei durabile în 

domeniul apărării și securității” pentru a sprijini sectorul apărării în ceea ce privește 

îmbunătățirea gestionării infrastructurii energetice. Forumul consultativ va continua să 

exploreze modalități de eficientizare a utilizării resurselor energetice în sectorul apărării și să 

analizeze mai multe tehnologii pentru proiecte de generare a energiei electrice, cu potențial de 

exploatare de către sectorul apărării (de exemplu, energie eoliană, solară, rețele inteligente, 

stocarea energiei, biocombustibili, biomasă și valorificarea energetică a deșeurilor). 

În acest context, Programul pentru energie și mediu al Agenției Europene de Apărare și-a 

continuat activitatea prin intermediul proiectului de cercetare Smart Blue Water Camps, menit 

să investigheze posibilitățile de intervenții tehnologice durabile în domeniul gospodăririi 

apelor în bazele militare „de acasă”, și al proiectului de cercetare Smart Camps Technical 

Demonstrator, care analizează fezabilitatea integrării pe scară mai largă a unei game mai 

                                                            
7  JOIN (2017) 450 final. 
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ample de tehnologii energetice și de mediu într-un mediu militar, pentru a aborda probleme 

legate de energie, de apă și de deșeuri, îmbunătățind în același timp eficacitatea economică și militară 

a misiunilor PSAC. 

Acțiunea 7: Securitatea transporturilor și a lanțurilor de aprovizionare 

În toate ramurile de transport, respectiv aviație civilă, transport maritim și transport terestru, 

Comisia și-a intensificat discuțiile cu statele membre, cu industria și cu alte părți interesate cu 

privire la noile amenințări de securitate de natură hibridă, pentru a dobândi cunoștințe și 

pentru a învăța din experiență. 

În contextul activităților de punere în aplicare și al revizuirii planului de acțiune privind 

Strategia UE în materie de securitate maritimă, Comisia analizează tendințele în materie de 

securitate maritimă - care acoperă și pirateria și litigiile maritime - care ar putea perturba 

transporturile maritime și rutele comerciale și care ar putea afecta interesele UE. Având în 

vedere că statele membre ale UE și cele din SEE controlează peste 40 % din flota comercială 

mondială și că UE este un bloc comercial major, atacurile hibride asupra rutelor comerciale 

maritime ar avea efecte perturbatoare grave asupra lanțurilor valorice și de aprovizionare din 

Europa. Analiza riscurilor și monitorizarea amenințărilor emergente din domeniul maritim ar 

putea conduce la propuneri de actualizare a legislației specifice din domeniul transporturilor, 

acolo unde este cazul. Aceasta este, de asemenea, baza pentru continuarea lucrărilor 

referitoare la sporirea gradului de cunoaștere a situației maritime, inclusiv în contextul 

dezvoltării Mediului comun pentru schimbul de informații (CISE), în cadrul căruia o nouă 

cerere de propuneri pentru sprijinirea statelor membre în ceea ce privește creșterea 

interoperabilității IT dintre autoritățile naționale maritime a dus la atribuirea recentă a trei 

proiecte noi (la începutul anului 2018). 

O dată cu adoptarea, în septembrie 2016, a pachetului privind Poliția de frontieră și garda de 

coastă
8
, Parlamentul European și Consiliul au introdus un articol comun în regulamentele de 

instituire a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a Agenției 

Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) și a Agenției Europene pentru Siguranță 

Maritimă (EMSA), prin care li se atribuie sarcina de a-și consolida cooperarea, atât între ele, 

cât și cu autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de gardă de coastă
9
, pentru a spori 

gradul de cunoaștere a situației maritime și a sprijini acțiuni coerente și eficiente din punctul 

de vedere al costurilor. Pe această temă, în 2017 a fost publicat un studiu10 care identifica 

elementele comune și modalitățile de consolidare a interoperabilității și cooperării în 

domeniul evaluării riscurilor dintre autoritățile care îndeplinesc funcții de gardă de coastă. 

Printre subiectele legate de transporturi și de amenințările emergente, care includ porturile, 

dar nu se limitează la acestea, se numără și amenințările cibernetice la adresa securității 

aviatice, bruiajul și falsificarea (spoofing) semnalului GPS, amenințările la adresa sateliților 

sau problemele din nordul îndepărtat și din zona arctică. Centrul de Excelență pentru 

Contracararea Amenințărilor Hibride din Helsinki contribuie și el la analizarea acestor 

amenințări hibride din domeniul transporturilor și a început de curând o analiză privind 

protecția porturilor. 

                                                            
8  Regulamentul (UE) 2016/1624 privind Poliția de frontieră și garda de coastă. 
9  Funcțiile de gardă de coastă sunt: 1) siguranța maritimă și managementul traficului naval; 2) 
accidentele navale și serviciul de asistență maritimă; 3) inspecția și controlul din domeniul pescuitului; 4) 
controlul frontierelor maritime; 5) protecția mediului marin; 6) prevenirea și eliminarea traficului și a 
contrabandei și activități conexe de asigurare a respectării legislației maritime; 7) căutarea și salvarea pe mare; 
8) monitorizarea și supravegherea maritimă; 9) activitățile de vamă maritimă; 10) intervențiile în caz de 
accidente și de catastrofe pe mare și 11) securitatea maritimă, a navelor și a porturilor. 
10  https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/217db2fc-15d6-11e7-808e-
01aa75ed71a1 
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Vămile UE dețin un rol fundamental în asigurarea securității frontierelor externe și a lanțului 

de aprovizionare și contribuie astfel la securitatea Uniunii Europene. În prezent, Comisia 

modernizează în mod semnificativ informațiile prealabile cu privire la mărfuri și sistemul de 

gestionare a riscurilor în domeniul vamal, pentru a se asigura că autoritățile vamale din UE 

obțin toate informațiile necesare, partajează într-un mod mai eficace aceste informații cu 

statele membre, aplică reguli comune, precum și specifice fiecărui stat membru cu privire la 

riscuri și urmăresc cu mai mare eficacitate transporturile de mărfuri riscante. Una dintre 

prioritățile de bază ale Planului de acțiune în domeniul chimic, biologic, radiologic și nuclear 

(CBRN)
11

 al UE este asigurarea securității frontierelor și a capacității de detectare a intrărilor 

ilegale de materiale CBRN. Adaptarea sistemelor de informare privind mărfurile este 

esențială pentru îmbunătățirea monitorizării și a controalelor bazate pe factori de risc ale 

lanțurilor internaționale de aprovizionare, pentru a împiedica intrarea ilegală de materiale 

CBRN în UE. Cel de-al 15-lea raport privind progresele înregistrate înspre o uniune a 

securității efectivă și veritabilă furnizează mai multe detalii privind măsurile UE de sporire a 

gradului de pregătire împotriva riscurilor CBRN, în special privind acțiunile întreprinse la 

nivelul UE în cadrul Planului de acțiune al Comisiei privind îmbunătățirea nivelului de 

pregătire împotriva riscurilor de siguranță chimică, biologică, radiologică și nucleară.
 
 

Pentru a elimina obstacolele din calea mobilității militare în UE, Înaltul Reprezentant și 

Comisia au prezentat, la 28 martie 2018, un plan de acțiune pentru a explora posibilitățile de 

utilizare civilă și militară a rețelei transeuropene, pentru a simplifica formalitățile vamale 

aferente transporturilor militare și pentru a aborda problemele de reglementare și procedurale 

legate de transportul de mărfuri periculoase în scopuri militare. Comisia a propus un buget de 

6,5 miliarde EUR la capitolul „Apărare” din cadrul financiar multianual, care ar urma să fie 

executat prin Mecanismul pentru interconectarea Europei și ar sprijini adaptarea 

infrastructurii de transport la cerințele mobilității militare. Scopul este dubla utilizare, civilă și 

militară, a infrastructurilor de transport. 

Acțiunea 8: Dezvoltarea rezilienței activelor spațiale 

Propunerea Comisiei privind Programul spațial al Uniunii
12

 cuprinde aspecte de securitate, 

inclusiv în ceea ce privește Copernicus, comunicațiile guvernamentale prin satelit și cadrul de 

sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială, care ar acoperi aspecte legate de reziliența 

în fața amenințărilor hibride, pe lângă măsurile deja instituite pentru Galileo și EGNOS.  

Supravegherea și urmărirea spațială
13

 vizează sprijinirea disponibilității pe termen lung a 

infrastructurii, a instalațiilor și a serviciilor spațiale europene și naționale. Acest cadru a 

început să ofere servicii inițiale pentru evitarea coliziunilor și urmărirea fragmentărilor și a 

reintrării necontrolate a obiectelor spațiale în atmosfera terestră în iulie 2016. Centrele 

naționale de operațiuni pentru supravegherea și urmărirea spațială și Centrul Satelitar al UE 

au stabilit măsuri privind securitatea datelor care țin seama de recomandările Consiliului 

referitoare la aspectele de securitate ale politicii privind datele referitoare la cunoașterea 

situației spațiale
14

.  

În ceea ce privește Galileo, Comisia Europeană ia noi măsuri pentru asigurarea unei protecții 

mai bune a furnizării datelor esențiale pentru buna funcționare a infrastructurilor critice care 

depind de navigația prin satelit pentru datare și sincronizare. Utilizarea Galileo este luată în 

considerare pentru furnizarea de servicii către infrastructuri critice, precum rețelele 

energetice, rețelele de telecomunicații și piețele financiare. În acest context, propunerea 

                                                            
11  COM(2017)610 final, 18.10.2017. 
12  COM 2018(447) final, 6.6.2018. 
13  Decizia nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a 
unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială. 
14 Politica privind datele referitoare la cunoașterea situației spațiale (14698/12), 9.10.2012. 
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Comisiei de regulament de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine 

directe indică faptul că programele Galileo și EGNOS ale sistemelor globale de navigație prin 

satelit europene (GNSS) sunt exemple de proiecte sau de programe de interes pentru Uniune 

care pot fi relevante pentru examinarea investițiilor străine directe în temeiul regulamentului 

propus
15

. 

Inițiativa privind comunicațiile guvernamentale prin satelit a UE va asigura acces garantat și 

securizat la comunicații prin satelit pentru misiunile, operațiunile și infrastructurile esențiale 

ale Uniunii și ale statelor membre. Acesta este un instrument important de contracarare a 

amenințărilor hibride la adresa unei serii de infrastructuri, printre care infrastructurile spațiale, 

de transporturi și energetice. 

Acțiunea 9: Adaptarea capabilităților de apărare și dezvoltarea de capabilități de apărare 

relevante la nivelul UE 

Fondul european de apărare, lansat la 7 iunie 2017, reprezintă un important pas înainte pentru 

a stimula eforturile statelor membre de a intensifica și de a susține colaborarea în domeniul 

apărării în Europa, pentru a răspunde în mod eficace la provocările strategice. În cadrul 

ferestrei pentru capabilități a fondului, UE va completa în mod special finanțările naționale 

pentru proiectele colaborative de dezvoltare din domeniul apărării. În acest scop, Comisia a 

propus, în iunie 2017, un regulament de instituire a unui program european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării, cu un buget de 500 de milioane EUR pentru perioada 2019-

2020. La 22 mai 2018, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu 

privire la proiectul de regulament. Pentru viitorul cadru financiar multianual al UE, Comisia a 

propus un Fond european de apărare integrat, cu un buget ambițios de 13 miliarde EUR, din 

care peste 8,9 miliarde EUR sunt prevăzute pentru proiecte colaborative de dezvoltare a 

capabilităților de apărare. Impactul potențial al contracarării amenințărilor hibride asupra 

dezvoltării capabilităților va fi integrat în planul revizuit de dezvoltare a capabilităților, care 

urmează să fie convenit de statele membre în iunie 2018. 

Acțiunea 10: Gradul de pregătire în domeniul sanitar și mecanismele de coordonare 

Gradul de pregătire în domeniul sanitar este o componentă foarte importantă a pregătirii 

generale împotriva riscurilor CBRN. Din acest motiv, Comisia a luat măsuri, în temeiul 

planului de acțiune al Comisiei, în vederea creșterii gradului de pregătire împotriva riscurilor 

de securitate din domeniul chimic, biologic, radiologic și nuclear, în special prin sporirea 

eforturilor de partajare eficace a expertizei. 

Ca urmare, Comisia a lansat Chimera, un exercițiu destinat sectorului sanitar, al protecției 

civile și al securității din întreaga UE și din țările terțe, menit să testeze gradul de pregătire și 

planificarea răspunsului la amenințări transfrontaliere grave. Scenariul fictiv pe care s-a bazat 

exercițiul a inclus răspândirea intenționată a unei boli transmisibile, combinată cu atacuri 

cibernetice asupra infrastructurilor critice, inclusiv asupra spitalelor, pentru a testa 

mecanismele, sistemele și instrumentele de comunicare existente la nivel național și la nivelul 

UE ca răspuns la o amenințare hibridă. Exercițiul la nivelul UE a avut loc în perioada 30-31 

ianuarie 2018, la Luxemburg. El a contribuit la sprijinirea dezvoltării capacităților 

intersectoriale și la îmbunătățirea interoperabilității și a coordonării dintre sectorul sanitar, cel 

al protecției civile și cel al securității la nivelul UE și al statelor membre, precum și a 

colaborării cu partenerii internaționali. Exercițiul a ajutat, de asemenea, la identificarea rolului 

și a responsabilităților actuale ale tuturor părților interesate în ceea ce privește gestionarea 

crizelor provocate de amenințările hibride. A fost testată și interacțiunea dintre Sistemul de 

alertă precoce și răspuns rapid (SAPR), Sistemul intersectorial de alertă al Comisiei 

(ARGUS), Sistemul comun de comunicare și informare în caz de urgență (CECIS) și 

                                                            
15  A se vedea anexa la COM(2017) 487 final. 
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Mecanismul integrat pentru un răspuns politic la criză (IPCR) al Consiliului. Cel de-al 15-lea 

raport privind progresele înregistrate înspre o uniune a securității efectivă și veritabilă 

furnizează mai multe detalii privind măsurile UE de sporire a gradului de pregătire împotriva 

riscurilor CBRN. 

În aprilie 2018, Comisia a publicat o comunicare și a prezentat o propunere de recomandare a 

Consiliului în vederea consolidării cooperării UE împotriva bolilor care pot fi prevenite prin 

vaccinare, cu obiectivul adoptării acesteia înainte de sfârșitul anului 2018. Recomandarea are 

scopul de a aborda problema reticenței față de vaccinuri, de a spori sustenabilitatea 

programelor de vaccinare și de a întări eficacitatea cercetării și dezvoltării de vaccinuri. 

În ceea ce privește Corpul medical european, echipa medicală de urgență norvegiană a intrat 

în clasamentul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ceea ce înseamnă că aderă la setul 

minim de norme de calitate. În aprilie 2018, a avut loc prima reuniune regională a echipelor 

medicale de urgență din regiunea europeană a OMS; reuniunea a fost găzduită în comun de 

către Comisie, Organizația Mondială a Sănătății și autoritățile sanitare belgiene, care 

prezidează grupul regional. 

În prezent, sunt în curs de desfășurare pregătiri în strânsă colaborare cu Asociația Europeană 

de Arsuri (European Burns Association) și cu statele membre pentru dezvoltarea unui 

mecanism de gestionare a victimelor arsurilor în cazuri de dezastre în masă. La începutul lunii 

octombrie 2018, Comisia și statele membre se vor întruni în cadrul unui atelier pentru a 

finaliza lucrările. 

 

Acțiunea 11: Rețeaua CSIRT (echipe de răspuns la incidente de securitate cibernetică), 

CERT-UE și Directiva NIS 

CERT-UE lansează, periodic sau ad-hoc, produse de evaluare a amenințărilor cibernetice la 

adresa sectoarelor critice. Pentru diferitele moduri de transport (aviatic, maritim și terestru), 

Comisia monitorizează cu regularitate inițiativele sectoriale privind amenințările cibernetice și 

se asigură că acestea sunt în concordanță cu capacitățile intersectoriale care intră sub incidența 

Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS). 

În septembrie 2017, Agenția Europeană de Apărare și Președinția estonă a Consiliului UE au 

organizat un exercițiu strategic de simulare informatică pentru miniștrii apărării din UE, numit 

CYBRID17, pentru a îi sensibiliza cu privire la importanța coordonării la nivel politic în cazul 

unui incident de securitate cibernetică și la efectele potențiale ale campaniilor cibernetice 

ofensive. Exercițiul s-a concentrat asupra cunoașterii situației, asupra mecanismelor de 

răspuns la criză și asupra comunicării strategice. Agenția Europeană de Apărare va transfera 

elementele acestui exercițiu pe platforma pentru educație, formare, evaluare și exerciții a 

Colegiului European de Securitate și Apărare, care se va înființa în septembrie 2018. Se ia în 

considerare posibilitatea organizării unor exerciții similare la nivel înalt de către președințiile 

UE și în viitor. 

Acțiunea 12: Parteneriatul contractual public-privat în materie de securitate cibernetică 

Comisia a semnat un parteneriat public-privat pentru securitatea cibernetică cu Organizația 

europeană de securitate cibernetică (ECSO), pentru stimularea competitivității și a 

capacităților de inovare ale sectorului european al securității digitale și protecției vieții 

private. UE va investi până la 450 de milioane EUR în acest parteneriat pentru a proteja 

utilizatorii și infrastructurile împotriva amenințărilor cibernetice. Se preconizează că 

parteneriatul contractual public-privat va determina investiții în valoare de 1,8 miliarde EUR 

până în 2020. 

În ceea ce privește securitatea cibernetică, în septembrie 2017 Comunicarea comună 

„Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru 
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UE”
16

 a stabilit măsuri menite să ofere un stimulent major structurilor și capabilităților UE 

din domeniul securității cibernetice. Cu toate acestea, eficacitatea securității cibernetice din 

UE este limitată de investițiile insuficiente și de lipsa coordonării. UE caută să remedieze 

aceste probleme, astfel cum se specifică în comunicarea comună. 

Acțiunea 13: Reziliența sectorului energetic  

În iunie 2018, Comisia va institui un grup de lucru sectorial pentru energie în cadrul Grupului 

de cooperare NIS, care să se ocupe de particularitățile sectorului energetic și să ghideze statele 

membre în punerea în aplicare a Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor 

informatice (Directiva NIS) pentru acest sector. În paralel, Comisia lucrează în prezent la 

elaborarea unor orientări specifice în materie de securitate cibernetică, care să depășească 

Directiva NIS pentru a identifica bune practici de securitate cibernetică în sectorul energetic și 

să se adreseze operatorilor care nu intră sub incidența Directivei NIS. Comisia va continua să 

inițieze evenimente dedicate schimbului de informații cu privire la securitatea cibernetică în 

sectorul energetic, pentru a spori gradul de informare în domeniu, pentru a stimula schimbul 

de bune practici, pentru a consolida cooperarea (dincolo de granițe și între operatorii de 

sisteme de transport și operatorii de sisteme de distribuție) și pentru a examina măsurile fizice 

și noile riscuri, precum și educația și competențele. 

Pe termen lung, Comisia va stabili un cod de rețea pentru normele de securitate cibernetică 

specifice sectorului, așa cum se specifică în propunerea de reformare a Regulamentului 

privind energia electrică
17

, aflată în prezent în procesul legislativ. 

Acțiunea 14: Reziliența sectorului financiar: platformele și rețelele de schimb de 

informații  

Planul de acțiune Fintech al Comisiei abordează obstacolele potențiale care limitează 

schimburile de informații cu privire la amenințările cibernetice între actorii de pe piața 

financiară și identifică soluții potențiale pentru eliminarea acestor obstacole. Și CERT-UE 

joacă un rol important în schimbul de informații cu privire la incidente. 

Acțiunea 15: Reziliența la atacurile cibernetice în sectorul transporturilor 

Protejarea modurilor de transport împotriva atacurilor cibernetice reprezintă o prioritate de 

prim ordin pentru Comisie. În domeniul aviației civile, s-au înregistrat progrese importante 

din punctul de vedere al securității cibernetice, însă nu trebuie pierdută din vedere 

vulnerabilitatea sistemelor din cauza defecțiunilor tehnice sau a amenințărilor de securitate 

cibernetică, așa cum a demonstrat recentul incident IT de la EUROCONTROL, care a afectat 

jumătate dintre zborurile din Europa. Comisia cooperează îndeaproape cu Agenția Europeană 

pentru Siguranța Aviației în acest domeniu de transport. CERT-UE a semnat un acord privind 

nivelul serviciilor cu EUROCONTROL și un memorandum de cooperare cu Agenția 

Europeană pentru Siguranța Aviației, pentru a ajuta aceste entități și părțile interesate conexe 

să abordeze problema amenințărilor cibernetice. 

În domeniul transportului maritim, industria navală a emis orientări în materie de securitate 

cibernetică, discutate apoi și adoptate la nivelul Organizației Maritime Internaționale, dintr-o 

perspectivă și cu o abordare internaționale. Securitatea cibernetică în porturile și instalațiile 

portuare europene rămâne o prioritate politică de prim rang, discutată cu regularitate cu statele 

membre, cu industria și cu părțile interesate în contextul punerii în aplicare și monitorizării 

aplicării Directivei privind securitatea rețelelor. 

                                                            
16  JOIN (2017) 450 final. 
17  Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei 
electrice (reformare) - COM/2016/0861 final. 
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Comisia intenționează să dezvolte o abordare holistică și interactivă a setului de instrumente 

privind cunoștințele în materie de securitate cibernetică, cu recomandări de bune practici care 

să ajute managerii și profesioniștii din domeniul securității din sectorul transporturilor să 

identifice, să evalueze și să atenueze mai bine riscurile în materie de securitate cibernetică. 

Acțiunea 16:  Combaterea finanțării terorismului 

Anul trecut, Comisia a depus eforturi semnificative în vederea combaterii finanțării 

terorismului, așa cum au arătat rapoartele periodice privind uniunea securității. Cel mai 

recent, în pachetul său privind securitatea din aprilie 2018
18

, Comisia a luat noi măsuri pentru 

intensificarea cooperării dintre autoritățile responsabile cu combaterea criminalității grave și a 

terorismului și pentru sporirea accesului și a posibilității acestora de utilizare a informațiilor 

financiare, printr-o propunere de directivă
19

 menită să faciliteze utilizarea informațiilor 

financiare și de altă natură pentru prevenirea, detectarea, investigarea sau urmărirea penală a 

infracțiunilor grave. Mai multe detalii suplimentare privind activitățile recente la nivelul UE 

pentru combaterea finanțării terorismului se găsesc în cel de-al 15-lea raport privind 

progresele înregistrate înspre o uniune a securității efectivă și veritabilă.  

Pentru armonizarea sancțiunilor aferente infracțiunilor de spălare de bani, Comisia a înaintat o 

propunere legislativă în scopul adoptării la jumătatea anului 2018. Mai mult, în mai anul 

acesta a fost adoptată A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, care are scopul 

de a consolida mai multe măsuri, precum înăsprirea controalelor țărilor terțe cu un grad ridicat 

de risc, verificarea platformelor de schimb pentru monedele virtuale, măsuri de transparență 

aplicabile instrumentelor preplătite, competențe noi acordate unităților de informații 

financiare și acces rapid la informații privind titularii de conturi bancare și de plăți, prin 

intermediul unor registre centralizate sau al unor sisteme electronice de extragere a datelor la 

dispoziția unităților de informații financiare. 

Acțiunea 17: Acțiuni de combatere a radicalizării și analiza necesității de a consolida 

procedurile pentru eliminarea conținutului ilegal 

Prevenirea radicalizării violente, atât online, cât și offline, este de mai mulți ani o prioritate a 

Comisiei. Pentru a intensifica eforturile la nivelul UE, Comisia a înființat un Grup de experți 

la nivel înalt privind radicalizarea, care să formuleze recomandări privind coordonarea, 

răspândirea și impactul politicilor în materie de prevenire ale UE. La 18 mai 2018; Grupul de 

experți la nivel înalt privind radicalizarea și-a prezentat raportul final, care include 

recomandarea de a institui un mecanism de cooperare la nivelul UE.  

În ceea ce privește problema conținutului ilegal online, în urma adoptării Recomandării 

Comisiei din 1 martie 2018, atenția s-a concentrat asupra reducerii accesibilității acestui tip de 

conținut online. Comisia a lansat o evaluare a impactului, pentru a stabili dacă eforturile 

actuale sunt suficiente sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare care să garanteze 

detectarea și eliminarea rapidă și proactivă a conținutului ilegal online, inclusiv posibile 

măsuri legislative care să completeze cadrul de reglementare existent. Activitatea Comisiei în 

acest domeniu este descrisă mai în detaliu în cel de-al 15-lea raport privind progresele 

înregistrate înspre o uniune a securității efectivă și veritabilă.  

Codul de conduită privind combaterea discursurilor online ilegale de incitare la ură de pe 

Facebook, Twitter, Google (YouTube) și Microsoft a început să producă rezultate rapide și 

pozitive. Codul de conduită garantează că firmele fac progrese semnificative în direcția 

analizării și eliminării rapide a discursurilor online considerate discursuri ilegale de incitare la 

ură care le sunt notificate. Cel de-a treilea exercițiu de monitorizare desfășurat de Comisie cu 

privire la implementarea codului de conduită, publicat în ianuarie 2018, a arătat că, în medie, 

                                                            
18  COM(2018) 211 final. 
19  COM(2018) 213 final. 
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70 % din conținutul care cuprinde discursuri de incitare la ură este eliminat, iar analiza 

conținutului are loc în termen de 24 de ore, așa cum recomandă și Codul de conduită. Codul a 

devenit un standard industrial, iar recenta decizie luată de Instagram și de Google+ de a se 

alătura codului este încurajatoare. În martie 2018, Comisia a mai propus măsuri suplimentare 

pentru platformele online, cum ar fi detectarea automată, transparența și feedbackul pentru 

utilizatori, precum și garanții privind protejarea libertății de exprimare
20

. 

Pe lângă acțiunile întreprinse deja împotriva radicalizării și a discursurilor online de incitare la 

ură, ar mai trebuie luate măsuri pentru a preveni și a atenua amenințările cibernetice care 

planează asupra alegerilor.  

Acțiunea 18: Îmbunătățirea cooperării cu regiunile învecinate și cu țările terțe  

Uniunea Europeană pune în prezent un accent sporit pe dezvoltarea capacităților și a 

rezilienței țărilor partenere în domeniul securității, printre altele dezvoltând dimensiunea 

legată de securitate a politicii europene de vecinătate revizuite. În scopul consolidării 

capacității partenerilor de a contracara amenințările hibride, au fost lansate studii privind 

riscurile hibride, pentru a identifica principalele vulnerabilități ale țărilor și a furniza asistență 

specifică. SEAE, în coordonare cu Comisia, a realizat un astfel de studiu împreună cu 

Republica Moldova. În 2018, Iordania și Georgia au solicitat în mod oficial UE să realizeze 

un studiu privind vulnerabilitățile, primul pas fiind adaptarea chestionarului la nevoile lor 

specifice. În Ucraina, s-au desfășurat lucrări complementare de dezvoltare a capacităților în 

domeniul securității cibernetice, în special pentru infrastructurile critice, prin intermediul unor 

misiuni de asistență tehnică, iar la începutul anului 2018, Comisia a lansat un nou program 

cuprinzător menit să sporească reziliența cibernetică a unor țări terțe, în special în Africa și în 

Asia. 

UE continuă să discute planuri și programe de dezvoltare a capacităților în domeniul 

siguranței nucleare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și cu guvernul SUA, în 

cadrul Grupului de lucru pentru monitorizarea frontierelor. Centrul european de formare în 

domeniul siguranței nucleare (EUSECTRA) oferă module de formare cu privire la prevenirea 

și detectarea în materie de siguranță nucleară și reacția în caz de incident nuclear. Planul de 

acțiune al Comisiei privind îmbunătățirea nivelului de pregătire împotriva riscurilor de 

siguranță chimică, biologică, radiologică și nucleară cuprinde acțiuni specifice în colaborare 

cu principalii parteneri internaționali, inclusiv în contextul dialogurilor în materie de 

contraterorism și de securitate cu țările terțe relevante. 

Inițiativa privind centrele de excelență CBRN finanțată de UE, care acoperă aproape toți 

partenerii din vecinătate21, continuă să acționeze pentru sporirea capabilităților naționale și 

regionale ale țărilor partenere în ceea ce privește prevenirea, pregătirea și răspunsul la aceste 

amenințări, inclusiv la cele care implică structuri de securitate militară. 

În vecinătatea estică și sudică, formarea și exercițiile de protecție civilă sunt organizate în 

cadrul programelor regionale de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre naturale și 

provocate de om (PPRD). Cea de-a treia fază a PPRD Sud a început în 2018, în vreme ce a 

doua fază a PPRD Est se va încheia în noiembrie 2018, cu o posibilă prelungire. Se va asigura 

o legătură strânsă cu centrele regionale de excelență CBRN și cu programele PPRD Sud și 

Est. 

PREVENIREA CRIZELOR, REACȚIA LA CRIZE ȘI REDRESAREA  

Deși consecințele pot fi atenuate prin politici pe termen lung la nivel național și la nivelul UE, 

pe termen scurt este esențială consolidarea capacității statelor membre și a Uniunii de a 

                                                            
20  COM(2018) 1177 final. 
21  Cu centre regionale de excelență CBRN la Rabat, Alger, Amman și Tbilisi. 
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preveni, de a răspunde și de a se redresa după amenințările hibride în mod rapid și coordonat. 

O reacție rapidă la evenimentele declanșate de amenințările hibride este primordială. În cursul 

anului trecut, au fost înregistrate progrese importante în acest domeniu, iar în prezent există 

un protocol operațional care definește procesul de gestionare a crizelor în cazul unui atac 

hibrid. Vor continua monitorizarea și desfășurarea de exerciții cu regularitate. 

Acțiunea 19: Protocolul operațional comun și exercițiile de îmbunătățire a capacității de a 

lua decizii strategice ca răspuns la amenințări hibride complexe 

Protocolul operațional al UE a fost instituit în iunie 2016, printr-un document de lucru comun 

al serviciilor Comisiei. Acesta a furnizat orientările de bază pentru un răspuns pan-

instituțional în situații de criză. În timpul EUPACE17, protocolul a fost testat în raport cu un 

scenariu hibrid și s-a dovedit un instrument inestimabil pentru facilitarea interconexiunii 

dintre servicii. Mai mult, el a furnizat punctele de contact pentru interacțiunea dintre diferitele 

niveluri de răspuns: politic, strategic, operațional și tehnic, precum și dintre cele trei 

mecanisme principale ale UE de răspuns în caz de criză (pentru crizele externe), ARGUS 

(platforma IT internă a Comisiei pentru schimb de informații) și platforma integrată pentru un 

răspuns politic la criză (IPCR) a Consiliului. Protocolul și-a dovedit din nou utilitatea în 

cursul exercițiului paralel CMX 17 cu NATO. Următorul exercițiu din seria PACE18 se va 

desfășura în noiembrie 2018 și, ținând seama de învățămintele desprinse, se va lua în 

considerare posibilitatea actualizării protocolului. 

 

În septembrie și octombrie 2017, UE a organizat primul exercițiu paralel și coordonat cu 

NATO (PACE17), pentru testarea gradului de pregătire și de interacțiune dintre cele două 

organizații în cazul unei crize hibride pe scară largă. În faza pregătitoare, au avut loc 

schimburi de personal intensive în toate cele patru domenii din manualele de instrucțiuni 

hibride: alertă timpurie/cunoașterea situației; comunicare strategică; apărare cibernetică; 

prevenirea și răspunsul la criză. Scara interacțiunilor dintre personalul UE și cel al NATO din 

timpul EUPACE17 a fost fără precedent. A fost, de asemenea, prima dată când NATO a 

participat la o masă rotundă privind mecanismul integrat pentru un răspuns politic la crize sub 

Președinția Consiliului, iar înalți funcționari ai UE au participat la discuțiile din cadrul 

Consiliului Atlanticului de Nord. Procesul de dobândire a experienței s-a focalizat asupra mai 

multor aspecte, printre care interacțiunea dintre mecanismele de răspuns la situații de criză ale 

UE și NATO și provocările legate de schimbul de informații clasificate între cele două 

instituții, inclusiv nevoia de comunicații securizate, în special pentru a asigura, în viitor, 

schimburi rapide și securizate, cu respectarea deplină a nevoii de control a părții emitente.  

 

În prezent, este în curs planificarea pentru exercițiul paralel și coordonat din 2018, pentru care 

UE va fi partea organizatoare.  

Acțiunea 20: Examinarea aplicabilității și a implicațiilor practice ale articolului 222 din 

TFUE și ale articolului 42 alineatul (7) din TUE în cazul în care are loc un 

atac hibrid grav de mare amploare 

Se discută în continuare și sunt în curs de testare pe baza unor scenarii pentru exerciții hibride 

aplicabilitatea clauzei de solidaritate a UE și a mecanismului de asistență reciprocă, precum și 

interacțiunea dintre acestea și cu mecanismele de răspuns ale NATO, inclusiv cu articolul 5 

privind apărarea colectivă. Centrul de Excelență pentru Contracararea Amenințărilor Hibride 

din Helsinki este interesat și pregătit să asigure avansarea lucrărilor în ceea ce privește atât 

cercetarea, cât și exercițiile, contribuind astfel la dezvoltarea unei viziuni comune între statele 

membre și aliații lor. 
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Acțiunea 21: Integrarea, exploatarea și coordonarea capabilităților de acțiune militară în 

ceea ce privește contracararea amenințărilor hibride în temeiul politicii de 

securitate și apărare comune 

 

Drept răspuns la misiunea de integrare a capabilităților militare în scopul sprijinirii politicii 

externe și de securitate comune/politicii de securitate și apărare comune și în urma 

seminarului cu experții militari din decembrie 2016 și a orientărilor oferite de grupul de lucru 

al Comitetului militar al Uniunii Europene în mai 2017, în iulie 2017 a fost finalizat avizul 

militar privind documentul intitulat „Contribuția militară a UE la contracararea amenințărilor 

hibride în cadrul politicii de securitate și apărare comună”. Acest aviz va fi aplicat în mod 

concret în cadrul planului de punere în aplicare a elaborării conceptelor. În consultare cu 

Centrul European de Excelență pentru Contracararea Amenințărilor Hibride, Statul-Major al 

UE dezvoltă în prezent un concept privind modul în care pot contribui forțele militare la 

contracararea amenințărilor hibride, inclusiv prin misiuni și operațiuni în cadrul politicii de 

securitate și apărare comune. 

 

În plus, Statul-Major al UE și statele membre permit în fiecare zi îmbunătățirea sistemelor de 

alertă timpurie prin furnizarea de informații militare Celulei de fuziune a UE împotriva 

amenințărilor hibride. Capacitatea unică de analiză a informațiilor sprijină grupurile operative 

Stratcom ale SEAE, furnizând consiliere militară pentru a ajuta la contracararea campaniilor 

de dezinformare care vizează UE și statele membre individuale. 

 

Capabilitățile militare destinate contracarării amenințărilor hibride vor fi puse la încercare în 

cursul exercițiului paralel și coordonat din 2018 cu NATO (PACE18). Pe baza scenariului 

hibrid PACE18, Statul-Major al UE și Statul-Major internațional al NATO vor desfășura apoi 

discuții informale UE-NATO pe bază de scenariu pentru a asigura complementaritatea în 

combaterea amenințărilor hibride acolo unde cerințele se suprapun, pe baza principiului 

incluziunii și cu respectarea autonomiei procesului decizional și a normelor de protecție a 

datelor ale fiecărei organizații. 

 

COOPERAREA UE-NATO 

Acțiunea 22: Cooperarea UE-NATO cu privire la gradul de cunoaștere a situației, 

comunicațiile strategice, securitatea cibernetică și prevenirea crizelor și 

răspunsul la acestea  

 

Contracararea amenințărilor hibride rămâne un domeniu esențial pentru interacțiunea UE-

NATO. S-a constatat că, în cazul unei amenințări hibride, resursele și capabilitățile pe care le 

pot mobiliza cele două organizații sunt complementare și pot consolida capacitatea statelor 

membre și a aliaților de a preveni, de a descuraja și de a răspunde la astfel de amenințări. 

Exercițiul PACE17 a testat manualele de instrucțiuni ale celor două organizații și, prin 

aceasta, capacitatea lor de a conlucra rapid și cu eficacitate pentru a veni în ajutorul țărilor 

atacate. Cele două manuale de instrucțiuni vor fi revizuite și actualizate în lumina experienței 

dobândite. În domeniul comunicării strategice, au avut loc consultări cu Ucraina, cu Bosnia și 

Herțegovina, cu Republica Moldova și cu Georgia.  

 

În septembrie 2017, un atelier UE-NATO privind reziliența a reunit experți din sectoarele 

strategice critice pentru a face schimb de informații cu privire la activitățile lor respective și 

pentru a explora propuneri de acțiuni suplimentare, în special în domeniul protecției 

infrastructurilor critice.  
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Planul de acțiune privind mobilitatea militară din 2018 este un proiect menit să faciliteze 

circulația materialelor și a personalului militar, care ar putea ține seama de posibilele 

provocări reprezentate de amenințările hibride concepute special pentru încetinirea timpilor de 

reacție ai statelor membre și ai aliaților, însă acesta este un domeniu pentru exerciții paralele 

viitoare și va fi luat în considerare în seria de exerciții EUPACE19/20. 

 

Coordonarea eforturilor de formare cibernetică reprezintă un domeniu important pentru o 

interacțiune mai strânsă. NATO va participa în calitate de observator la exercițiul teoretic 

CyberEuropa al ENISA din iunie 2018. 

 

CONCLUZIE 

Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a situației și dezvoltarea rezilienței în fața amenințărilor 

hibride evolutive provenite din diferite surse rămâne o provocare importantă și necesită un 

efort constant din partea UE. Cadrul comun cuprinde un set amplu de acțiuni, care variază de 

la îmbunătățirea fuziunii și a schimbului de informații, la consolidarea protecției 

infrastructurilor critice și a securității cibernetice și la construirea unor societăți reziliente în 

fața radicalizării și a extremismului violent. Cadrul UE pentru combaterea amenințărilor 

hibride a permis oferirea de sprijin către statele membre printr-o varietate de măsuri menite să 

consolideze capacitatea UE și a statelor membre de a face față situațiilor dificile, de a 

răspunde în mod coordonat la atacuri și, în final, de a se redresa.  

Răspunsul UE la amenințările hibride a fost testat cu succes și continuă să fie pus la încercare 

împreună cu NATO în cadrul mai multor exerciții, iar planul este să continuăm în acest sens. 

Cooperarea strânsă dintre toți actorii relevanți din cadrul UE și cu NATO este un element 

esențial pentru eforturile de dezvoltare a rezilienței. În plus, sprijinirea țărilor partenere din 

vecinătate pentru identificarea vulnerabilităților și consolidarea dezvoltării capacităților lor 

împotriva amenințărilor hibride contribuie la o mai bună înțelegere a naturii amenințărilor 

externe și, astfel, duce la o securitate sporită în vecinătatea UE. 
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