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1. ISTORIC 
 

 Integrarea europeană privind securitatea și apărarea are o istorie lungă, marcată adesea de 

obstacole insurmontabile, fiind strâns legată de suveranitatea națională. Tentative de instituire a unui 

sistem de apărare european comun au existat încă de la crearea structurilor comunitare. Respingerea în 

1954 de către Franța a Comunității Europene pentru Apărare, ce propunea un plan ambițios de 

integrare, inclusiv crearea unei armate europene, un buget comun, achiziții publice și instituții comune, 

a pus capăt ideii de apărare europeană comună timp de mai bine de cincizeci de ani. Acum, când 

terorismul, amenințările hibride, schimbările climatice, instabilitatea economică și insecuritatea 

energetică pun în pericol cetățenii și teritoriul european, o cooperare consolidată în materie de 

securitate și apărare este mai importantă ca niciodată. Publicarea Cărții albe privind viitorul apărării 

europene urmează o serie de evoluții recente în materie: 

 Iulie 2014: O Europă mai puternică în materie de securitate și de apărare reprezenta una dintre cele 

10 priorități ale Comisiei  Juncker 
 

 Iulie 2016:  UE și NATO au semnat la Varșovia o declarație comună privind cooperarea 
 

 Septembrie 2016: Summit-ul de la Bratislava: liderii europeni au convenit să dea un nou impuls în 

materie de securitate și apărare 

 Noiembrie 2016:     

• Statele membre au convenit asupra unui plan de punere în aplicare cu privire la securitate și 

apărare  

• Comisia europeană a propus un plan de acțiune pentru apărarea europeană, pentru a spori 

capacitățile de cercetare 
 

 Decembrie 2016:      

https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro
https://www.mae.ro/node/36635
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
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• UE și NATO au aprobat un set comun de propuneri pentru punerea în aplicare a declarației de la 

Varșovia  

• Consiliul European a aprobat punerea în aplicare a Planului de acțiune în domeniul apărării, 

strategia globală și declarația de la Varșovia  
 

 Martie 2017: Declarația de la Roma: liderii europeni s-au pus de acord în legătură crearea unei piețe 

mai competitive și mai integrate în cadrul industriei de apărare  
 

 Iunie 2017:     

 Comisia europeană a prezentat propuneri pentru crearea unui Fond european de apărare  

• Comisia a elaborat un document de reflecție privind viitorul sistemului de apărare european până 

în 2025 

• Organizarea conferinței la nivel înalt de la Praga privind apărarea și securitatea 
 

2. CONTEXT 

 

 Europenii se așteaptă la o Uniune care protejează și apără (Eurobarometru, mai 2017). În 

aproape toate țările UE, acest obiectiv face parte din principalele trei priorități, și aproape 3/4 dintre 

europeni sunt favorabili politicii de securitate și apărare comune. Pentru a răspunde așteptărilor lor, 

acestea trebuie să joace un rol mai important în viitorul proiectului european.    

 Documentul de reflecție se înscrie în discuțiile relative la Cartea albă privind viitorul Europei, 

publicată la 1 martie 2017. Comisia a propus de asemenea mobilizarea tuturor politicilor sale pentru 

protejarea cetățenilor UE împotriva amenințărilor hibride, precum și utilizarea politicii de dezvoltare a 

UE pentru consolidarea capacitățile sectorului de securitate în țările partenere. 
 

Câteva cifre …. 
 

 UE alocă sistemului său de apărare jumătate din suma pe care o alocă SUA (eficacitatea 

acesteia fiind de două ori mai mare). UE dispune de 178 de sisteme de arme diferite, față de cele 30 

ale SUA. Aproximativ 80 % din achizițiile publice din domeniul apărării sunt proceduri pur naționale, 

ceea ce conduce la duplicări costisitoare ale capabilităților militare. În ultimii zece ani, China și-a 

mărit cu 150 % bugetul pentru apărare.     

 Bugetul UE nu poate substitui bugetul statelor membre în domeniul apărării. Colaborarea 

acestora în dezvoltarea și achiziția de materiale de apărare esențiale ar îmbunătăți considerabil 

eficiența. Lipsa de cooperare are un cost anual estimat la 25 - 100 miliarde EUR și este rezultatul 

ineficiențelor, lipsei de concurență și a economiilor de scară în industrie și în producție.  

 Industria europeană de apărare generează o cifră de afaceri totală de 100 miliarde EUR pe an și 

oferă locuri de muncă, direct sau indirect, în Europa, pentru 1,4 milioane de lucrători cu înaltă 

calificare. Fiecare euro investit în apărare generează un randament de 1,6, în special pentru locuri de 

muncă calificate, cercetare și tehnologie sau exporturi. 

 Dezbaterile privind viitorul sistemului european de apărare au fost afectate semnificativ de 

două mari evenimentele din 2016: Brexit-ul și alegerea și lui Donald Trump ca președinte al SUA. 

 

3. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

 Documentul de reflecție completează activitatea în curs referitoare la pachetul privind 

apărarea, aprobat de Consiliu în decembrie 2016, ce constă în punerea în aplicare a Strategiei globale a 

UE în sectoarele securității și apărării, a planului de acțiune european în domeniul apărării și a 

cooperării cu NATO. Cele trei componente de bază sunt transpuse în prezent în acțiuni concrete 

precum: reformarea structurilor politicilor de securitate și apărare comună, dezvoltarea capabilităților 

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-european-defence_ro
https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/10/ministrul-birchall-la-descop-2017-ue-trebuie-sa-isi-protejeze-cetatenii-interesele-si-valorile-democratice-fundamentale-16-01-26
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2173
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
Comisia%20a%20furnizat%20contribuția%20sa,%20prin%20mobilizarea%20tuturor%20politicilor%20sale%20de%20protecție%20a%20cetățenilor%20UE%20împotriva%20amenințărilor%20hibride.%20%20%20Aceasta%20a%20propus,%20de%20asemenea,%20utilizarea%20politicii%20de%20dezvoltare%20a%20UE%20pentru%20a%20consolida%20capacitățile%20sectorului
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și instrumentelor civile și militare, aprofundarea cooperării europene în materie de apărare și 

consolidarea parteneriatelor cu țările și cu organizațiile partenere. 

  Documentul descrie principalele tendințe și provocări care vor influența viitorul european în 

materie de securitate și apărare, și definește opțiunile disponibile în cadrul a trei scenarii diferite, care 

nu se exclud reciproc, bazate pe niveluri diferite de ambiție, de a acționa împreună în acest domeniu la 

nivelul UE. Aceste trei opțiuni sunt:     
a) Cooperarea în domeniul securității și apărării: cele 27 de state membre vor coopera mai 

frecvent decât înainte în materie de securitate și apărare, pe bază de voluntariat, în funcție de 

deciziile luate ad-hoc în caz de nevoie, și se vor baza pe economiile de scară inițiale; UE va veni în 

completarea eforturilor naționale. Operațiunile de gestionare a crizelor vor fi de mică amploare, va 

exista un schimb mai amplu de date al serviciilor de informații, se vor dezvolta tehnologii-cheie 

selectate la nivelul UE, vor exista dificultăți în ceea ce privește păstrarea întregului spectru de 

capabilități, iar Fondului european de apărare va avea utilizări limitate. Cooperarea UE-NATO 

continuă așa cum este în prezent. 
 

b) Securitate și apărare partajate: statele UE-27 vor demonstra o mai mare solidaritate financiară 

și operațională și o sporire a capacității de a desfășura forțe militare, participând pe deplin la 

gestionarea crizelor externe și la consolidarea capacităților partenerilor în materie de securitate și 

apărare. Vor fi instituite importante economii de scară pe piața apărării la nivel european, cu condiții 

favorabile de finanțare al întregului lanț de aprovizionare. Fondul european de apărare va asigura o 

finanțare comună a capabilităților-cheie și achiziționarea în comun a celor multinaționale. Statele 

membre se monitorizează/ acordă asistență reciprocă în materie de apărare cibernetică și pun la 

dispoziție datele serviciilor de informații. Poliția de frontieră și garda de coastă europeană va proteja 

frontierele externe. UE va completa eforturile statelor membre, și va exista o coordonare UE-NATO în 

toate domeniile securității militare/civile. 

c) Securitate și apărare comune: statele membre UE-27 își vor intensifica cooperarea și integrarea 

pentru o politică comună de securitate și apărare, astfel cum prevede în tratat (art. 42 alin. 6, TUE
1
). 

Solidaritatea și asistența reciprocă va deveni regula, bazate pe un anumit nivel de integrare al forțelor 

de apărare ale statelor membre. Acestea vor gestiona mai rațional cheltuielile de apărare, datorită unor 

economii de scară mai importante, specializării și utilizării în comun a echipamentului militar 

costisitor, iar inovarea tehnologică va permite reducerea costurilor și le va permite să fie mai bine 

pregătite pentru a face față concurenței internaționale. Poliția de frontieră și garda de coastă europeană 

se va baza pe forțe maritime permanente și pe echipamente conținând date ale serviciilor de informații.  

 Cele trei scenarii au doar un caracter ilustrativ și nu anticipează poziția juridică și 

politică finală pe care o va adopta Comisia. Statele membre vor fi direct implicate în definirea și 

implementarea politicii europene, în funcție de nivelul lor de ambiție, cu sprijinul instituțiilor UE. Ele 

vor trebui să decidă asupra modalității de conformare pentru a-și proteja cetățenii și asupra vitezei cu 

care doresc să avanseze.     

 Toate aceste inițiative nu implică crearea unei armate europene sau o duplicare inutilă a 

structurilor de planificare și comandă militară care există în prezent la nivel național și în 

cadrul NATO. Deciziile referitoare la politica de securitate și apărare comună (PSAC) sunt luate de 

către Consiliul UE, care hotărăște în unanimitate. Documentul de reflecție privind viitorul apărării 

europene este menit să stimuleze o dezbatere privind crearea de condiții pentru o mai mare cooperare 

în domeniul apărării, maximizarea eficienței și eficacității cheltuielilor pentru apărare, precum și 

dotarea UE și a statelor sale membre, cu capacități, structuri, instrumente și resurse financiare necesare 

care să le permită să-și îndeplinească obligațiile și nevoile în materie de securitate. 

                                                           
1
 Prevede posibilitatea pentru un grup de state membre care împărtășesc aceleași viziuni în domeniul apărării 

europene de a trece de la cooperare bilaterală/ multilaterală la forme mai eficiente de integrare. 
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 Fondul european de apărare anunțat de președintele Juncker în septembrie 2016 și aprobat 

de Consiliul European în decembrie 2016 a fost lansat odată cu documentul de reflecție. Fondul va 

optimiza eficiența cheltuielilor prin promovarea cercetării colaborative și achiziția în comun de 

mijloace militare, reducând astfel la minimum duplicarea eforturilor. Va cuprinde două părți:  

- una axată pe cercetare, finanțată cu 90 milioane de euro până în 2019, dintre care 25 de milioane 

vor fi alocați în 2017 pentru domenii prioritare. Comisia va propune un program specific de 

cercetare în domeniul apărării, cu un buget anual estimat la 500 de milioane euro; 

- a doua axată pe dezvoltare și achiziții, care va stimula statele membre să coopereze în proiecte de 

dezvoltare în comun și achiziția de echipamente și tehnologii de apărare, prin intermediul 

cofinanțării din bugetul UE. Pentru 2019-2020 s-au alocat 500 milioane de euro, iar pentru viitorul 

Cadru financiar multianual se speră la un buget de un miliard de euro pe an. 

 Cooperarea cu NATO rămâne esențială pentru viitor, 21 de state membre UE fiind și membre 

NATO. Declarația comună semnată la Varșovia în iulie 2016, va consolida și aprofunda cooperarea 

UE-NATO, în domenii precum combaterea amenințărilor hibride, capacitățile de apărare și de 

cercetare, securitatea cibernetică și consolidarea capacităților din vecinătate. 

 Brexitul ...  Cartea albă privind retragerea Regatului Unit din UE (2 februarie 2017), prevede 

că acesta va continua să colaboreze cu UE în domeniul politicii externe, de securitate și de apărare. 

Regatul Unit are cel mai mare buget destinat apărării din UE și este un contribuitor net la politica 

europeană de securitate și apărare, precum și una dintre țările UE dispuse să cheltuiască cel puțin 2 % 

din PIB pentru apărare. Istoric, acesta a fost în centrul inițiativelor legate de apărare, având totuși o 

poziție reticentă privind integrarea. Impactul negativ al ale Brexit-ului asupra capacităților de apărare ale 

UE a fost evaluate de unii, cu pierderi semnificative de ambele părți, respectiv reducerea cu un sfert a 

capacităților de apărare. Se precizează de asemenea că trebuie găsită o modalitate de a implica în Regatul 

Unit în eforturile de revizuire a Pieței europene a apărării, ca un actor integrat, partener asociat sau 

observator detașat. 

  

4. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/ PARLAMENTE 

 

 Parlamentul European a adoptat în noiembrie 2016, două rezoluții importante  referitoare la 

Uniunea Europeană a Apărării (UEA) și la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare 

comune. Prima solicită un nivel mai ridicat de cheltuieli (2 % din PIB), în domeniul apărării și o 

industrie a apărării mai echitabilă și mai transparentă. Se subliniază, necesitatea cooperării cu NATO, 

în special în estul și sudul Europei, a combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, îmbunătățirea 

securității maritime și dezvoltarea capacităților de apărare. Rezoluția prevede, că „UE ar trebui să fie cu 

adevărat în măsură de a se apăra și de a acționa în mod autonom dacă este necesar, având o mai mare 

responsabilitate” în cazul în care NATO nu este dispus să preia inițiativa, o declarație compatibilă cu ideea 

de „autonomie strategică”, prevăzută în strategia globală. A doua rezoluție solicită o revizuire 

aprofundată a PSAC, pentru a permite UE să acționeze în mod autonom pentru securitate și apărare 

colectivă. Această rezoluție subliniază, de asemenea, cooperarea transatlantică și complementaritate 

cu NATO, dar observă că UE ar trebui să aibă posibilitatea, prin mijloace proprii, de a proteja statele 

membre/nemembre UE.  

 În Rezoluția din 14 decembrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a politicii externe și de 

securitate comune, Parlamentul european atrage din nou atenția că UE trebuie să își consolideze 

capabilitățile de securitate și apărare și își exprimă sprijinul pentru înființarea unei formațiuni a Consiliului 

în domeniul apărării, activarea PESCO, și crearea unui cartier general permanent, civil și militar. La 

16 martie 2017, PE a votat o rezoluție privind măsuri constituționale, juridice și 

instituționale a unei politici de securitate și apărare comune.  

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1786/RAND_RR1786.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1786/RAND_RR1786.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0440+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0440+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0503+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0503+0+DOC+XML+V0//RO
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 Consiliul European din 23 iunie 2017 a solicitat lansarea unei cooperări structurate 

permanente (PESCO) ambițioasă și deschisă tuturor, care să permită consolidarea securității și apărării 

Europei. În trei luni, statele membre se vor pune de acord asupra unei liste comune de criterii și 

angajamente și a unor proiecte concrete în materie de capabilități, necesare demarării acestei cooperări. 

Este un pas istoric, deoarece această cooperare va permite UE să se îndrepte către o integrare mai 

profundă în domeniul apărării. De asemenea, Consiliul a salutat inițiativa Comisiei privind Fondul 

european de apărare, declarând că se așteaptă operaționalizarea sa rapidă, și a solicitat ajungerea la un 

acord rapid privind propunerea referitoare la un program european de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării. 

 Statele membre au abordări diferite, în special privind finanțarea. În martie 2017, de exemplu, 

Germania s-a opus unei propuneri inițiate de Franța și Italia de a utiliza obligațiuni pentru finanțarea 

FED, considerând-o o modalitate neviabilă de a finanța proiecte militare europene.  

 România sprijină consolidarea rolului UE în domeniul securităţii şi apărării, de sporire a 

capacităţilor UE şi de creştere a coeziunii între statele membre și consideră că rolul UE trebuie să se 

dezvolte în complementaritate cu NATO, pentru a se asigura creşterea valorii adăugate și evitarea 

duplicărilor inutile, principiu ce ar trebui integrat în toate activităţile, fie că este vorba de structuri 

sau mecanisme. În ceea ce privește finanțarea din partea UE, este importantă o abordare echilibrată, 

care să asigure accesul tuturor actorilor din domeniul industriei de apărare, nu numai a celor foarte 

competitivi, și acordarea unei atenţii speciale IMM-urilor. 

 Alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA și pozițiile exprimate de acesta privind 

angajamentul SUA faţă de art. 5 al Tratatului Nord-Atlantic, ar putea să dea un impuls politicii de 

securitate și apărare a UE și stabilirii priorităților în ceea ce privește autonomia strategică, așa cum este 

prevăzut în strategia globală. 

 

 

 

 

Daniela Șerban 

24 august 2017 

  

 


