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Rezumat 

În cadrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene („UE”), politica de securitate și de apărare 

comună („PSAC”) a dobândit, de-a lungul ultimilor ani, un rol tot mai important. Se 

preconizează edificarea unei capacități operaționale a UE, bazată pe mijloace civile și militare, 

la care UE să poată recurge pentru misiunile desfășurate în afara frontierelor sale pentru a 

asigura menținerea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale, în 

conformitate cu principiile Cartei ONU. În plan internațional, pentru cele 21 de state membre 

ale UE care, în prezent, sunt și membre ale NATO, PSAC se articulează cu obligațiile ce decurg 

din Tratatul NATO, urmând așa-numitul principiu al „pachetului unic de forțe”. Precum afirmă 

constant documente ale instituțiilor politice ale UE, NATO constituie „temelia apărării 

colective pentru acele state care sunt membre ale acesteia”. 

Configurarea PSAC s-a realizat gradual, în particular ulterior Strategiei globale pentru politica 

externă și de securitate a Uniunii Europene (2016), succedată, din martie 2022, de Busola 

strategică pentru securitate și apărare, care, pentru întâia oară, se constituie într-un document 

strategic dedicat exclusiv domeniului PSAC. Tot pentru prima oară, noua strategie include 

termene explicite pentru transpunerea în practică a inițiativelor sale. Studiul de față, ce are ca 

principale repere temporale amintitele documente strategice ale UE, expune, pe de o parte, 

cronologic modul în care au fost convenite și puse în aplicare diversele inițiative și măsuri în 

domeniul PSAC (prin trecerea în revistă a succesivelor concluzii pe care Consiliul UE le-a 

adoptat cu referire la punerea în aplicare a Strategiei globale din 2016), iar pe de altă parte, 

tratează tematic principalele inițiative și măsuri relevante: Planul de dezvoltare a 

capabilităților/capacităților, Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea, 

Cooperarea structurată permanentă, Fondul european de apărare, Instrumentul european pentru 

pace. 

Comparativ cu alte politici ale UE, PSAC este marcată de caracterul interguvernamental (rolul 

primordial revenind statelor membre), de suveranitatea lor în privința deciziilor în domeniul 

apărării (și de caracterul specific al politicii lor de securitate și apărare), de măsura în care 

statele doresc să coopereze, să pună la dispoziție resursele necesare și să contribuie cu fonduri 

suficiente pentru apărare, pentru achiziționarea (în comun) de echipamente, pentru cercetare și 

tehnologie, pentru dezvoltarea unor capacități interoperabile (terestre, aeriene, spațiale, 

maritime, cibernetice). Dezvoltarea PSAC depinde așadar de voința statelor membre, deseori 

întârzierile, restanțele de ordin temporal în adoptarea și punerea în practică a diverselor 

inițiative în materie, dovedind acest lucru. Nu în cele din urmă, PSAC depinde de dezvoltarea 

unei culturi europene comune în domeniul securității și apărării. 

 

 

Cuvinte-cheie: politica externă și de securitate comună a UE (PESC); politica de securitate și 

de apărare comună a UE (PSAC); capacități/capabilități; Strategia globală a UE în domeniul 

securității și apărării; Planul de dezvoltare a capabilităților; Procesul anual coordonat de 

revizuire privind apărarea; cooperarea structurată permanentă (PESCO); Fondul european de 

apărare; Instrumentul european pentru pace; Busola strategică 
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Abrevieri și acronime utilizate 

 

 

AEA      Agenția Europeană de Apărare 

CARD  procesul anual coordonat de revizuire privind 

apărarea (cf. Coordinated Annual Review on 

Defence) 

CBSD  consolidarea capacităților ca sprijin pentru 

securitate și dezvoltare (cf. Capacity Building in 

Support of Security and Development) 

CCPC  Capacitatea civilă de planificare și conducere 

CFM      cadru financiar multianual 

CMUE      Comitetul militar al Uniunii Europene 

COPS      Comitetul politic și de securitate 

CPS      cazuri practice strategice 

EDIDP   Programul european de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării (cf. European Defence 

Industrial Development Programme) 

EDTIB  baza industrială și tehnologică de apărare 

europeană (cf. European defence technological 

and industrial base) 

EGF  Forța de Jandarmerie Europeană (cf. European 

Gendarmerie Force) 

en. limba engleză 

EUBG      grup tactic de luptă ale UE (cf. EU Battlegroup) 

Eurocorps     Corpul European 

Eurogendfor     v. EDF 

EUMS  Statul-Major al Uniunii Europene (cf. European 

Union Military Staff) 

EUMS INT     Direcția pentru informații (în cadrul „EUMS”) 

FEA      Fondul european de apărare 

fr.      limba franceză 

HG      hotărâre a Guvernului 

HLG procesul privind obiectivul global (cf. EU 

Headline Goal Process) 

IEP      Instrumentul european pentru pace 

IMM      întreprinderi mici și mijlocii 
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INTCEN Centrul de analiză a informațiilor al UE (cf. EU 

Intelligence and Situation Centre) 

ISSUE Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii 

Europene 

IVCDCI Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 

dezvoltare și cooperare internațională – Europa în 

lume 

ÎR/VP Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate/ vicepreședinte al 

Comisiei Europene (și ÎR) 

JAI justiție și afaceri interne 

JSCC Celula comună de coordonare a sprijinului (cf. 

Joint Support Coordination Cell) 

JO Jurnalul oficial al Uniunii Europene 

MIE Mecanismul pentru interconectarea Europei 

M.Of. Monitorul oficial al României, partea I 

MPCC capacitatea militară de planificare și conducere 

(cf. Military Planning and Conduct Capability) 

NATO      Organizația Tratatului Atlanticului de Nord 

NDPP       procesul de planificare a apărării al NATO (cf.  

NATO Defence Planning Process) 

n.n.      nota noastră 

OCIR obiectivele în materie de capabilități cu impact 

ridicat 

ONU      Organizația Națiunilor Unite 

PACE exercițiu paralel și coordonat (cf. Parallel and 

Coordinated Exercise) 

PADR Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în 

materie de apărare (cf. European Union 

Preparatory Action on Defence Research) 

PDC Planul de dezvoltare a capabilităților 

(capacităților) 

PESC      politica externă și de securitate comună a UE 

PESCO cooperarea structurată permanentă (cf. Permanent 

Structured Cooperation) 

PNA plan național de punere în aplicare (v. PESCO) 

PSAC      politica de securitate și de apărare comună a UE 

SatCen      Centrul Satelitar al Uniunii Europene 

SEAE      Serviciul European de Acțiune Externă 
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SGUE  Strategia globală a UE în domeniul securității și 

apărării 

SIAC  capacitatea unică de analiză a informațiilor (cf. 

Single Intelligence Analysis Capacity) 

TEN-T rețeaua transeuropeană de transport (cf. trans-

European transport network) 

TFUE      Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

TUE Tratatul privind Uniunea Europeană (astfel 

modificat prin Tratatul de la Lisabona) 

UA Uniunea Africană 

UE      Uniunea Europeană 

UEO      Uniunea Europei Occidentale 
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1. Aspecte preliminare. Domeniul studiului 

Istoria edificării unei „apărări europene” precede înființarea Comunităților Europene care, în 

prezent, constituie Uniunea Europeană. Reperul esențial este proiectul 

tratatului de instituire a Comunității Europene a Apărării1, ce urma a avea 

ca părți aceleași șase state membre europene care au instituit cele trei 

Comunități Europene2. Menționatul tratat, încheiat la Paris, în 1952, nu 

a fost ratificat de parlamentul francez și nu a mai intrat în vigoare. 

Ulterior, în 1955, a fost 

înființată Uniunea Europei 

Occidentale („UEO”), pornind 

de la Tratatul încheiat la Bruxelles, în 19483. Uniunea 

Europei Occidentale a funcționat între 1955-2011 ca 

for de coordonare în chestiuni de securitate și apărare 

europeană. Misiunile UEO au fost preluate apoi de 

UE. În plus, tratatul respectiv a contribuit la crearea 

Organizației Atlanticului de Nord (NATO)4. Tratatul 

de la Maastricht (1992), care a instituit Uniunea 

Europeană, a precizat în preambulul său hotărârea statelor membre „să pună în aplicare o 

politică externă și de securitate comună, care să cuprindă stabilirea, în perspectivă, a unei 

politici de apărare comune, care ar putea conduce, la momentul potrivit, la o apărare comună, 

consolidând astfel identitatea și independența Europei, cu scopul de a promova pacea, 

securitatea și progresul în Europa și în lume”5. 

Impulsul dezvoltării politicii de securitate și apărare comună a fost intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Amsterdam, la 1 mai 1999. La reuniunea Consiliului European de la Köln, din 

3-4 iunie 1999, a fost formulată o declarație și s-a luat act de un raport elaborat de președinția 

                                                            

1 A se vedea și versiunea în limba franceză a tratatului. 

2 Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea Europeană 

a Energiei Atomice (Euratom). 

3 În 1948, Franța, Regatul Unit, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg au încheiat la Bruxelles Tratatul de colaborare 

în materie economică, socială și culturală și de apărare colectivă legitimă; tratatul, intrat în vigoare în același an, 

stipula crearea unei organizații internaționale, „Organizația Tratatului de la Bruxelles” sau „Uniunea 

Occidentală”. 

4 Potrivit Tratatului de la Washington (1949); organizația a fost creată de 12 țări și, în prezent, ea numără 30 de 

țări membre (cf. pagina NATO); pentru o cronologie a principalelor etape ale NATO, a se vedea siteul France 

Diplomatie (cf. en.).  

Mai recent, la 18 mai 2022, Finlanda și Suedia au depus cereri de aderare la NATO. În privința Finlandei, a se 

vedea Raportul guvernului asupra schimbărilor privind mediul de securitate, 13 aprilie 2022; Raportul privind 

aderarea Finlandei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, 15 mai 2022; pagina guvernului finlandez, 17 

mai 2022; referitor la Suedia, a se vedea raportul Deteriorarea mediului de securitate – implicații pentru Suedia, 

13 mai 2022; pagina guvernului suedez, 18 mai 2022 (toate în en). A se vedea și comentariul „Moscow Threatens 

the Balance in the High North”, Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), martie 2022. 

La 5 iulie 2022 au fost semnate protocoalele de aderare a Finlandei și Suediei la NATO, care urmează a fi ratificate 

de țările NATO și care vor intra apoi în vigoare. 

5 Această formulare se regăsește la art. B din tratatul amintit, în calitate de obiectiv al UE; în același sens, a se 

vedea și art. J.4 alin. (1) din tratat. 

Germania, 
Belgia, Franța, 
Italia, 
Luxemburg, 
Țările de Jos  

 
Uniunea Europei Occidentale a 
avut ca părți 10 țări europene 
(Belgia, Franța, Germania, 
Grecia, Italia, Luxemburg, 
Portugalia, Regatul Unit, 
Spania, Țările de Jos). 

https://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf
https://www.europarl.europa.eu/summits/kol1_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_en.htm
https://www.cvce.eu/obj/traite_instituant_la_communaute_europeenne_de_defense_paris_27_mai_1952-fr-2af9ea94-7798-4434-867a-36c4a256d0af.html
https://www.cvce.eu/obj/traite_de_bruxelles_17_mars_1948-fr-3467de5e-9802-4b65-8076-778bc7d164d3.html
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf
https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/nos-alliances-et-cooperations/la-france-et-l-otan/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/our-alliances-and-cooperations/france-and-nato/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164002
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164093
https://valtioneuvosto.fi/en/-/10616/finland-declares-its-interest-to-accede-to-nato
https://www.government.se/legal-documents/2022/05/ds-20228/
https://government.se/articles/2022/05/formal-request-for-nato-membership-signed-and-presented/
https://www.swp-berlin.org/publikation/moscow-threatens-the-balance-in-the-high-north
https://www.swp-berlin.org/en/swp
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_197763.htm


9 / 89 

germană a Consiliului privind consolidarea politicii europene comune în materia securității și 

apărării. 

În paralel, acele evoluții au fost însoțite de reflecții privind modalitățile de configurare a unei 

„apărări europene”. 

De exemplu, în iunie 2017, Comisia Europeană a publicat un Document de reflecție privind 

viitorul apărării europene, COM(2017)315, în contextul prezentării, la 1 martie 2017, a Cărții 

albe privind viitorul Europei. Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025, 

COM(2017)2025. Amintitul document, care constituia al patrulea document de reflecție pentru 

viitorul UE cu 27 de state membre, expunea trei scenarii posibile, în perspectiva orizontului 

2025, în funcție de voința politică a statelor membre: scenariul cooperării cu caracter voluntar 

în materia securității și apărării, în care UE ar urma să completeze eforturile statelor membre, 

solidaritatea să rămână ad-hoc și să fie interpretată în mod individual de către statele membre; 

scenariul partajării securității și apărării, potrivit căruia UE ar urma să completeze eforturile 

statelor membre, iar solidaritatea operațională și financiară dintre statele membre să devină 

regula; scenariul securității și apărării comune, care să promoveze solidaritatea și asistența 

reciproce, alături de o apărare comună, valorificând deplin art. 42 TUE. 

Mai recent, recomandările formulate în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, care și-a 

încheiat lucrările la 9 mai 2022, au vizat și domeniul securității și apărării europene: în privința 

procesului decizional și a coeziunii în cadrul UE, propunerea 21 s-a referit la îmbunătățirea 

capacității de a lua decizii rapide și eficiente în cadrul politicii externe și de securitate comune 

(„PESC”), propunerile 23 și 24 au susținut promovarea UE ca actor puternic pe scena mondială 

în ceea ce privește pacea și securitatea și, respectiv, în ceea ce privește construirea de relații 

(cu țările terțe); propunerea 33 a abordat securitatea cibernetică și dezinformarea, în perspectiva 

unei societăți digitale sigure și de încredere. 

Care sunt, pe scurt, trăsăturile fundamentale ale politicii de securitate și apărare comună 

(„PSAC”) a UE? Ele se regăsesc în preambulul 

Protocolului nr. 10 privind cooperarea structurată 

permanentă stabilită prin articolul 42 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (anexat TUE și TFUE): 

PSAC face parte integrantă din politica externă și de 

securitate comună („PESC”) a UE și nu aduce atingere 

caracterului specific al politicii de securitate și de 

apărare a anumitor state membre ale UE; PSAC asigură 

UE o capacitate operațională bazată pe mijloace civile 

și militare, la care UE poate recurge pentru misiunile 

desfășurate în afara frontierelor UE pentru a asigura 

menținerea păcii, prevenirea conflictelor și 

consolidarea securității internaționale în conformitate 

cu principiile Cartei ONU; îndeplinirea acelor atribuții 

se bazează pe capacitățile militare furnizate de statele membre, în conformitate cu principiul 

„pachetului unic de forțe”; PSAC respectă obligațiile ce decurg din Tratatul NATO pentru 

statele membre a căror apărare comună se realizează în cadrul NATO, care rămâne baza 

apărării comune a membrilor săi, și este compatibilă cu politica de securitate și de apărare 

comună adoptată în cadrul NATO; un rol din ce în ce mai pronunțat al UE în materia securității 

și apărării va contribui la reînnoirea NATO; PSAC vizează să confere UE capacitatea de a-și 

În prezent, 21 de state 
membre ale UE sunt și 
membre ale NATO. În luna 
mai 2022, Finlanda și 
Suedia au depus cereri de 
aderare la NATO, iar la 5 
iulie 2022 au fost semnate 
protocoalele de aderare a 
celor două țări la NATO. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/reflection-paper-defence_ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_2025_RO_ACTE_f.pdf
https://mcusercontent.com/2d713c4f89e4364f74b1e1430/files/1e06d642-cd91-d22f-8d50-ece36f02b201/CoFE_Consolidated_list_of_draft_proposals_FINALRO.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm
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asuma integral responsabilitățile care îi revin în cadrul comunității internaționale; ONU poate 

solicita asistență din partea UE pentru punerea în 

aplicare de urgență a misiunilor întreprinse în temeiul 

capitolelor VI („Rezolvarea pașnică a diferendelor”) 

și VII (Acțiunea în caz de amenințări împotriva păcii, 

de încălcări ale păcii și de acte de agresiune) din Carta 

ONU. 

Securitatea internațională se transformă. În 

concluziile reuniunii sale din 24-25 martie 2022, 

Consiliul European evoca „noua situație în materie de 

securitate din Europa, care reprezintă o schimbare 

majoră în mediul strategic al acesteia”, constatare 

reluată în reuniunea sa ulterioară din 30-31 mai 2022. 

Pentru a înțelege cât mai bine contextul și evoluția 

PSAC, considerăm că este pertinentă prezentarea la zi 

(până în luna iunie 2022) a celor mai importante 

evoluții de la nivelul UE. Reperul temporal inițial, 

ales pentru studiul de față, este anul 2016, în care a 

fost prezentată Strategia globală pentru politica 

externă și de securitate a Uniunii 

Europene. Respectivei strategii i-a 

succedat Busola strategică pentru 

securitate și apărare, adoptată în luna 

martie 2022. Pentru a răspunde la 

întrebarea esențială, ridicată în titlul 

lucrării de față, aceea în ce măsură 

războiul din Ucraina contribuie la 

reconfigurarea politicii de securitate și 

apărare comună a UE, este necesară 

descrierea evoluțiilor și contextului 

actual al acestei politici. 

Studiul este împărțit după cum 

urmează: secțiunea 2 expune 

dispozițiile dreptului primar al UE, în 

vigoare în prezent, ce vizează politica 

de securitate și apărare comună 

(„PSAC”) a UE; secțiunea 3 prezintă 

Strategia globală pentru politica 

externă și de securitate a Uniunii 

Europene (2016) și progresele punerii 

sale în aplicare, astfel menționate în 

concluzii adoptate periodic de 

Consiliul UE; următoarea secțiune (4) 

trece în revistă cele mai relevante 

mecanisme și instrumente de finanțare ale Uniunii Europene în domeniul PSAC; secțiunea 5 

prezintă poziții exprimate de Camera Deputaților în controlul exercitat în afaceri europene, cu 

„Capacitate” sau „capabilitate” 
militară/de apărare? 

Există varii definiții ale acestei noțiuni. De pildă, 
Glosarul Comitetului militar al Uniunii Europene 
de acronime și definiții, revizuit în 2021, elaborat 
de Serviciul European de Acțiune Externă, 
definește „Capability” astfel: „A capability is the 
ability to perform actions in order to achieve 
effects. Capabilities are defined by minimum 
requirements along the Lines of Development 
(COTMLPFI)”. Terminologic, versiuni în limba 
română ale unor documente mai vechi provenite 
de la instituții și organisme ale UE utilizau 
„capacități de apărare” pentru corespondentul în 
limba engleză „defence capability”. Limba 
franceză folosește însă „capacités de défense”, cea 
spaniolă, „capacidades de defensa”, limba italiană, 
„capacità di difesa”, limba portugheză 
„capacidades de defesa”. În plus, chiar versiunea 
oficială în limba română a tratatelor UE folosește 
termenul „capacitate” („capacități”). Versiuni mai 
recente ale unor documente ale UE utilizează 
însă relativ frecvent termenul „capabilități de 
apărare”. În consecință, vom utiliza, în măsura 
posibilului, forma „capacități”. 

În mod constant, din 
perspectiva instituțiilor 
politice ale UE (îndeosebi 
Consiliul European și 
Consiliul UE), NATO este 
considerată „temelia apărării 
colective” pentru acele state 
ale UE care sunt și membre 
ale amintitei organizații (a se 
vedea concluziile președinției 
Consiliului European de la 
Köln, din 3-4 iunie 1999; 
concluziile privind punerea în 
aplicare a Strategiei globale a 
UE în domeniul securității și 
apărării (2016)). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56588/2022-05-30-31-euco-conclusions-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8341-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21070/57886.pdf
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pertinență în domeniul PSAC; secțiunea 6 abordează noul document strategic al UE – „Busola 

strategică” (2022), încercând, în particular, surprinderea noului context de securitate 

internațional indus de războiul din Ucraina; cea din urmă secțiune (7) sintetizează câteva 

concluzii. O anexă a studiului este menită să enumere repere cronologice esențiale în edificarea 

PSAC a UE, ulterior strategiei UE din 2016. 
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2. Politica de securitate și apărare comună potrivit Tratatului de la Lisabona 

Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), modificat prin Tratatul de la Lisabona, intrat în 

vigoare la 1 decembrie 2009, precizează la art. 42-466 și în Protocolul nr. 10 privind cooperarea 

structurată permanentă stabilită prin articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(anexat TUE și TFUE) cadrul actual al politicii de securitate și apărare comună a UE („PSAC”). 

Dispozițiile respective se completează cu normele generale stabilite în cadrul politicii externe 

și de securitate comună („PESC”) și al acțiunii externe a UE. Așadar, în cadrul ordinii juridice 

a Uniunii Europene, PSAC, parte a PESC, beneficiază de particularități însemnate. Una dintre 

acestea este natura interguvernamentală a PSAC (și a PESC), domeniu în care statele membre 

exercită un rol esențial. 

Încă în preambulul său, TUE arată: „Hotărâți7 să pună în aplicare o politică externă și de 

securitate comună, inclusiv definirea treptată a unei politici de apărare comune, care ar putea 

conduce la o apărare comună, în conformitate cu dispozițiile articolului 42 [TUE], consolidând 

astfel identitatea Europei și independența acesteia în vederea promovării păcii, securității și 

progresului în Europa și în întreaga lume”. 

Art. 42 TUE expune cadrul PSAC. Alin. (1) arată că respectiva politică „face parte integrantă 

din” PESC și „asigură Uniunii o capacitate operațională bazată pe mijloace civile și militare”, 

la care UE poate recurge „în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura menținerea 

păcii, prevenirea conflictelor și întărirea securității internaționale, în conformitate cu principiile 

Cartei Organizației Națiunilor Unite. Îndeplinirea acestor sarcini se sprijină pe capacitățile 

furnizate de statele membre”. Alin. (2) precizează că PSAC „include definirea treptată a unei 

politici de apărare comune a Uniunii”, ce „va conduce la o apărare comună după ce Consiliul 

European hotărăște aceasta în unanimitate”, Consiliul UE urmând să recomande statelor 

membre să adopte o decizie în conformitate cu normele lor constituționale. PSAC „nu aduce 

atingere caracterului specific al politicii de securitate și de apărare a anumitor state membre, 

respectă obligațiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state membre 

care consideră că apărarea lor comună se realizează în cadrul Organizației Tratatului 

Atlanticului de Nord (NATO)8 și este compatibilă cu politica comună de securitate și de apărare 

stabilită în cadrul acesteia”. Potrivit alin. (3), pentru punerea în aplicare a PSAC, statele 

membre pun la dispoziția Uniunii capacități civile și militare pentru a contribui la obiectivele 

definite de Consiliul UE și, de asemenea, acele state membre care constituie în comun forțe 

multinaționale le pot pune la dispoziția PSAC. Aceeași dispoziție notează angajamentul statelor 

membre de a-și îmbunătăți treptat capacitățile militare. Agenția Europeană de Apărare 

(denumită și „Agenția din domeniul dezvoltării capacităților de apărare, cercetare, achiziții și 

armament”) „identifică necesitățile operaționale, promovează măsurile necesare satisfacerii 

acestora, contribuie la identificarea și, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile 

pentru întărirea bazei industriale și tehnologice în sectorul de apărare, participă la definirea 

unei politici europene în materie de capacități și de armament și sprijină Consiliul în evaluarea 

                                                            
6 Acele dispoziții sunt incluse în titlul V („Dispoziții generale privind acțiunea externă a uniunii și dispoziții 

speciale privind politica externă și de securitate comună”) capitolul 2 („Dispoziții speciale privind politica externă 

și de securitate comună”) secțiunea 2 („Dispoziții privind politica de securitate și apărare comună”). 

Notăm și faptul că secțiunea 1 a capitolului 2 poartă titlul „Dispoziții comune”. 

7 i.e. reprezentanții statelor membre. 

8 Pentru problematica raporturilor între UE și NATO, mai concret a suprapunerii între cele două organizații, a se 

vedea, mai recent, articolul lui Leonard August Schuette, Shaping institutional overlap: NATO’s responses to EU 

security and defence initiatives since 2014, 4 martie 2022. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13691481221079188
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îmbunătățirii capacităților militare”. Alin. (4) stabilește regula unanimității pentru adoptarea 

de Consiliul UE a deciziilor referitoare la PSAC, inclusiv a celor cu privire la lansarea unei 

misiuni menționate la prezentul articol (i.e. art. 42 TUE); dreptul de inițiativă revine Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate (împreună cu Comisia 

Europeană, atunci când propune recurgerea la 

instrumente ale UE) sau fiecărui stat membru. Alin. 

(5) arată că, „[î]n cadrul Uniunii, Consiliul [UE] poate 

încredința realizarea unei misiuni unui grup de state 

membre, în scopul apărării valorilor Uniunii și al 

servirii intereselor acesteia. Realizarea unei astfel de 

misiuni este reglementată la articolul 44 [TUE]”. 

Cooperarea structurată permanentă („PESCO”) este 

evocată la alin. (6), drept posibilitate deschisă statelor 

membre care întrunesc „cele mai înalte capacități 

militare și care au subscris unor angajamente mai 

stricte în materie în vederea realizării celor mai solicitante misiuni”. Potrivit aceluiași alin. (6), 

PESCO nu aduce atingere dispozițiilor art. 43 TUE. Art. 42 alin. (7) par. 1 și 2 TUE precizează 

clauza de apărare reciprocă, potrivit formării următoare: „În cazul în care un stat membru ar 

face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, 

celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor și 

asistență prin toate mijloacele de care dispun, în 

conformitate cu articolul 51 din Carta Organizației 

Națiunilor Unite. Aceasta nu aduce atingere caracterului 

specific al politicii de securitate și apărare a anumitor 

state membre. Angajamentele și cooperarea în acest 

domeniu sunt conforme cu angajamentele asumate în 

cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care 

rămâne pentru statele membre ale acestei organizații 

fundamentul apărării lor colective și cadrul de punere în 

aplicare a acesteia. În paralel cu această clauză de apărare 

reciprocă, art. 222 TFUE precizează în mod amănunțit cadrul clauzei de solidaritate9. 

                                                            
9 Pentru detalii privind clauza de apărare reciprocă, a se vedea studiul „Uncharted and uncomfortable in European 

defence. The EU’s mutual assistance clause of Article 42(7)”, Institutul Clingendael, 27 ianuarie 2022; studiul 

notează, printre altele, natura diferită a art. 42 alin. (7) TUE față de art. 5 din Tratatul NATO și expune trei ipoteze 

în care ar putea fi invocată clauza de asistență reciprocă (în răspuns la un atac terorist, împotriva unor agresiuni 

hibride, precum atacuri cibernetice grave, împotriva unui atac militar). A se vedea și nota „Invoking the EU’s 

Mutual Assistance Clause. What it says, what it means”, Institutul Egmont, 20 noiembrie 2015. 

Până în prezent, clauza de 
apărare reciprocă 
precizată la art. 42 alin. (7) 
TUE a fost activată o 
singură dată, în noiembrie 
2015, la inițiativa Franței, 
urmare a atentatelor 
teroriste de la Paris. 

Cadrul PESCO este 
reglementat la art. 42 alin. (6) 
și art. 46 TUE și în Protocolul 
(nr. 10) privind cooperarea 
structurată permanentă 
stabilit prin articolul 42 din 
Tratatul privind Uniunea 
Europeană, anexat TUE și 
TFUE. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362#id_artA190_ttl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E222
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2022-01/uncharted-and-uncomfortable.pdf
https://www.egmontinstitute.be/invoking-the-eus-mutual-assistance-clause-what-it-says-what-it-means/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581408/EPRS_BRI(2016)581408_EN.pdf
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Art. 43 TUE arată, la alin. (1), că misiunile prevăzute la art. 42 alin. (1) TUE (și anume 

desfășurate în afara UE pentru a asigura 

menținerea păcii, prevenirea conflictelor 

și întărirea securității internaționale), ce 

pot presupune mijloace civile și militare, 

„includ acțiunile comune în materie de 

dezarmare, misiunile umanitare și de 

evacuare, misiunile de consiliere și de 

asistență în probleme militare, misiunile 

de prevenire a conflictelor și de menținere 

a păcii, misiunile forțelor de luptă pentru 

gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de 

restabilire a păcii și operațiile de 

stabilizare după încetarea conflictelor”, 

toate acele misiuni putând contribui la 

combaterea terorismului, inclusiv prin 

sprijinul acordat țărilor terțe în 

combaterea terorismului pe teritoriul 

acestora. Potrivit alin. (2), Consiliul UE 

adoptă decizii privind misiunile amintite, 

„definind obiectivele și întinderea 

acestora, precum și condițiile generale de 

punere în aplicare” și Înaltul 

Reprezentant („ÎR”), „sub autoritatea 

Consiliului UE și în contact strâns și 

permanent cu Comitetul Politic și de Securitate”, 

supraveghează coordonarea aspectelor civile și militare ale 

misiunilor. 

Art. 44 alin. (1) TUE arată că, „[î]n cadrul deciziilor 

adoptate în conformitate cu articolul 43 [TUE], Consiliul 

[UE] poate încredința punerea în aplicare a unei misiuni 

unui grup de state membre care doresc să se angajeze în 

această misiune și care dispun de capacitățile necesare”, 

statele membre participante punându-se de acord, împreună 

cu Înaltul Reprezentant, cu privire la gestionarea misiunii. 

Potrivit alin. (2), statele membre participante la realizarea 

misiunii informează periodic Consiliul UE despre stadiul 

misiunii, din proprie inițiativă sau la solicitarea altui stat 

membru, și, „în cazul în care realizarea misiunii are consecințe majore sau necesită o 

modificare a obiectivului, a întinderii și a condițiilor misiunii stabilite prin deciziile prevăzute 

În cadrul PSAC, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe 
și politica de securitate 
este chemat să exercite 
un rol esențial, prin 
plasarea sa 
instituțională, fiind 
vicepreședinte al 
Comisiei Europene, 
prezidând Consiliul UE 
(în formațiunea Afaceri 
Externe) și fiind șeful 
Agenției Europene de 
Apărare. 

Tratatul de la Amsterdam a încorporat 
misiunile de „tip Petersberg” în tratat: 
potrivit art. J.7 alin. (2), „[c]hestiunile 
prevăzute de prezentul articol [definirea 
unei politici de apărare comune în 
cadrul politicii externe și de securitate 
comună; n.n.] includ misiunile 
umanitare și de evacuare, misiunile de 
menținere a păcii și misiunile forțelor 
combatante pentru gestionarea crizelor, 
inclusiv misiunile de restabilire a păcii”. 
Misiunile respective au fost stabilite în 
Declarația de la Petersberg, adoptată la 
19 iunie 1992 de Consiliul de Miniștri al 
Uniunii Europene Occidentale („UEO”), 
prilej cu care țările membre ale UEO și-
au declarat disponibilitatea de a pune la 
dispoziția UEO, dar și a NATO și a UE, 
unități militare din întregul lor spectru 
de forțe armate convenționale (cf. 
glosarul Eur-Lex). A se vedea și 
concluziile președinției Consiliului 
pentru reuniunea de la Köln din 3-4 
iunie 1999. 

https://www.cvce.eu/en/obj/petersberg_declaration_made_by_the_weu_council_of_ministers_bonn_19_june_1992-en-16938094-bb79-41ff-951c-f6c7aae8a97a.html
https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/glossary/petersberg-tasks.html
https://www.consilium.europa.eu/media/21070/57886.pdf
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la alineatul (1)”, respectivele state sesizează imediat Consiliul UE, care adoptă deciziile 

necesare10. 

Art. 45 alin. (1) TUE enumeră atribuțiile Agenției Europene de Apărare („AEA”), „aflată 

sub autoritatea Consiliului”: 

„(a) să contribuie la identificarea obiectivelor 

privind capacitățile militare ale statelor membre 

și să evalueze respectarea angajamentelor privind 

capacitățile asumate de statele membre;  

(b) să promoveze armonizarea necesităților 

operaționale și adoptarea de metode de achiziție 

performante și compatibile;  

(c) să propună proiecte multilaterale în vederea 

îndeplinirii obiectivelor în materie de capacități 

militare și să asigure coordonarea programelor 

derulate de statele membre și administrarea 

programelor de cooperare specifică;  

(d) să susțină cercetarea în materie de tehnologie 

a apărării, să coordoneze și să planifice 

activitățile de cercetare comune și studierea 

soluțiilor tehnice care răspund necesităților 

operaționale viitoare;  

(e) să contribuie la identificarea, și, după caz, la 

punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru 

întărirea bazei industriale și tehnologice a 

sectorului de apărare și la îmbunătățirea 

eficienței cheltuielilor militare.” 

Potrivit alin. (2) al art. 45 TUE, AEA este deschisă tuturor statelor membre care doresc să 

participe. Consiliul UE, hotărând cu majoritate calificată, adoptă o decizie care definește 

statutul, sediul și regulamentul de funcționare ale AEA, decizie care „ține seama de gradul de 

participare efectivă la activitățile Agenției”. În cadrul AEA se constituie grupuri specifice care 

reunesc statele membre ce derulează proiecte comune. AEA își îndeplinește misiunile în 

colaborare cu Comisia Europeană, dacă este necesar. 

Cooperarea structurată permanentă („PESCO”) este reglementată la art. 46 TUE și în 

Protocolul (nr. 10) privind cooperarea structurată permanentă stabilit prin articolul 42 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, anexat TUE și TFUE. 

Art. 46 TUE arată că statele membre care doresc să participe la PESCO notifică intenția 

Consiliului UE și Înaltului Reprezentant (alin. (1)); în termen de trei luni de la notificare, 

Consiliul UE, hotărând cu majoritate calificată, după consultarea ÎR, adoptă o decizie prin care 

stabilește cooperarea structurată permanentă și adoptă lista statelor membre participante (alin. 

(2)); orice stat membru care, într-un stadiu ulterior, dorește să participe la PESCO, notifică 

intenția sa Consiliului UE și ÎR, iar regulile de procedură sunt similare celor de constituire a 

                                                            
10 În privința art. 44 TUE, a se vedea nota Grupului politico-militar către Comitetul politic și de securitate, „PMG 

Recommendations on Article 44 TEU”, 11 februarie 2015 (cel dintâi constituie un grup de lucru care asistă 

Comitetul politic și de securitate la pregătirile din cadrul politicii de securitate și apărare comune); a se vedea și 

raportul „Spearheading European Defence. Employing the Lisbon Treaty for a Stronger CSDP”, Institutul 

Clingendael, septembrie 2016. 

AEA este reglementată, în prezent, 
prin Decizia (PESC) 2015/1835 a 
Consiliului din 12 octombrie 2015 
de definire a statutului, sediului și 
regulamentului de funcționare ale 
Agenției Europene de Apărare. 

AEA a fost instituită prin Acțiunea 
comună 2004/551/PESC a 
Consiliului din 12 iulie 2004, 
înființarea ei fiind solicitată la 
reuniunea Consiliului European la 
Salonic (19-20 iunie 2003), drept 
„agenție interguvernamentală în 
domeniul dezvoltării capacităților 
de apărare, al cercetării, 
achiziționării și armamentului”. 

În acest moment, la AEA participă 
26 de state membre ale UE (cu 
excepția Danemarcei). 

https://www.statewatch.org/media/documents/news/2015/apr/eu-council-use-art-44-teu-military-coop-6108-15.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Report_Spearheading_European_Defence.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1835
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32004E0551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_03_3
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PESCO, cu mențiunea că la votul în Consiliul UE participă numai acei membri care reprezintă 

statele membre participante (alin. (3)). Sunt precizate și reguli privind suspendarea participării 

unui stat membru – în cazul în care el nu mai îndeplinește criteriile sau nu își mai poate asuma 

angajamentele ce îi revin (alin. (4)), respectiv privind retragerea unui stat membru din PESCO 

(alin. (5)). În plus, potrivit alin. (6), „[d]eciziile și recomandările Consiliului luate în cadrul 

cooperării structurate permanente, altele decât cele prevăzute la alineatele (2)-(5), se adoptă în 

unanimitate. În înțelesul prezentului alineat, unanimitatea este constituită doar din voturile 

reprezentanților statelor membre participante”. 

Art. 1 lit. (a) și (b) din Protocolul (nr. 10) privind PESCO expune obiectivele care trebuie 

urmărite de statele membre ce doresc să participe: 

„(a) să intensifice dezvoltarea capacităților lor de apărare, prin dezvoltarea contribuțiilor 

naționale și prin participarea, după caz, la forțe multinaționale, la principalele programe 

europene de echipare și la activitatea Agenției din domeniul dezvoltării capacităților de apărare, 

de cercetare, de achiziții și de armament (Agenția Europeană de Apărare); și 

(b) să dispună de capacitatea de a furniza, până în 2010, fie cu titlu național, fie ca o 

componentă a grupurilor multinaționale de forte, unități de luptă pentru misiunile preconizate, 

configurate pe plan tactic ca o grupare tactică, cu elemente de susținere, inclusiv în ceea ce 

privește transportul și logistica, capabile să întreprindă, în termen de 5 până la 30 de zile, 

misiunile menționate la articolul 43 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special pentru 

a răspunde la solicitările Organizației Națiunilor Unite, care pot fi menținute pentru o perioadă 

inițială de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la cel puțin 120 de zile”. 

Art. 2 din Protocolul (nr. 10) privind PESCO enumeră angajamentele statelor membre 

participante la PESCO: 

„(a) să coopereze […] în vederea atingerii obiectivelor 

stabilite privind nivelul cheltuielilor de investiții în 

materie de echipamente de apărare și să reexamineze cu 

regularitate aceste obiective din perspectiva mediului de 

securitate și a responsabilităților internaționale ale 

Uniunii; 

(b) să își uniformizeze, în măsura posibilului, mijloacele 

de apărare, în special prin armonizarea identificării 

necesităților militare, prin punerea în comun și, după 

caz, prin specializarea mijloacelor și capacităților de 

apărare, precum și prin încurajarea cooperării în 

domeniul formării și al logisticii; 

(c) să adopte măsuri concrete pentru sporirea 

disponibilității, a interoperabilității, a flexibilității și a capacității de desfășurare a forțelor, în 

special prin identificarea unor obiective comune în materie de proiectare a forțelor, inclusiv 

prin reexaminarea eventuală a procedurilor de decizie naționale; 

Respectivele cinci domenii 
prevăzute la art. 2 din 
Protocolul nr. 10 au fost 
detaliate în lista 
angajamentelor comune 
ambițioase și mai stricte 
asumate de statele membre 
participante, anexată 
Deciziei (PESC) 2017/2315 
de stabilire a PESCO.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315R%2801%29
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(d) să coopereze pentru a se asigura adoptarea măsurilor necesare pentru acoperirea, inclusiv 

prin abordări multinaționale și fără a aduce atingere 

angajamentelor referitoare la acestea, luate în cadrul 

Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a lacunelor 

constatate în cadrul „Mecanismului de dezvoltare a 

capacităților”; 

(e) să participe, după caz, la dezvoltarea de programe 

comune sau europene de echipamente majore în cadrul 

Agenției Europene pentru Apărare”. 

Potrivit art. 3 din același protocol, rolul Agenției Europene 

de Apărare este de a contribui la evaluarea periodică a 

contribuțiilor statelor membre participante în materie de capacități, în special a contribuțiilor 

furnizate în funcție de criteriile stabilite, între altele, în temeiul art. 2 din protocol, urmând a 

elabora un raport în acest sens, cel puțin o dată pe an; evaluarea AEA poate constitui baza 

recomandărilor și a deciziilor Consiliului UE, adoptate în conformitate cu art. 46 TUE. 

Cadrul PSAC precizat la art. 42-46 TUE se completează cu dispozițiile de ordin general 

precizate în TUE pentru acțiunea externă a UE și pentru PESC (titlul V din TUE, art. 21 și 

urm.). 

Competența UE în materia PESC are caracter general: „include toate domeniile politicii 

externe, precum și toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea 

treptată a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună” (art. 24 

alin. (1) par. 1 TUE). 

Consiliul European definește PESC, identificând interesele și obiectivele strategice ale UE, 

obiectivele generale ale PESC, inclusiv în privința cheltuielilor cu implicații în materia apărării, 

și adoptă decizii hotărând cu unanimitate; Consiliul European poate fi convocat în reuniune 

extraordinară pentru a defini liniile strategice ale politicii UE în raport cu evoluțiile 

internaționale. Consiliul UE și Înaltul Reprezentant pun în aplicare PESC și asigură unitatea, 

coerența și eficiența acțiunii UE. Consiliul UE hotărăște, ca regulă, în unanimitate. Consiliul 

UE poate adopta decizii în contextul unei situații internaționale ce impune o acțiune cu caracter 

operativ din partea UE. Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul UE (în formațiunea Afaceri 

Externe) și este susținut de Serviciul European de Acțiune Externă („SEAE”). Statele membre 

se pun de acord în Consiliul European și în Consiliul UE în orice chestiune de interes general 

în domeniul PESC, sunt obligate să se consulte în prealabil de asumarea oricărui angajament 

ce ar putea leza interesele UE și își coordonează acțiunea în cadrul organizațiilor internaționale 

și cu ocazia conferințelor internaționale. Un Comitet Politic și de Securitate („COPS”) 

urmărește situația internațională în domeniile PESC, 

contribuie la definirea politicilor emițând avize adresate 

Consiliului UE și supraveghează punerea în aplicare a 

politicilor convenite, fără a aduce atingere atribuțiilor 

Înaltului Reprezentant. 

În cadrul PESC, Parlamentul European și Comisia 

Europeană îndeplinesc „roluri specifice”, iar, în principiu, 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu dispune de 

competențe în domeniu. Este exclusă adoptarea de acte legislative. 

Mecanismul de 
dezvoltare a capacităților 
precede actualul Plan de 
dezvoltare a 
capabilităților (secțiunea 
4.2., mai jos).  

Excluderea actelor 
legislative din cadrul 
PESC (și PSAC) consacră 
natura executivă a 
acelui domeniu. 
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Cheltuielile administrative care revin 

instituțiilor UE în temeiul punerii în aplicare a 

PESC și PSAC sunt acoperite din bugetul UE; 

bugetul UE acoperă și cheltuielile 

operaționale, cu excepția cheltuielilor legate 

de operațiile având implicații militare sau din 

domeniul apărării, precum și în cazurile în 

care Consiliul UE adoptă în unanimitate o altă 

decizie. În cazul în care o cheltuială nu revine 

bugetului UE, aceasta se suportă de statele 

membre în funcție de rata produsului intern 

brut, cu excepția cazului în care Consiliul UE, 

hotărând în unanimitate, decide altfel. În 

ceea ce privește cheltuielile aferente 

operațiilor cu implicații militare sau din 

domeniul apărării, statele membre 

neparticipante nu sunt obligate financiar. 

Consiliul UE adoptă o decizie care 

stabilește procedurile speciale pentru garantarea accesului rapid la alocările din bugetul UE 

destinate finanțării de urgență a inițiativelor în cadrul PESC, în special la activitățile de 

pregătire a misiunilor PSAC, iar activitățile de pregătire a acelor misiuni PSAC, care nu sunt 

în sarcina bugetului UE, sunt finanțate printr-un fond de lansare, constituit din contribuțiile 

statelor membre. Consiliul UE adoptă cu majoritate calificată, la propunerea Înaltului 

Reprezentant, deciziile care stabilesc procedura de constituire și de finanțare a fondului de 

lansare, în special sumele alocate fondului, procedura de administrare a fondului și procedura 

de control financiar. 

În sfârșit, nu trebuie pierdut din vedere faptul că, în prezent, PESC și PSAC se realizează în 

cadrul instituțional unic al UE. 

 

  

„Mecanismul Athena”, instrument 
extrabugetar al UE 

Problematica suportării cheltuielilor 
comune ale operațiilor cu implicații militare 
sau din domeniul apărării precedă Tratatul 
de la Lisabona. 

În dreptul UE, cel dintâi instrument de acest 
tip a fost Decizia 2004/197/PESC, adoptată 
de Consiliul UE la 23 februarie 2004.  

Revizuirea mecanismului a fost finalizată 
prin adoptarea de Consiliul UE, la 22 martie 
2021, a Deciziei (PESC) 2021/509 de 
instituire a Instrumentului european pentru 
pace. 

secțiunea 
4.6., mai 
jos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32004D0197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021D0509
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3. De la Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene 

(2016) la Busola strategică (2022) – repere majore ale Uniunii Europene 

 

3.1. Preliminarii 

Concluziile Consiliului UE privind PSAC, adoptate la 18 mai 2015, au prefigurat strategia 

PESC a UE din 2016 după cum urmează: „Consiliul subliniază importanța și oportunitatea 

revizuirii strategice în curs, condusă de Înaltul Reprezentant, pentru a evalua schimbările din 

mediul global și provocările și oportunitățile care decurg pentru Uniune. Acesta salută 

continuarea consultărilor strânse cu statele membre, care sunt esențiale pentru Înaltul 

Reprezentant în îndeplinirea mandatului său, cu scopul de a furniza o bază pentru a permite 

Consiliului European din iunie să decidă cu privire la calea de urmat. Consiliul așteaptă cu 

interes să continue acest proces favorabil incluziunii. O 

amplă strategie europeană privind chestiuni de politică 

externă și de securitate ar putea să identifice și să descrie 

obiectivele, prioritățile și interesele UE, amenințările 

existente și pe cele în evoluție, provocările și 

oportunitățile și instrumentele și mijloacele UE necesare 

pentru a le realiza. Va fi evidențiat rolul tot mai important 

al PSAC în cadrul acțiunilor externe ale UE”. Consiliul 

UE invita Înaltul Reprezentant („ÎR”) și Comisia 

Europeană să elaboreze, în consultare cu statele membre, 

un cadru strategic la nivelul UE pentru reforma sectorului 

de securitate până la jumătatea anului 2016: „Acest 

concept de politică ar trebui să reunească PSAC și orice 

alte instrumente PESC relevante, precum și instrumente de cooperare pentru dezvoltare și 

actorii din domeniul libertății, securității și justiției, respectând în același timp temeiurile 

juridice respective, obiectivele primare și procedurile decizionale.” 

În cadrul PESC, rolul strategic, de direcție, este exercitat de Consiliul European. Pe de altă 

parte, în formațiunea Afaceri Externe, miniștrii apărării din UE se reunesc în Consiliul UE de 

două ori pe an, de obicei împreună cu miniștrii afacerilor externe din UE. Cu acea ocazie, sunt 

adoptate concluzii care trec în revistă problemele înregistrate în politica de securitate și apărare 

a UE. Concluziile adoptate de Consiliul UE ulterior Strategiei globale pentru politica externă 

și de securitate a Uniunii Europene („SGUE”), prezentate cronologic în secțiunea de față, 

surprind dinamica inițiativelor și acțiunilor promovate în domeniul securității și apărării.11 

 

                                                            
11 Contextul existent la nivelul UE, anterior prezentării SGUE, este expus în nota „Europe of Defence? Views on 

the future of defence cooperation”, iulie 2016, elaborată în cadrul Parlamentului European. Pentru o perspectivă 

de ordin istoric asupra planificării în domeniul apărării europene, a se vedea studiul „On the way towards a 

European Defence Union – A White Book as a first step”, 18 aprilie 2016, elaborat pentru Parlamentul European; 

nota elaborată în cadrul Parlamentului European „European defence – A year on from the global strategy”, iulie 

2017, descrie evoluțiile produse în primul an ulterior adoptării SGUE. 

Precedenta strategie 
europeană de securitate, 
denumită „O Europă 
sigură într-o lume mai 
bună”, elaborată de Înaltul 
Reprezentant, a fost 
adoptată de Consiliul 
European la reuniunea din 
12-13 din decembrie 2003. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586607/EPRS_BRI(2016)586607_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU(2016)535011_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608640/EPRS_BRI(2017)608640_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0928657-af99-4552-ae84-1cbaaa864f96/
https://www.consilium.europa.eu/media/20825/78364.pdf
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3.2. Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene (2016) și 

planurile de acțiune aferente 

Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene („SGUE”) a fost 

prezentată Consiliului European de Înaltul Reprezentant la reuniunea din 28 iunie 2016. 

Strategia enumera cinci priorități: 

- securitatea Uniunii (cu următoarele componente: securitate și apărare, combaterea 

terorismului, securitatea cibernetică, securitatea energetică, comunicarea strategică); 

- reziliența statelor și a societăților din vecinătatea estică și sudică a Uniunii (care viza politica 

de extindere, politica europeană de vecinătate, reziliența în regiunile înconjurătoare, politica în 

domeniul migrației); 

- o abordare integrată a crizelor și conflictelor (care includea 

măsuri preventive pentru pace, securitatea și stabilizarea, 

soluționarea conflictelor, economia politică a păcii); 

- cooperarea regională (vizând ordinea europeană în materie de 

securitate, Marea Mediterană, Orientul Mijlociu și Africa sub 

semnul păcii și al prosperității, strângerea legăturilor 

transatlantice, cu țările din nord și din sud, relațiile cu Asia, 

cooperarea în regiunea arctică); 

- guvernanța globală pentru secolul XXI12 (i.e. promovarea 

unei ordini globale bazate pe dreptul internațional). 

În privința instrumentelor la care UE urma a recurge, strategia menționa punerea la dispoziție 

a unor fonduri suficiente pentru apărare, respectarea angajamentului colectiv privind atribuirea 

a 20% din bugetul destinat apărării pentru achiziționarea de echipamente și pentru cercetare și 

tehnologie; dezvoltarea unor capacități interoperabile, ce ar trebui utilizate, în măsura 

posibilului, în sprijinul UE, NATO, ONU și al altor 

eforturi multinaționale. 

În planul securității europene, erau vizate îmbunătățirea 

monitorizării și controlului fluxurilor cu implicații în 

materia securității, investițiile în capacități digitale pentru 

garantarea securității datelor, a rețelelor și a infrastructurii 

vitale în spațiul digital european, respectiv dezvoltarea 

capacităților militare (terestre, aeriene, spațiale și 

maritime). Dobândirea și păstrarea acelor capacităților 

impunea cooperarea statelor membre în domeniul apărării; 

deși statele membre își păstrau suveranitatea în privința 

deciziilor în domeniul apărării, erau susținute angajamente 

reale prin promovarea unor achiziții colaborative13, cu 

obiectivul atingerii unui prag de 35 % al respectivelor 

cheltuieli din totalul fondurilor dedicate echipamentelor. Din perspectiva obiectivului sporirii 

                                                            
12 Cf. „La gouvernance mondiale au XXIe siècle” (fr.). 

13 Pentru această problemă, a se vedea studiul „EU Defence Package: Defence Procurement and Intra-Community 

Transfers Directives. European Implementation Assessment”, Parlamentul European, octombrie 2020. 

Notăm că, mai recent, 
alături de acele patru 
domenii militare, s-a 
profilat un al cincilea, 
spațiul cibernetic, cu 
caracter transversal (a se 
vedea publicația AEA 
„Cyber Defence - Built on 
European cooperation”, 
8 septembrie 2021). 

La 22 ianuarie 2018, 
Consiliul UE a adoptat 
Concluzii privind 
abordarea integrată 
în materie de conflicte 
și crize externe. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10715-2016-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654171/EPRS_STU(2020)654171_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5413-2018-INIT/ro/pdf


21 / 89 

coerenței în planificarea în domeniul apărării și în dezvoltarea capacităților, era anunțat un 

proces anual coordonat de revizuire la nivelul UE, pentru a discuta planurile de cheltuieli 

militare ale statelor membre, în coerență deplină cu procesul de planificare a apărării al NATO. 

În consolidarea Planului de dezvoltare a capacităților, Agenția Europeană de Apărare („AEA”) 

era chemată să acționeze ca interfață între statele membre și Comisia Europeană, inclusiv în 

Autonomia strategică a UE 

Din punct de vedere cronologic, o primă mențiune a autonomiei strategice în 
contextul Uniunii poate fi identificată în Declarația comună privind apărarea 
europeană, emisă la 4 decembrie 1998 cu ocazia reuniunii franco-britanice de la 
Saint Malo; cu respectiva ocazie, șefii de stat sau de guvern britanic și francez au 
convenit că „Uniunea trebuie să aibă capacitate de acțiune autonomă, susținută 
prin forțe militare credibile, mijloace de a decide utilizarea lor și o disponibilitate 
de a proceda astfel, pentru a răspunde crizelor internaționale”. 

Concluziile președinției pentru reuniunea Consiliului European din 3-4 iunie 1999 
(de la Köln) preconizau capacitatea Uniunii de a acționa autonom, în parametri 
asemănători declarației respective. 

Anterior Strategiei globale a UE în domeniul securității și apărării (2016), Consiliul 
European, la reuniunea din 19-20 decembrie 2013, cerea ca Europa să își dezvolte 
o bază industrială și tehnologică de apărare europeană „mai integrată, durabilă, 
invocatoare și competitivă”, de natură să își sporească autonomia sa strategică și 
capacitatea de a acționa împreună cu partenerii. 

La rândul său, Strategia globală arăta că „[u]n nivel corespunzător de ambiție și 
autonomia strategică sunt importante pentru capacitatea Europei de a promova 
pacea și de a salvgarda securitatea în interiorul și în afara frontierelor sale”. Mai 
mult, aprofundarea cooperării UE cu NATO, era văzută a avea loc „în 
complementaritate, sinergie și cu respectarea deplină a cadrului instituțional, a 
caracterului reprezentativ și a autonomiei decizionale ale celor două părți”. 

Autonomia strategică a UE, menită să întărească capacitatea Europei de a 
promova securitatea în interiorul și în afara frontierelor sale, se află în legătură cu 
caracterul complementar al cooperării între UE și NATO, pornind de la constatarea 
potrivit căreia cele două împărtășesc aceleași interese strategice și se confruntă cu 
aceleași provocări în est și în sud, precum și de la imperativul asigurării aceluiași 
caracter complementar pentru mijloacele de care dispun (cf. Rezoluția 
Parlamentului European din 23 noiembrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a 
politicii de securitate și apărare comune). 

Busola strategică (2022) vizează consolidarea autonomiei strategice a UE și 
capacității sale de a colabora cu partenerii pentru protejarea valorilor și intereselor 
UE. „O UE mai puternică și mai capabilă în materie de securitate și apărare va 
aduce o contribuție pozitivă la securitatea mondială și transatlantică și este 
complementară NATO, care rămâne baza apărării colective pentru membrii săi. 
Cele două merg mână în mână”. 

(A se vedea nota „Strategic autonomy and European defence”, 17 decembrie 2017, 
Real Instituto Elcano; studiul „Unpacking open strategic autonomy From concept to 
practice”, noiembrie 2021, Clingendael; raportul „European Strategic Autonomy in 
Defence. Transatlantic visions and implications for NATO, US and EU relations”, RAND 
Europe, noiembrie 2021.) 

https://www.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f/publishable_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21070/57886.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0440_RO.html
https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/strategic-autonomy-and-european-defence/
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2021-11/Unpacking_open_strategic_autonomy.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1319-1.html
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încurajarea sistematică a cooperării în domeniul apărării între statele membre. Era evocată 

finanțarea UE pentru cercetarea și tehnologia din domeniul apărării, reflectată în primul rând 

în evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual și apoi într-un program de 

sine stătător în următorul ciclu bugetar. O industrie de apărare europeană14 durabilă, 

inovatoare și competitivă era considerată esențială pentru autonomia strategică a Europei și 

pentru o PESC credibilă. O bază europeană de apărare, tehnologică și industrială solidă 

presupunea o piață internă echitabilă, funcțională și transparentă, securitatea aprovizionării, 

precum și un dialog structurat cu industriile relevante din domeniul apărării. Participarea IMM-

urilor din sectorul apărării putea îmbunătăți inovarea și investițiile în tehnologiile militare de 

mâine. 

Erau preconizate modificări în privința instrumentelor de 

răspuns de care dispunea UE în domeniul politicii externe 

a UE (diplomației), al PSAC, în cadrul cooperării pentru 

dezvoltare (politicii UE de dezvoltare), precum și în 

investițiile în baza de cunoștințe ale acțiunii externe a UE 

(prin consolidarea SEAE și prin îmbunătățirea coordonării 

între instituțiile UE și statele membre). În domeniul 

specific al PSAC, era vizată consolidarea răspunsului 

rapid al UE la crize, în deplină conformitate cu Carta 

ONU, statele membre fiind chemate să își consolideze 

capacitatea de desfășurare și interoperabilitatea forțelor lor 

prin intermediul cursurilor de formare și al exercițiilor; se 

impunea abordarea obstacolelor procedurale, financiare și 

politice care împiedicau desfășurarea grupurilor tactice 

de luptă („EUBG”) și generarea de forțe și ce reduceau 

eficacitatea operațiilor militare din cadrul PSAC. Era 

afirmată continuarea dezvoltării misiunilor civile 

(calificate drept „emblema PSAC”), prin încurajarea 

generării de forțe, prin accelerarea desfășurării și oferirea 

unor programe de formare adecvate, bazate pe o programă 

la nivel european. O PSAC capabilă să răspundă 

presupunea și o simplificare a structurii instituționale, prin 

consolidarea planificării operaționale și a structurilor de conducere, prin construirea unor 

legături mai strânse între structurile și misiunile civile și militare, prin posibilitatea inițierii 

cooperării consolidate dintre statele membre. 

Strategia anunța sporirea integrării acțiunii externe a UE, mai concret a actorilor săi (ÎR/VP și 

SEAE) și al politicilor sale, precum „abordarea cuprinzătoare a conflictelor și a crizelor” și 

programarea comună în cooperarea pentru dezvoltare (vizându-se consolidarea celor două 

domenii) și prin noi politici (diplomația în domeniul energiei, diplomația culturală și diplomația 

economică). Era vizată generarea unei coerențe între dimensiunea internă și cea externă a 

politicilor UE și între instrumentele financiare. În planul specific al politicii de apărare, 

strategia preconiza corelarea ei cu politicile privind piața internă, industria și spațiul, precum 

și consolidarea eforturilor statelor membre (cooperarea dintre serviciile de asigurare a 

respectării legii, serviciile judiciare și serviciile de informații). Era susținută și coerența între 

politica de securitate și cea de dezvoltare. Misiunile PSAC de consolidare a capacităților urmau 

a fi coordonate cu lucrările Comisiei Europene în domeniul sectorului de securitate și al statului 

de drept. Consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare, prin sprijin financiar din 

                                                            
14 Pentru o prezentare a problematicii (până în 2016), a se vedea fișa „Industria apărării”, Parlamentul European. 

Exerciții de gestionare a 
crizelor în UE în cadrul 
PESC au loc la fiecare 
doi ani, începând din 
2012. În 2018, UE a 
desfășurat un exercițiu 
paralel și coordonat 
(„PACE”, „Parallel and 
Coordinated Exercise”) 
cu NATO, denumit „EU 
HEX-ML18”, care a vizat 
o criză cu dimensiuni 
externe și interne într-
un mediu hibrid (pentru 
PACE, a se vedea și 
secțiunea 3.9., mai jos). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54600/doc_ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13577-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13577-2018-INIT/en/pdf
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partea UE, asista partenerii UE în prevenirea situațiilor de criză și în răspunsul la acestea. 

Politica de pace a UE trebuia să asigure o tranziție mai lină de la gestionarea crizei pe termen 

scurt la consolidarea păcii pe termen lung. Era susținută corelarea activităților preventive pe 

termen lung pentru pace, reziliență și drepturile omului cu răspunsul în caz de criză, prin 

intermediul ajutorului umanitar, al PSAC, al diplomației și al sancțiunilor. Era preconizată 

Grupul tactic de luptă al UE („EUBG”) 

Chestiunea dotării UE cu o gamă de instrumente de răspuns rapid, printre care o 
componentă de ordin militar, este mai veche, fiind evocată în concluziile reuniunii 
Consiliului European de la Helsinki (10-11 decembrie 1999), iar anterior în Declarația de 
la Petersberg (la 19 iunie 1992). 

Înființarea Grupurilor tactice de luptă ale UE („EUBG”) a fost propusă, în 2004, de 
Regatul Unit, Franța și Germania, urmând modelul operațiunii Artemis (înființată 
potrivit Acțiunii comune 2003/423/PESC și, desfășurată în Republica Democratică 
Congo (RDC) între iunie și septembrie 2003, în conformitate cu mandatul stabilit în 
Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1484 din 30 mai 2003).  

Grupul tactic de luptă al UE („EUBG”) este o forță militară multinațională, interarme, 
având dimensiunea unui batalion (1500-2000 de soldați), consolidată cu elemente de 
sprijinire a luptelor și de sprijinire a serviciilor, puse la dispoziție, prin rotație, de statele 
membre; EUBG reprezintă o componentă militară a instrumentelor de răspuns rapid 
ale UE, un instrument conceput special pentru gestiunea de UE a crizelor și conflictelor 
din lume. EUBG este înființat pentru o perioadă de cel puțin șase luni și este capabil să 
desfășoare misiuni pentru 30 de zile, cu posibilitatea extinderii la 120 de zile; 
desfășurarea pe teren a EUBG este condiționată de o decizie unanimă a Consiliului UE. 

O primă capacitate interimară a fost constituită în 2005; capacitatea operativă deplină a 
fost atinsă în ianuarie 2007, moment de la care unul sau două grupuri au fost plasate în 
așteptare, urmând o rotație de șase luni, în vederea unei desfășurări rapide în situație 
de criză. Deși au existat propuneri în acest sens, EUBG nu au fost desfășurate până în 
prezent pe teren, în operații PSAC, pentru atari operații recurgându-se la alte soluții; 
motivele pentru acea stare de lucruri ar fi politice (dezacorduri de ordin politic), militare 
(justificarea desfășurării unor EUBG pentru gestionarea crizei în cauză) și financiare 
(chestiunea finanțării comune prin mecanismul Athena). 

La reunirea sa din 18 mai 2017, Consiliului UE a decis consolidarea EUBG. Mai recent, 
Busola strategică (2022) preconizează modificarea substanțială a EUBG, în vederea 
dezvoltării unei Capacități de desfășurare rapidă a UE, până în 2025. 

A se vedea Ghidul revizuit privind pregătirea Grupului tactic de luptă al UE (Revised EU 
Battlegroup Preparation Guide), material al SEA, martie 2018; mai recent, Conceptul 
Grupului tactic de luptă al UE (EU Battlegroup Concept), material al SEAE, decembrie 2021; 
nota SEAE „European Union Rapid Deployment Capacity”, martie 2022. Pentru o 
perspectivă de ordin istoric, a se vedea nota „The EU Battlegroups” și nota „The European 
Security and Defence Policy: from the Helsinki Headline Goal to the EU Battlegroups”, 
Parlamentul European, 12 septembrie 2006; nota „Adapting the Battlegroups”, Institutul 
pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE), ianuarie 2017. 

https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
https://www.cvce.eu/en/obj/petersberg_declaration_made_by_the_weu_council_of_ministers_bonn_19_june_1992-en-16938094-bb79-41ff-951c-f6c7aae8a97a.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003E0423
https://digitallibrary.un.org/record/495989
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7171-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13618-2006-REV-2-EXT-1/en/pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2022-03-21_eu-rapid-deployment-capacity.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede030909notebattlegroups_/sede030909notebattlegroups_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede030909noteesdp_/sede030909noteesdp_en.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert%201%20Battlegroups.pdf
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integrarea sistematică a drepturilor omului și a aspectelor legate de gen în sectoarele de politică 

și instituții. 

În încheiere, strategia a anunțat revizuirea strategiilor sectoriale existente și elaborarea și 

punerea în aplicare a unor noi strategii tematice sau geografice, potrivit unor proceduri și 

termene clare. Strategia globală urma a fi supusă unei revizuiri, examinări periodice, în 

consultare cu Consiliul UE, cu Comisia Europeană și Parlamentul European. Erau anunțate 

desfășurarea anuală a unor reflecții cu privire la stadiul strategiei și la necesitatea continuării 

punerii sale în aplicare, respectiv lansarea unui nou proces de reflecție strategică ori de câte ori 

UE și statele sale membre ar considera necesar. 

*** 

La 14 noiembrie 2016, Înaltul Reprezentant a prezentat Consiliului UE Planul de punere în 

aplicare în domeniul securității și al apărării15, parte a unui pachet mai amplu de măsuri, 

incluzând Planul de acțiune european în domeniul apărării, prezentat de către Comisia 

Europeană (a se vedea imediat infra), și acțiuni în continuarea declarației comune NATO-UE, 

semnată la Varșovia. Planul a expus noul nivel de ambiție, menit să dezvolte o Uniune mai 

puternică în domeniul securității și apărării, urmând trei direcții: 

- răspunsul la conflictele și crizele externe – cuprinzând întreaga gamă a atribuțiilor PSAC în 

gestionarea civilă și militară a crizelor în afara UE, în cadrul ordinii globale susținute de ONU, 

potrivit art. 43 TUE; 

- consolidarea capacităților partenerilor – prin contribuția la reziliența și stabilizarea țărilor 

terțe;  

- protejarea UE și a cetățenilor săi – prin legături dintre securitatea internă și cea externă a UE, 

în cooperare cu actorii din domeniul libertății, securității și justiției (LSJ), în cadrul art. 42 alin. 

(7) TUE și art. 222 TFUE. 

Modalitățile de punere în practică a nivelului de ambiție includeau:  

- în legătură cu identificarea priorităților de dezvoltare a capacităților, SEAE urma a propune 

revizuirea priorităților convenite cu ocazia reuniunii Consiliului European, din 19-20 iunie 

2000 de la Santa Maria da Feira, pentru misiuni civile, sporirea capacității de răspuns pentru 

gestiunea crizelor civile; AEA urma să precizeze și completeze prioritățile privind capacitățile, 

în contextul procesului de revizuire a planului de dezvoltare a capacităților („PDC”); comitetul 

politic și de securitate și comitetul militar al UE urmau a revizui cerințele de ordin militar 

decurgând din SGUE, inclusiv în calitate de contribuție la PDC; 

- în privința aprofundării cooperării în domeniul apărării și elaborării în comun a capacităților 

necesare, ÎR urma a prezenta propuneri, în cursul primăverii anului 2017, pentru instituirea 

unui proces anual coordonat de revizuire privind apărarea („CARD”); AEA și statele membre 

participante urmau a dezvolta propuneri suplimentare privind dezvoltarea capacităților 

orientate spre rezultate, activitățile cheie de ordin strategic, cercetare și tehnologie, cooperarea 

mai structurată, factori critici de sprijin, securitatea aprovizionării, alături de pregătirea punerii 

lor în aplicare;  

                                                            
15 A se vedea și fișa SEAE „Implementation Plan on Security and Defence”, martie 2018. 

https://www.consilium.europa.eu/media/22460/eugs-implementation-plan-st14392en16.pdf
https://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_en.htm
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/implementation_plan_on_security_and_defence_02-03-2018.pdf


25 / 89 

- referitor la ajustarea structurilor UE privind conștientizarea situației, planificarea și 

conducerea, precum și a instrumentarului de răspuns rapid, statele membre erau chemate să 

convină asupra revizuirii structurilor și capacităților 

disponibile pentru planificarea și desfășurarea misiunilor și 

operațiilor PSAC; SEAE urma a face bilanțul capacităților 

în cadrul Centrului de analiză a informațiilor al UE 

(„INTCEN”) și al Direcției pentru informații („EUMS 

INT”), preconizându-se consolidarea legăturilor între cele 

din urmă și alte entități ale UE și ale statelor membre cu rol 

în conștientizarea situației; era preconizată examinarea de 

statele membre a structurilor sau inițiativelor multinaționale 

în domeniul securității și apărării; SEAE urma a prezenta 

propuneri de consolidare a instrumentarului de răspuns 

rapid al UE, inclusiv grupurile de luptă ale UE; 

- în privința sporirii solidarității și flexibilității financiare, 

statele membre erau chemate să convină asupra revizuirii 

mecanismului Athena; 

- era convenită explorarea potențialului deplin al PESCO, 

întemeiată pe voința statelor membre de consolidare a PSAC, prin angajamente concrete; 

- era vizată participarea activă la parteneriate PSAC, împreună cu țări partenere. 

*** 

La 30 noiembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune european în 

domeniul apărării, COM(2016)950, care viza să asigure 

că baza industrială de apărare europeană putea îndeplini 

necesitățile Europei, de la acel moment și cele viitoare, în 

domeniul securității și putea spori autonomia strategică a 

UE, consolidându-i capacitatea de a acționa alături de 

parteneri. Planul în cauză, o noutate la nivelul UE, avea 

trei piloni principali: lansarea unui Fond european de 

apărare; stimularea investițiilor în lanțurile de 

aprovizionare pentru apărare; consolidarea pieței unice a apărării. 

 

3.3. Concluzii privind punerea în aplicare a Strategiei globale a UE în domeniul securității și 

apărării (2016) 

La 14 noiembrie 2016, Consiliul UE a adoptat Concluzii privind punerea în aplicare a Strategiei 

globale a UE în domeniul securității și apărării, care au exprimat angajamentul de întărire a 

capacității UE de a acționa în calitate de furnizor de securitate și de a consolida PSAC ca parte 

esențială a acțiunii externe a UE, de a consolida rolul său strategic global și autonomia ei 

strategică și de a întări capacitatea de a coopera cu partenerii săi. În temeiul Planului de punere 

în aplicare privind securitatea și apărarea, prezentat de Înaltul Reprezentant, la 14 

noiembrie 2016, Consiliul UE a stabilit nivelul de ambiție al UE și ordinea de prioritate 

a acțiunilor concrete necesare pentru a pune în aplicare, în domeniul securității și apărării, 

SGUE. A fost subliniată legătura între punerea ei în aplicare și planul de acțiune 

Planul de acțiune european 
în domeniul apărării a fost 
examinat de Camera 
Deputaților (a se vedea 
secțiunea 5, mai jos).  

COM(2016)950 

EU INTCEN (Centrul de 
analiză a informațiilor al 
UE), înființat în 2002, 
exercită în mod exclusiv 
funcția de analiză a UE 
privind informațiile 
civile, furnizând analize 
în temeiul informațiilor 
puse la dispoziție de 
serviciile de informații și 
securitate ale statelor 
membre. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_950_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/22460/eugs-implementation-plan-st14392en16.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=499
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_950_RO_ACTE_f.pdf
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european în domeniul apărării, ce urma a fi 

prezentat de Comisia Europeană16, respectiv 

caracterul complementar între punerea în aplicare a 

SGUE și a declarației comune semnate la Varșovia 

de UE și NATO, „cu respectarea deplină a 

autonomiei decizionale a ambelor organizații, pe 

baza principiului incluziunii și fără a aduce atingere 

caracterului specific al politicii de securitate și 

apărare a tuturor statelor membre ale UE”. Era 

reafirmată necesitatea sporirii eficacității PSAC și 

dezvoltării și menținerii capacităților statelor 

membre, susținute de o bază industrială și 

tehnologică de apărare europeană („EDTIB”)17. 

Nivelul de ambiție, susținut de finanțarea 

adecvată pentru apărare din partea statelor 

membre, era pus în legătură cu amintitele trei 

priorități strategice18 (a se vedea ►secțiunea 

3.2.) și urma a fi pus în practică prin acțiuni: 

- stabilirea priorităților de dezvoltare a 

capacităților civile, în temeiul propunerilor ce 

urmau a fi înaintate cât mai repede cu putință, 

înainte de primăvara anului 2017, de Înaltul 

Reprezentant – în sensul revizuirii domeniilor 

prioritare ale misiunilor civile PSAC, în vederea 

gestionării încercărilor în materia securității19; 

îmbunătățirea capacității de reacție rapidă; 

realizarea de investiții prioritare prin abordări 

bazate pe colaborare20; statele membre erau 

invitate, prin intermediul AEA și în coordonare 

cu Comitetul militar al Uniunii Europene 

                                                            
16 Concluziile de față arată că dezvoltarea capacităților ținea de competența statelor membre, Comisia Europeană 

urmând să le sprijine în punerea în aplicare a priorităților identificate, mai ales prin intermediul măsurilor pe care 

urma a le propune în plan de acțiune european în domeniul apărării. 

17 Pentru o perspectivă istorică, a se vedea studiul „The development of a European Defence Technology and 

Industrial Base (EDTIB)”, iunie 2013; analiza „The EU’s Defence Technological and Industrial Base”, ianuarie 

2020 (ambele publicații fiind elaborate pentru Parlamentul European). 

18 Anexa concluziilor enumeră tipuri de misiuni civile și operații militare PSAC posibile, derivate din nivelul de 

ambiție al UE. 

19 Erau citate cu titlu exemplificativ – migrația neregulamentară, amenințările hibride, amenințările cibernetice, 

terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și gestionarea frontierelor. 

20 Erau enumerate: informații, supraveghere și recunoaștere (ISR); sistemele de aeronave pilotate de la distanță, 

comunicațiile prin satelit, precum și accesul autonom la spațiu și la observarea permanentă a Pământului; 

capacitățile militare de ultimă generație, inclusiv factori determinanți strategici; răspunsul la amenințările hibride; 

Glosarul Comitetului militar al 
Uniunii Europene de acronime 
și definiții, revizuit în 2021, 
definește „nivelul de ambiție al 
PESC UE” drept „expresie a 
voinței politice care prezintă 
obiective și angajamente pe 
care UE și statele sale membre 
își propun să le atingă, inclusiv 
prin PESC și utilizând întregul 
potențial al tratatelor UE, 
pentru a contribui la 
prioritățile strategice definite 
dintr-o perspectivă a 
securității și apărării”. 

Baza industrială și tehnologică de 
apărare europeană („EDTIB”) este 
protejată la nivel național potrivit 
art. 346 alin. (1) lit. (b) TFUE, care 
arată că tratatele UE nu aduc 
atingere măsurilor pe care orice 
stat membru le poate lua „pentru 
protecția intereselor esențiale ale 
siguranței sale și care se referă la 
producția sau comerțul cu 
armament, muniție și material de 
război”; totuși „aceste măsuri nu 
trebuie să modifice condițiile de 
concurență pe piața internă în ce 
privește produsele ce nu sunt 
destinate unor scopuri specific 
militare”. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/433838/EXPO-SEDE_ET%282013%29433838_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603483/EXPO_IDA(2020)603483_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8341-2022-INIT/en/pdf
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(„CMUE”), să precizeze și să completeze prioritățile identificate în concluziile de față, în 

cadrul revizuirii viitoare a planului de dezvoltare a capacităților („PDC”), înaintea primăverii 

anului 2018, și în corelare cu procesul NATO de planificare a apărării; 

- intensificarea cooperării în domeniul apărării, prin intermediul unui proces anual coordonat 

de revizuire privind apărarea, condus de statele membre, ce urma a fi prezentat Consiliului UE 

de ÎR/șeful AEA, în primăvara anului 2017; revizuirea urma să abordeze deficiențele, să 

intensifice cooperarea în domeniu, pe bază de voluntariat, și să asigure utilizarea mai eficace a 

planurilor de cheltuieli în domeniul apărării; un PDC mai orientat către rezultate, ce urma să 

includă cercetarea, tehnologia și aspectele industriale, era chemat să transpună prioritățile 

în materia capacităților de apărare în programe colaborative concrete; în contextul 

planului de acțiune european în domeniul apărării, era evocat „un posibil program 

viitor de cercetare în domeniul apărării finanțat de UE care să fie examinat în contextul 

următorului cadru financiar multianual 

(„CFM”), 2021-2027, (pe baza unei evaluări a acțiunii 

pregătitoare conexe)”, pentru a contribui la 

dezvoltarea unei baze tehnologice și industriale de 

apărare europene; 

- adaptarea structurilor, a instrumentelor și a 

finanțării: cu referire la misiunile și operațiile din 

cadrul PSAC, în scopul consolidării sinergiilor civilo-

militare și a unei planificări și conduceri lipsite de 

sincope, cu lanțuri de comandă civile și militare 

distincte, dar coordonate, și cu scopul evitării 

suprapunerilor cu NATO; Comitetul politic și de 

securitate 

(„COPS”) 

urma a 

exercita 

controlul politic și orientarea strategică; era salutată 

contribuția structurilor naționale și multinaționale la 

PSAC (precum EUROCORPS și 

EUROGENDFOR); era făcută referire la revizuirea 

mecanismului Athena în 2017, ce urma să abordeze 

finanțarea în domeniul securității și apărării, inclusiv 

chestiunea continuării finanțării comune a desfășurării 

de grupuri tactice ale UE, și la prezentarea unor 

propuneri de ÎR, până la jumătatea anului 2017, 

privind setul de instrumente de răspuns rapid al UE, 

care includea grupurile tactice de luptă ale UE; era 

făcută trimitere la importanța finalizării rapide a 

soluțiilor pentru punerea în aplicare a inițiativei 

privind consolidarea capacităților ca sprijin pentru 

securitate și dezvoltare (CBSD); 

- valorificarea deplină a potențialului tratatului prin 

PESCO – sub rezerva disponibilității statelor membre 

                                                            
împreună cu alte capacități, în special cele necesare pentru asigurarea securității cibernetice și maritime, precum 

și protecția forțelor. 

COM(2016)950 

A se vedea comunicarea 
comună „Consolidarea 
capacităților ca sprijin pentru 
securitate și dezvoltare – 
Înzestrarea partenerilor 
pentru prevenirea și 
gestionarea crizelor”, 
JOIN(2015)17, 28 aprilie 
2015. Inițiativa evocată în 
concluzii este reprezentată 
de Regulamentul (UE) 
2017/2306; cf. caseta 
„Instrumentul care 
contribuie la stabilitate și 
pace” din secțiunea 3.5., mai 
jos. 

Eurocorps constituie o 
inițiativă franco-germană, cu 
sediul la Strasbourg, creată 
în mai 1992, activată în 
octombrie 1993, declarată 
operațională în 1995, la care 
participă Franța, Germania, 
Belgia, Spania, Luxemburg și 
Polonia; state asociate sunt 
Austria, Grecia, Italia, 
România și Turcia. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_950_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/JOIN_2015_17_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2306
https://www.eurocorps.org/about-us/contributing-nations/
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de a-și asuma angajamente concrete prin proiecte și inițiative concrete; 

- intensificarea parteneriatelor în domeniul PSAC, cu organizațiile partenere și țările partenere. 

*** 

Concluziile reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016 au aprobat concluziile 

Consiliului UE din 14 noiembrie 2016 privind punerea în aplicare a SGUE. Consiliul European 

a solicitat Înaltului Reprezentant să prezinte propuneri în lunile următoare „în ceea ce privește 

dezvoltarea de capabilități civile, parametrii unui proces anual coordonat de revizuire privind 

apărarea, condus de statele membre, procesul de dezvoltare a unor capabilități militare ținând 

seama de cercetare și tehnologie și de aspectele industriale, instituirea unei capabilități 

permanente de planificare operațională și conducere la nivel strategic, consolidarea relevanței, 

a capacității de utilizare și de desfășurare a setului de instrumente de răspuns rapid al UE, 

elementele și opțiunile unei cooperări structurate permanente cuprinzătoare, bazate pe o 

abordare modulară și pe prezentarea unor posibile proiecte și îndeplinirea tuturor cerințelor din 

cadrul consolidării capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD)21. În acest context, 

Consiliul European solicită colegiuitorilor să desfășoare lucrări fără întârziere pe marginea 

propunerii Comisiei privind CBSD, în vederea ajungerii la un acord în prima jumătate a anului 

2017”. 

 

3.4. Concluzii privind progresele înregistrate în privința punerii în aplicare a Strategiei globale 

a UE în domeniul securității și apărării (2017) 

La 6 martie 2017, Consiliul UE a adoptat Concluzii privind progresele punerii în aplicare a 

Strategiei globale a UE în domeniul securității și apărării. Era urmărită consolidarea capacității 

UE de a acționa în calitate de furnizor de securitate, precum și a PSAC, alături de rolul strategic 

global al UE și a capacității sale de a acționa în mod autonom. 

Era salutată intenția Comisiei Europene, precizată în Planul de acțiune european în domeniul 

apărării, COM(2016)950, de a institui un Fond european de apărare și de a dezvolta și menține 

capacitățile statelor membre, susținute de o bază industrială și tehnologică de apărare 

europeană („EDTIB”); era salutată punerea în aplicare a declarației comune UE-NATO, 

semnată la Varșovia în iulie 2016. 

Era susținută îmbunătățirea structurilor de gestionare a crizelor din cadrul PSAC22, prin: 

                                                            
21 Cf. versiunea în limba franceză a acestui enunț: „des propositions concernant le développement des capacités 

civiles, les paramètres d'un examen annuel coordonné en matière de défense piloté par les États membres, le 

processus de développement des capacités militaires compte tenu d'aspects liés à la recherche et technologie 

(R&T) et d'aspects industriels, l'établissement d'une capacité opérationnelle permanente de planification et de 

conduite au niveau stratégique, l'amélioration de l'adéquation, de l'employabilité et de la déployabilité du 

dispositif de réaction rapide de l'UE, des éléments et des options en vue d'une coopération structurée permanente 

inclusive reposant sur une approche modulaire et traçant les contours de projets éventuels, et la prise en compte 

de l'ensemble des besoins au titre du renforcement des capacités en faveur de la sécurité et du développement 

(RCSD)”. 

22 A se vedea „Notă explicativă: capabilitățile de planificare operațională și conducere pentru misiunile și 

operațiile PSAC”, 6 martie 2017; nota a fost elaborată de Secretariatul General al Consiliului UE. 

Organizarea și funcționarea structurilor enumerate în continuare s-a realizat prin Decizia (UE) 2017/971 a 

Consiliului din 8 iunie 2017 de stabilire a modalităților de planificare și conducere pentru misiunile PSAC militare 

neexecutive ale UE și de modificare a Deciziilor 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene 

pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze, 2013/34/PESC privind o misiune militară a Uniunii 

Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și (PESC) 2016/610 privind o 

misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA). 

https://www.consilium.europa.eu/media/21920/15-euco-conclusions-final-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/06/conclusions-security-defence/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_950_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6881-2017-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32017D0971
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- ca obiectiv pe termen scurt, instituirea unei Capacități militare de planificare și conducere 

(„MPCC”) în cadrul Statului-Major al UE („EUMS”) la Bruxelles, care urma a răspunde la 

nivel strategic pentru planificarea operațională și conducerea misiunilor militare neexecutive, 

acționând sub controlul politic și îndrumarea 

strategică a Comitetului politic și de securitate 

(„COPS”); MPCC urma să lucreze în paralel și în 

mod coordonat cu Capacitatea civilă de planificare 

și conducere („CCPC”); 

- desemnarea directorului general al Statului-

Major al UE ca director al MPCC, acea persoană 

urmând să își asume funcțiile de comandant pentru 

misiunile militare neexecutive, inclusiv pentru 

cele trei misiuni de instruire ale UE desfășurate în 

Republica Centrafricană, Mali și Somalia, în 

conformitate cu mandatul convenit; 

- promovarea unei decizii a Consiliului UE pentru 

consolidarea mandatului Statului-Major al UE, 

care să modifice deciziile Consiliului privind 

misiunile PSAC în cauză; 

- reunirea, în cadrul unei Celule comune de 

coordonare a sprijinului la nivelul Bruxellesului, a experienței civile și a celei militare în 

domenii-cheie de asistență a misiunilor, în scopul coordonării și cooperării civil/militare 

eficace în ceea ce privește planificarea operațională și conducerea misiunilor PSAC civile și 

militare neexecutive; 

- evaluarea instituirii MPCC și a Celulei comune de coordonare a sprijinului la un an după la 

ce au devenit deplin funcționale, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2018, în temeiul unui 

raport al ÎR. 

Concluziile susțineau continuarea lucrărilor la o 

cooperare structurată permanentă („PESCO”) 

cuprinzătoare, recunoscându-se posibilitatea 

PESCO de a contribui semnificativ la îndeplinirea 

nivelului de ambiție al UE, inclusiv în vederea 

misiunilor celor mai dificile; se amintea că orice 

capacități dezvoltate prin PESCO urmau a rămâne 

în proprietatea și în exploatarea statelor membre și 

că statele membre dispuneau de un singur set de 

forțe pe care le pot utiliza în alte cadre. Statele 

membre erau chemate, cu sprijinul SEAE și al 

AEA, să examineze și dezvolte un acord asupra 

unei interpretări angajamentelor, obiectivelor și 

criteriilor comune, pe baza dispozițiilor relevante 

din tratat, precum și a modelului de guvernanță; 

eventuale proiecte și inițiative pe care statele 

membre erau dispuse să le realizeze prin 

intermediul PESCO, inclusiv de o manieră 

modulară și făcând uz de proiectele aflate în 

desfășurare, precum și asumând noi angajamente 

în domeniul investițiilor în materie de apărare. Consiliul sublinia necesitatea de reflectare 

Statul Major al Uniunii Europene 
(„EUMS”) a fost instituit prin 
Decizia 2001/80/PESC a 
Consiliului UE din 22 ianuarie 
2001. Ulterior intrării în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona și 
înființării SEAE, EUMS a fost 
transferat de la Secretariatul 
general al Consiliului la SEAE. 
Consolidarea mandatului său a 
fost aprobată de Consiliul UE la 
8 iunie 2017, prin Decizia (UE) 
2017/971. 

Chestiunea unui „singur set de 
forțe” pe care statele membre 
ale UE îl pot utiliza în diferite 
cadre (la nivel național sau 
multilateral, ONU, NATO, UE, în 
coaliții ad hoc, sau regional, 
precum OSCE), ceea ce reclama 
evitarea suprapunerilor, a fost 
enunțată în Planul de punere în 
aplicare în domeniul securității 
și al apărării (noiembrie 2016), 
fiind reafirmată apoi constant în 
concluziile Consiliului în 
domeniul securității și apărării.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32001D0080
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9762-2017-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32017D0971
https://www.consilium.europa.eu/media/22460/eugs-implementation-plan-st14392en16.pdf
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asupra posibilelor legături între PESCO și procesul anual coordonat de revizuire privind 

apărarea („CARD”), inițiative de sine stătătoare, și recunoștea necesitatea unor eforturi 

suplimentare pentru a analiza legătura potențială cu propunerile Comisiei Europene de 

instituire a unui Fond european de apărare, inclusiv în ceea ce privește modalitățile prin care 

proiectele și inițiativele PESCO ar putea beneficia de mecanismele sale. 

Era salutată inițierea lucrărilor de elaborare a principiilor și a domeniului de aplicare ale unui 

CARD, proces voluntar ce urma a fi instituit până la sfârșitul anului 2017, cu accent pe 

importanța dezvoltării unui mod mai structurat de asigurare a capacităților-cheie necesare în 

Europa, și prin coerența între CARD și Procesul de planificare a apărării al NATO. CARD 

urma să ofere o evaluare cuprinzătoare privind aspectele legate de capacități și să ajute statele 

membre să obțină rezultate în ceea ce privește capacitățile critice și să se constituie într-un 

forum pentru coordonarea și de discutarea planificării naționale în domeniul apărării, inclusiv 

în ceea ce privește planurile de cheltuieli în domeniul apărării; era salutată ideea întâlnirilor 

periodice și specifice ale miniștrilor apărării, inițial la fiecare doi ani, eventual cu o frecvență 

mai mare, la care AEA urma a prezenta un raport de evaluare a funcționării CARD. 

Era subliniată importanța progresului rapid al lucrărilor privind dezvoltarea capacităților civile, 

în cadrul cărora misiunile PSAC civile urmau a juca un rol important ca pilon al abordării 

cuprinzătoare a UE; ÎR și Comisia Europeană erau chemate să prezinte propuneri concrete de 

îmbunătățire a capacității de reacție anterior reuniunii Consiliului European din iunie 2017. Era 

preconizată consolidarea sinergiilor UE-ONU, a compatibilității și a interoperabilității în 

domeniu. 

Alte domenii vizate în concluzii abordate erau 

propunerea de modificare a Instrumentului care 

contribuie la stabilitate și pace23; reflecții privind setului 

de instrumente de răspuns rapid al UE, care să includă 

grupurile tactice de luptă ale UE; referitor la aspectele 

financiare ale acelor propuneri, până la sfârșitul anului 

2017, urma a fi evaluat mecanismul Athena; afirmarea 

importanței cooperării cu partenerii UE, cu partenerii 

strategici și cu alte țări partenere din vecinătate și de la 

nivel global; capacitatea civil-militară a UE de 

cunoaștere a situației, bazate pe informații operative, 

care să servească drept bază a previziunilor strategice; 

propuneri de îmbunătățire a procesului de 

dezvoltare a capacităților UE, ce urmau a fi 

prezentate de AEA, și revizuirea catalogului 

cerințelor. 

 

3.5. Concluzii privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE (2017) 

În Concluziile privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE, adoptate la 

18 mai 2017, Consiliul UE a luat act de progresele înregistrate în consolidarea cooperării în 

domeniu, în privința celor trei priorități strategice expuse în SGUE, și au oferit orientări pentru 

lucrările viitoare: 

                                                            
23 Adoptat la 12 decembrie 2017, Regulamentul (UE) 2017/2306; a se vedea și fișa programului, pe siteul Comisiei 

Europene. 

Sunt menționați în calitate 
de parteneri ai UE – ONU, 
NATO, OSCE, Uniunea 
Africană, Liga Statelor Arabe 
și ASEAN; aceleași organizații 
sunt menționate în 
concluziile din 18 mai 2017 
privind securitatea și 
apărarea în contextul 
Strategiei globale a UE (a se 
vedea secțiunea 3.5., mai 
jos). 

secțiunea 3.6., 
mai jos. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9178-2017-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2306
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db_2021_programme_statement_instrument_contributing_to_stability_and_peace.pdf
https://ec.europa.eu/fpi/index_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9178-2017-INIT/ro/pdf
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- referitor la îmbunătățirea structurilor de gestionare a crizelor din cadrul 

PSAC, au fost evidențiate în special acțiunile de instituire a unei capacități 

militare de planificare și conducere („MPCC”) în cadrul Statului-Major al 

UE (parte din SEAE), ce urma a prelua funcția de comandă a celor trei 

misiuni PSAC militare neexecutive, astfel cum s-a convenit la 6 martie 2017; 

- era preconizată consolidarea cooperării în domeniul PSAC cu organizații 

internaționale și cu țările partenere, cu scopul de a adopta o abordare mai 

strategică a parteneriatelor, un accent deosebit vizând țările partenere care 

împărtășesc valorile UE, inclusiv respectarea dreptului internațional, și au capacitatea și voința 

de a contribui la misiunile și operațiile PSAC; 

- consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare („CBSD”) urma a acoperi pe deplin 

toate cerințele necesare pentru sprijinirea țărilor partenere în prevenirea și gestionarea crizelor 

pe cont propriu; se urmărea adoptarea rapidă a propunerii legislative de modificare a 

Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace; 

Pentru măsurile convenite 
la 6 martie 2017, a se vedea 
secțiunea 3.4., mai sus. 

Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace 

Regulamentul (UE) 2017/2306, adoptat la 12 decembrie 2017, modifica 
Regulamentul (UE) 230/2014 din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument 
care contribuie la stabilitate și pace. Noul regulament avea ca punct de pornire 
Comunicarea comună „Consolidarea capacităților ca sprijin pentru securitate și 
dezvoltare – Înzestrarea partenerilor pentru prevenirea și gestionarea crizelor”, 
JOIN(2015)17, din 28 aprilie 2015, și Concluziile Consiliului UE din 18 mai 2015 
privind PSAC; concluziile preconizau elaborarea unui cadru strategic la nivelul UE 
pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate, reunind PSAC și toate 
celelalte instrumente relevante ale PESC, precum și instrumentele de cooperare 
pentru dezvoltare. Regulamentul 2017/2306 a precizat cadrul consolidării 
capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru 
dezvoltare; în circumstanțe excepționale, asistența acordată de UE în temeiul 
Regulamentului nr. 230/2014 de instituire a unui instrument care contribuie la 
stabilitate și pace putea fi utilizată pentru a dezvolta capacitatea actorilor militari 
din țările terțe partenere, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, care 
necesită crearea unor societăți stabile, pașnice și favorabile incluziunii. Asistența 
putea include furnizarea de programe de consolidare a capacităților în sprijinul 
dezvoltării și al securității pentru dezvoltare (inclusiv formare, mentorat și 
consiliere) și furnizarea de echipamente, îmbunătățirea infrastructurii și 
furnizarea unor servicii direct legate de asistența respectivă. În sens contrar, 
asistența acordată de UE nu se putea utiliza pentru a finanța cheltuielile militare 
recurente; achiziționarea de arme și muniție sau a oricărui alt echipament 
conceput pentru a aplica o forță letală; formarea destinată să contribuie în mod 
specific la capacitatea de luptă a forțelor armate. De menționat că Regulamentul 
230/2014 s-a aplicat în temeiul CFM 2014-2022. În actualul CFM, 2021-2027, 
cadrul corespondent este Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională - „Europa globală” (sau „Europa în lume”), 
instituit prin Regulamentul (UE) 2021/947 din 9 iunie 2021. 

Notă: Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace nu trebuie confundat cu 
Instrumentul european pentru pace (în privința celui din urmă, a se vedea 
secțiunea 4.6., mai jos). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0001.01.RON
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/JOIN_2015_17_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0001.01.RON
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0001.01.RON
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj?locale=ro
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- era vizată dezvoltarea capacităților civile și îmbunătățirea capacității de reacție a gestionării 

civile a crizelor, inclusiv posibila creare a unei capacități de reacție de bază; 

- se urmărea consolidarea răspunsului militar rapid, incluzând grupurile tactice de luptă ale UE 

(„EUBG”), cu scopul de a dezvolta în continuare caracterul lor modular, într-o manieră 

pragmatică, și de a adapta, după necesități, mecanismele de finanțare; pregătirea grupurilor 

tactice de luptă ale UE rămânea o responsabilitate națională; EUBG era considerat un pachet 

coerent de forță capabil să desfășoare operațiuni de sine stătătoare, potrivit următoarelor 

caracteristici: elementul central al EUBG trebuia să fie în continuare gata să execute sarcinile 

militare cerute, astfel specificate în concept; identificarea în prealabil, dacă era posibil, a 

activelor specializate cu competențe specifice, inclusiv, eventual, a unui element civil limitat, 

pe baza unei evaluări a necesităților, cu scopul de a răspunde cerințelor specifice de 

desfășurare; la nivelul factorilor forței, era cerută sporirea contribuției tuturor statelor membre, 

în contextul partajării sarcinilor, alături de contribuția cu contingente a altor țări în vederea unei 

operațiuni date; 

- revizuirea mecanismului Athena, preconizată până la sfârșitul acelui an, era menită să confere 

o mai mare previzibilitate, integrând, în cadrul mecanismului, aspectele referitoare la costurile 

comune ale desfășurării grupurile tactice de luptă ale UE; 

- era vizată aprofundarea cooperării europene în domeniul apărării, în trei direcții: PESCO; 

CARD și Planul de acțiune european în domeniul apărării, COM(2016)950. 

 

3.6. Concluzii privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE (2017) 

La 13 noiembrie 2017, Consiliul UE a adoptat Concluzii privind securitatea și apărarea în 

contextul Strategiei globale a UE, care au solicitat continuarea lucrărilor în vederea „construirii 

unei Uniuni mai eficace, mai capabile și mai integrate în materie de securitate și apărare și a 

consolidării politicii sale de securitate și apărare comună (PSAC)”; era evocat climatul de 

securitate de la acel moment, marcat de instabilitate și incertitudine, și imperativul întăririi 

capacității UE de a acționa ca furnizor de securitate și a autonomiei sale strategice, precum și 

a capacității UE de a coopera cu partenerii săi, ONU și NATO. 

Era salutată intenția lansării PESCO, drept „etapă istorică în interesul securității și apărării 

europene”, așteptându-se adoptarea, până la sfârșitul acelui an, a unei decizii a Consiliului UE 

în conformitate cu art. 46 alin. (2) TUE, alături de prezentarea, până la adoptarea respectivei 

decizii, a unor planuri naționale de punere în aplicare, ce urmau a constitui baza unei evaluări 

anuale, respectiv identificarea primelor proiecte de colaborare PESCO, atât în domeniul 

dezvoltării capacităților, cât și în privința dimensiunii operaționale, „cu scopul de a optimiza 

resursele disponibile și de a le îmbunătăți eficacitatea globală, în sprijinul nivelului de ambiție 

al UE și al celor trei priorități strategice ale acestuia”. 

Erau salutate progresele privind implementarea Fondului european de apărare („FEA”), în 

special lansarea acțiunii pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare și lucrările 

legislative privind un regulament de instituire a unui program european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării (EDIDP). 

Consiliul saluta lansarea funcționării de probă a CARD (care avusese loc în mai 2017) și 

încuraja participarea tuturor statelor membre. Se sublinia aportul CARD la operaționalizarea 

planului de dezvoltare a capacităților și la identificarea unor noi domenii pentru lansarea de 

proiecte de cooperare, care ar putea fi luate în considerare în cadrul PESCO și/sau în cadrul 

Fondului european de apărare. Era reafirmată importanța coerenței între CARD și Planul de 

dezvoltare a capacităților și procesele NATO corespunzătoare. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_950_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14190-2017-INIT/ro/pdf
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Era subliniată coerența dintre inițiativele UE în domeniul apărării – PESCO, CARD și FEA – 

inițiative distincte, dar complementare; era recunoscută importanța securității aprovizionării pe 

baza angajamentelor politice ale statelor membre. ÎR era invitat să promoveze continuarea 

sinergiilor și a coordonării dintre procesele respective, în strânsă consultare cu statele membre. 

Cu ocazia aceleiași reuniuni, Consiliul UE a aprobat Catalogul cerințelor pentru 2017 (CC17), 

care identifica cerințele privind capacitățile militare pentru PSAC derivate din nivelul de 

ambiție al UE, convenit de Consiliul UE în noiembrie 2016, luând în considerare cele trei 

priorități strategice rezultate din SGUE. 

A fost reafirmată necesitatea de a consolida pregătirea grupurilor tactice de luptă ale UE, 

modularitatea acestora și finanțarea lor efectivă, și a fost reamintit principiul unui singur set de 

forțe. 

Referitor la îmbunătățirea mobilității militare, 

concluziile au salutat comunicarea comună 

JOIN(2017)41 în materie, alături de progresele 

înregistrate în cadrul AEA și de intenția prezentării unui 

plan de acțiune în materie, până în martie 2018 (i.e. 

JOIN(2018)5). Era recunoscut angajamentul statelor 

membre participante la PESCO de a simplifica și 

standardiza transportul militar transfrontalier, eforturi 

ce ar trebui să fie coerente cu inițiativele NATO în același domeniu. 

Era subliniată contribuția esențială a PSAC civilă la cele trei priorități strategice rezultate din 

SGUE, principala funcție a PSAC 

civilă rezidând în consolidarea 

poliției, a statului de drept și a 

administrației civile. PSAC civilă 

reprezintă un instrument important al 

răspunsului extern mai larg al UE, 

pentru a aborda și provocările în 

materia securității, inclusiv a celor 

legate de migrația neregulamentară, 

amenințările hibride, securitatea 

cibernetică, terorismul și 

radicalizarea, criminalitatea 

organizată, gestionarea frontierelor 

și securitatea maritimă. Până la 

începutul anului 2018, ÎR urma să 

prezinte un document de reflecție 

prospectiv, care să evalueze 

contribuția PSAC civilă la abordarea 

provocărilor în materia securității, 

recente sau de lungă durată, iar până 

în primăvara anului 2018, un plan de 

dezvoltare a capacităților civile, care 

să expună următoarele etape ale 

procesului de dezvoltare a 

capacităților civile. Referitor la 

Forța de Jandarmerie Europeană 
(„Eurogendfor” sau „EGF”), constituită în afara 
ordinii juridice a UE, în temeiul unui tratat 
semnat la Velsen (Țările de Jos) la 18 
octombrie 2007, de 5 state membre ale UE, 
reprezintă o forță de poliție multinațională, 
cu statut militar, concepută pentru 
stabilizarea zonelor de criză și de conflict din 
afara UE, unde contribuie la protejarea 
populației, la respectarea drepturilor omului, 
la restabilirea ordinii publice și la respectarea 
legii. România a aderat la tratatul amintit prin 
Legea nr. 148/2014 (publicată în M.Of. nr. 776 
din 24 octombrie 2014). State participante 
sunt Franța, Italia, Țările de Jos, Polonia, 
Portugalia, România și Spania; Lituania este 
țară parteneră și Turcia are statut de 
observator. 

Camera Deputaților a 
examinat Planul de acțiune 
vizând mobilitatea militară, 
JOIN(2018)5; a se vedea 
secțiunea 5, mai jos. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13671-2017-INIT/en/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/JOIN_2017_41_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/JOIN_2018_5_RO_ACTE_f.pdf
https://eurogendfor.org/romana
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162442
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=558
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capacitatea de reacție a misiunilor civile, Consiliul a aprobat 

crearea capacității de reacție de bază, constând într-o platformă 

consolidată de sprijinire a misiunilor, ce urma să devină 

funcțională până în mai 2018, precum și în resurse plasate în 

misiunile existente, capacitate ce putea fi completată cu mijloace 

cu desfășurare rapidă și cu elemente de planificare din statele 

membre, precum și cu echipe specializate și formațiuni 

multinaționale precum Forța de Jandarmerie Europeană 

(Eurogendfor); abordarea pe mai multe niveluri pentru PSAC 

civilă urma a fi revizuită până în primăvara anului 2019. 

Consiliul saluta progresele privind conștientizarea 

situației civile și militare bazate pe informații la nivelul 

UE, mai ales prin alinierea progresivă a diferitelor 

structuri și proceduri existente ale SEAE, precum și prin 

cooperarea structurată cu Centrul Satelitar al UE 

(„SatCen”), încurajau lucrările de revizuire a 

mecanismului Athena, recunoșteau importanța 

maximizării sinergiilor dintre apărarea cibernetică și 

securitatea cibernetică, salutau modificarea 

regulamentului privind Instrumentul care contribuie la 

stabilitate și pace (i.e. Regulamentul (UE) 2017/2306). 

 

3.7. Concluzii privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE (2018) 

La 25 iunie 2018, Consiliul UE a adoptat Concluzii privind securitatea și apărarea în contextul 

Strategiei globale a UE, precum și un set comun de norme de guvernanță pentru proiecte în 

cadrul PESCO; angajamentele mai stricte asumate de statele membre participante urmau a fi 

etapizate, potrivit unei recomandări, pe care Consiliul urma a o adopta în iulie 2018; o listă 

actualizată a proiectelor PESCO și a participanților la ele, incluzând cel de al doilea set de 

proiecte, era prevăzută înainte de noiembrie 2018, ocazie cu care se preconiza și adoptarea de 

Consiliu a unei decizii pentru stabilirea condițiilor generale pentru participarea statelor terțe la 

proiecte PESCO. 

În privința PDC și CARD, era notată aprobarea de Consiliu, la aceeași reuniune, a catalogului 

progreselor 2018 (CP18), ce prezenta o evaluare, din punct de vedere militar, a deficitelor în 

materia capacităților, ce trebuiau remediate în mod prioritar, și a obiectivelor în materia 

capacităților cu un impact ridicat, ce trebuiau realizate potrivit unei abordări etapizate. 

Obiectivul CARD, în privința căruia AEA efectua un test de probă, este stabilirea unui proces 

care să ofere o imagine de ansamblu mai bună a planurilor de cheltuieli naționale în domeniul 

apărării, lucru ce va simplifica abordarea deficiențelor europene în materia capacităților, și care 

să identifice noi oportunități de colaborare, asigurând utilizarea cea mai eficace și coerentă a 

planurilor de cheltuieli în domeniul apărării. 

Consiliul s-a referit și la „setul unic de forțe” de care dispun statele membre. 

Fondul european de apărare era calificat drept inițiativă-cheie a Comisiei Europene în materia 

securității și apărării, cu obiectivul stimulării inovării și al realizării economiilor de scară în 

cercetarea în domeniul apărării și în etapa de dezvoltare industrială prin sprijinirea proiectelor 

colaborative, în conformitate cu prioritățile în materia capacităților identificate de statele 

membre în cadrul PESC; era preconizată sporirea competitivității industriei de apărare a UE. 

La 18 aprilie 2016, 
Consiliul UE a 
adoptat Concluzii 
privind platforma 
de sprijinire a 
misiunilor. 

SatCen a fost înființat în 
2001, fiind reglementat în 
prezent prin Decizia 
2014/401/PESC, modificată 
ulterior (a se vedea și 
raportul ÎR privind 
funcționarea SatCen 2014-
2019, 31 octombrie 2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2306
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10246-2018-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:02001E0555-20110523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0401-20161201
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13699-2019-INIT/en/pdf
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Instrumentul european pentru pace („IEP”), creat în contextul CFM 2021-2027, în 

calitate de fond dedicat securității și apărării, neinclus în bugetul UE; obiectivul IEP era 

finanțarea cheltuielilor comune ale operațiilor militare în cadrul politicii de securitate și 

apărare comune (acoperite, în acel moment, prin mecanismul Athena), contribuția la 

finanțarea operațiilor militare de sprijinire a păcii conduse de alți actori internaționali 

(acoperite, de exemplu, de Instrumentul financiar pentru pace în Africa), precum și 

oferirea de sprijin forțelor armate ale țărilor terțe pentru prevenirea conflictelor, consolidarea 

păcii și a securității internaționale. 

Îmbunătățirea mobilității militare viza abordarea obstacolelor din calea deplasării 

personalului și a echipamentelor militare în cadrul UE; concluziile au făcut referire la 

comunicarea comună privind îmbunătățirea mobilității militare în UE și la planul de 

acțiune aferent (prezentate la 10 noiembrie 2017, respectiv la 28 martie 2018) și au fost 

expuse acțiuni inițiale, ce urmau a fi realizate până la sfârșitul anului 2019: elaborarea și 

aplicarea unor planuri naționale pentru mobilitatea militară; accelerarea procedurilor de 

trecere a frontierei; facilitarea și accelerarea comunicării și a procedurilor și crearea unei 

rețele interconectate solide a punctelor naționale de contact pentru toate aspectele legate de 

mobilitatea militară; utilizarea exercițiilor naționale și multinaționale existente adecvate pentru 

a practica mai regulat mobilitatea militară. 

Concluziile au abordat și alte direcții de acțiune în domeniul securității și al apărării al UE, 

inclusiv consolidarea PSAC civile, dezvoltarea unei abordări mai strategice pentru 

parteneriatele UE în materia securității și apărării cu țările terțe, precum și sporirea rezilienței 

și consolidarea capabilităților pentru contracararea amenințărilor hibride, inclusiv dezvoltarea 

în continuare a abordării strategice a UE în materia comunicării împreună cu statele membre. 

*** 

La reuniunea din 28-29 iunie 2018, Consiliul European a afirmat importanța asumării de 

Europa a unei responsabilități mai mari pentru propria securitate, convenindu-se adoptarea 

unor măsuri concrete pentru întărirea apărării europene prin consolidarea investițiilor în 

domeniul apărării, a dezvoltării capacităților și a pregătirii operaționale. În domeniul securității 

și apărării, Consiliul European solicitat: 

- îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul PESCO; au fost salutate progresele înregistrate 

cu privire la mobilitatea militară în cadrul PESCO și la cooperarea UE-NATO și s-a solicitat 

statelor membre simplificarea și standardizarea normelor și procedurilor relevante până în 

2024; 

- punerea în aplicare rapidă a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul 

apărării și progrese suplimentare cu privire la Fondul european de apărare;  

- un acord referitor la un pact privind PSAC civilă până la sfârșitul lui 2018, ce urma să ofere 

un nou cadru al UE pentru gestionarea civilă a crizelor și pentru misiunile PSAC;  

- adoptarea rapidă a unui nou regim al UE de măsuri restrictive privind armele chimice; 

secțiunea 4.6., 
mai jos. 

JOIN(2017)41  

JOIN(2018) 5  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0322
https://www.consilium.europa.eu/media/35954/28-euco-final-conclusions-ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/JOIN_2017_41_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/JOIN_2018_5_RO_ACTE_f.pdf
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- un răspuns coordonat al 

UE în ceea ce privește 

dezinformarea; ÎR și 

Comisia urmau a 

prezenta până în 

decembrie 2018 un plan 

de acțiune cu propuneri 

specifice privind un 

răspuns coordonat al UE; 

- consolidarea cooperării 

UE-NATO printr-o nouă 

declarație comună. 

 

3.8. Concluzii privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE (2018) 

La 19 noiembrie 2018, în Concluziile sale privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei 

globale a UE, Consiliul UE a salutat progresele substanțiale înregistrate în primii doi ani de 

aplicare a strategiei. Prin abordarea nevoilor Europei în materia securității, UE urma să își 

consolideze capacitatea de a acționa ca furnizor de securitate și autonomia sa strategică și să 

își întărească capacitatea de a coopera cu partenerii, în particular în contextul relațiilor 

transatlantice și în cooperare cu ONU. 

Concluziile au trecut în revistă progresele înregistrate în următoarele domenii și au fost oferite 

orientări pentru lucrările viitoare: 

- a fost salutat acordul cu privire la instituirea unui pact privind PSAC civilă, ceea ce reprezenta 

un angajament ambițios de a consolida PSAC civilă și de a o face mai capabilă, mai eficace și 

mai reactivă, precum și mai corelată cu situația 

actuală, marcată de schimbări, a securității;  

- a fost salutat impactul pozitiv al capacității militare 

de planificare și conducere („MPCC”), prin comanda 

și controlul exercitate de aceasta asupra celor trei 

misiuni militare de instruire ale UE; MPCC a fost 

înființată în iunie 2017 drept capacitate permanentă de 

planificare și conducere la nivel strategic militar la 

Bruxelles pentru trei misiuni, dând curs principiului 

evitării suprapunerii inutile a sarcinilor asumate de 

NATO; s-a convenit consolidarea în continuare a 

rolului MPCC, cu obiectivul ca aceasta să fie pregătită 

până la sfârșitul anului 2020 să preia responsabilitatea 

planificării și conducerii operaționale a unei misiuni 

PSAC militare executive limitate la dimensiunile grupurilor tactice de luptă ale UE; 

- au fost salutate progresele înregistrate în punerea în aplicare a PESCO la aproape un an după 

instituirea ei și a fost adoptată, tot la 19 noiembrie 2018, o listă cu 17 noi proiecte PESCO; 

- a fost salutat raportul privind funcționarea de probă a procesului anual coordonat de revizuire 

privind apărarea (CARD) și s-a convenit asupra lansării CARD ca activitate permanentă. 

CARD est un proces menit să ofere o imagine de ansamblu mai bună la nivelul UE a 

cheltuielilor pentru apărare, a investițiilor naționale și a eforturilor de cercetare în domeniul 

EUTM Somalia 

EUTM RCA 

EUTM Mali 

(A se vedea „EU Military 
Training Missions: A Synthesis 
Report”, raport al Stockholm 
International Peace Research 
Institute (SIPRI), mai 2022.) 

La 5 decembrie 2018 a fost prezentat Planul de 
acțiune împotriva dezinformării, JOIN(2018)36. 

Curtea de Conturi Europeană a evaluat relevanța 
planului respectiv, pentru perioada cuprinsă între 
decembrie 2018 și septembrie 2020, și a publicat, la 3 
iunie 2021, un raport special „Dezinformarea care 
afectează UE: un fenomen sub supraveghere, dar nu 
încă sub control”. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-2018-INIT/ro/pdf
https://www.sipri.org/publications/2022/other-publications/eu-military-training-missions-synthesis-report
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/JOIN_2018_36_RO_ACTE_f.pdf
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58682
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apărării; acesta promovează în mod activ și consolidează cooperarea în domeniul apărării între 

statele membre; 

- au fost salutate progresele realizate în contextul activităților derulate în cadrul Acțiunii 

pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în materie de apărare („PADR”) și al Programului 

european de dezvoltare industrială în domeniul apărării („EDIDP”); s-a luat act de negocierile 

privind adoptarea Fondului european de apărare propus de Comisia Europeană în contextul 

CFM 2021-2027; 

- problematica relațiilor între UE, pe de o parte, și ONU și NATO, pe de alta, a fost subsumată 

realității „unui singur set de forțe”, astfel încât dezvoltarea capacităților de apărare ale statelor 

membre în cadrul UE urma a contribui și la consolidarea acelor capacități pentru alte cadre, 

precum și faptului că UE și NATO au valori comune și se confruntă în continuare cu încercări 

comune în materia securității, ceea ce reclama sporirea coerenței și consolidării reciproce dintre 

UE și NATO; a fost salutată a doua Declarație comună privind cooperarea UE-NATO, semnată 

la 10 iulie 2018; 

- Consiliul UE a luat act de propunerea ÎR, cu susținerea Comisiei Europene, referitoare la un 

Instrument european pentru pace („IEP”), având ca intenție îmbunătățirea capacității UE de a 

menține pacea, de a preveni conflictele și de a consolida securitatea internațională; în cadrul 

IEP, rolul esențial revine statelor membre, iar potrivit 

TUE, finanțarea fiecărei acțiuni ar necesita o decizie 

prealabilă a Consiliului UE; 

- în chestiunea finanțării misiunilor și operațiilor 

militare, a fost reamintită contribuția importantă a 

mecanismului Athena, aflat în acel moment în curs de 

reexaminare; Consiliul UE a convenit prelungirea 

până la 31 decembrie 2020 a Declarației Consiliului 

privind finanțarea comună a desfășurării de 

grupuri tactice ale UE; 

- referitor la mobilitatea militară, a fost salutată 

punerea în aplicare a eforturilor de îmbunătățire a 

mobilității personalului, materialelor și 

echipamentelor militare; mobilitatea militară 

urmărește abordarea obstacolelor din calea deplasării personalului și a echipamentelor militare 

în cadrul UE și în afara ei. 

*** 

Declarația, convenită la 10 
decembrie 2018 și prelungită 
până la 31 decembrie 2020, 
a fost prelungită încă o dată 
de Consiliul UE, până la 
intrarea în vigoare a Deciziei 
(PESC) 2021/509 de instituire 
a Instrumentului european 
pentru pace (la 22 martie 
2021). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14040-2020-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021D0509
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Ulterior, la reuniunea din 13-14 decembrie 2018, Consiliul European a salutat progresele 

semnificative înregistrate în domeniul securității și apărării, inclusiv în ceea ce privește punerea 

în aplicare a PESCO, îmbunătățirea mobilității militare, implementarea Programului european 

de dezvoltare industrială în domeniul apărării și negocierile privind FEA propus. Cu ocazia 

acelei reuniuni, Consiliul European a aprobat pactul privind PSAC civilă24. Respectivele 

inițiative erau considerate a 

contribui la sporirea autonomiei 

strategice a UE și a capacității 

ei de a acționa ca furnizor de 

securitate, completând și 

consolidând activitățile NATO 

și întărind cooperarea UE-

NATO, cu respectarea deplină a 

principiilor incluziunii, 

reciprocității și autonomiei 

decizionale a UE. Răspândirea 

intenționată a dezinformării, pe 

scară largă și sistematic, 

inclusiv ca parte a unui război 

hibrid, era considerată o 

problemă majoră și strategică 

pentru sistemele democratice 

europene, ce necesita o reacție 

urgentă, dar cu respectarea 

deplină a drepturilor 

fundamentale. Consiliul 

European sublinia necesitatea 

unui răspuns hotărât, care să 

abordeze atât dimensiunea 

internă, cât și cea externă și care 

să fie cuprinzător, coordonat și 

bine dotat cu resurse, pe baza 

unei evaluări a amenințărilor; 

aceleași concluzii solicitau 

punerea în aplicare promptă și 

coordonată a planului comun de acțiune pentru combaterea dezinformării, în vederea 

consolidării capabilităților UE, a întăririi răspunsurilor coordonate și comune ale Uniunii și ale 

statelor membre, a mobilizării sectorului privat și a îmbunătățirii rezilienței societății la 

dezinformare; solicita măsuri rapide și decisive, la nivel european și național, în vederea 

asigurării unor alegeri europene și naționale libere și corecte. Consiliul UE era invitat să 

continue lucrările în domeniu și să îi prezinte un raport Consiliului European în martie 2019. 

 

3.9. Concluzii privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE (2019) 

Concluziile privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE, adoptate de 

Consiliul UE la 17 iunie 2019, au trecut în revistă progresele înregistrate ulterior lansării 

                                                            
24 În privința pactului, a se vedea nota „The Civilian CSDP Compact: Strengthening or Repurposing EU Civilian 

Crisis Management?”, Istituto Affari Internazionali, august 2018; nota „The Civilian CSDP Compact. A stronger 

EU footprint in a connected, complex, contested world”, Parlamentul European, martie 2019. 

Pactul privind PSAC civilă a fost convenit, la 19 noiembrie 
2018, prin Concluzii ale Consiliului UE și ale 
reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în 
cadrul Consiliului UE; pactul conține orientări strategice 
pentru consolidarea PSAC civile, angajamente ale 
Consiliului UE și statelor membre, alături de propuneri de 
acțiuni vizând realizarea acelor obiective. Adoptarea 
pactului a fost precedată de concluzii ale Consiliului UE din 
28 mai 2018. La 30 aprilie 2019, Comisia Europeană și 
Înaltul Reprezentant au prezentat un plan de acțiune 
comun de punere în aplicare a pactului, SWD(2019)173. 
Bilanțul progreselor înregistrate și identificarea 
priorităților pentru activitățile viitoare se realizează în 
cadrul unei conferințe anuale privind PSAC civilă. Era 
preconizată punerea în practică în totalitate a pactului 
până în prima parte a verii 2023. Cea mai recentă 
conferință a avut loc la 19 noiembrie 2021 (la 13 
decembrie 2021, Consiliul UE a adoptat concluzii 
referitoare la pact). 

În privința României, la 10 februarie 2021, prin Hotărârea 
Guvernului nr. 40/2021 (publicată în M.Of., nr. 173 din 19 
februarie 2021) au fost aprobate Strategia 
națională pentru implementarea Pactului civil în domeniul 
politicii de securitate și apărare comună a Uniunii 
Europene și planul de acțiune aferent; a se vedea și nota 
de fundamentare ce însoțește hotărârea amintită. 

https://www.consilium.europa.eu/media/37558/13-14-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10048-2019-INIT/ro/pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1857.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630295/EPRS_BRI(2018)630295_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14305-2018-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9288-2018-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8962-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14740-2021-INIT/ro/pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/238050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/238051
https://gov.ro/fisiere/subpagini_fisiere/NF_HG_40-2021.pdf
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strategiei și au solicitat punerea în aplicare a inițiativelor în materie: PESCO, utilizând PDC și 

CARD; pactul privind PSAC civilă și consolidarea convenită a structurilor civile și militare, 

împreună cu noile instrumente din CFM 2021-2027 (Fondul european de apărare și pachetul 

de finanțare pentru mobilitatea militară din cadrul Mecanismului pentru interconectarea 

Europei); Instrumentul european pentru pace, situat în afara bugetului UE și, mecanismul 

Athena, aflat atunci în curs de revizuire. 

Concluziile au amintit poziții anterioare privind cooperarea între ONU și UE (Concluziile din 

septembrie 2018 privind consolidarea parteneriatului strategic ONU-UE privind operațiile de 

pace și gestionarea crizelor) și între UE și NATO (cadrul fiind expus în cele două declarații 

comune privind cooperarea UE-NATO, semnate la Varșovia, în iulie 2016, și la Bruxelles, în 

iulie 2018). 

În privința misiunilor și operațiilor PSAC, erau reamintite concluziile Consiliului UE 

din noiembrie 2018 cu privire la obiectivul 

pentru 2020 al Capacității militare de 

planificare și conducere („MPCC”) și era 

reiterată strânsa cooperare civilo-militară 

dintre MPCC și corespondentul său civil, 

Capacitatea civilă de planificare și conducere 

(„CCPC”), prin intermediul Celulei comune de 

coordonare a sprijinului („JSCC”). 

Era recunoscută relevanța schimbărilor climatice 

pentru misiunile și operațiile PSAC, inclusiv 

impactul lor asupra planificării și dezvoltării 

capacităților militare; se solicita luarea în 

considerare a impactului schimbărilor climatice în 

cadrul evaluării amenințărilor și provocărilor 

globale25. 

A fost 

reamintită 

adoptarea în noiembrie 2018 a Pactului privind PSAC 

civilă, care urma a fi evaluat, în a doua jumătate a 

anului 2019, în cadrul primei conferințe anuale de 

evaluare. 

Concluziile subliniau importanța coerenței 

inițiativelor UE în materia apărării (CARD, PESCO, 

FEA), care, deși distincte și având temeiuri juridice 

diferite, se consolidează reciproc, bazându-se, de 

asemenea, pe coordonarea strânsă dintre instituții și 

organisme la nivelul UE (Comisia Europeană, SEAE, 

AEA): 

- în sensul Concluziilor din iunie 2018, prioritățile UE privind dezvoltarea capacităților au un 

rol esențial, fiind preconizată sporirea coerenței calendarelor diferitelor procese pentru 

                                                            
25 Pentru raporturile dintre cele două, a se vedea, de exemplu, fișa „The Nexus between Climate Change and 

Conflict: What Relevance for Civilian CSDP Missions?”, elaborată în cadrul European Centre of Excellence for 

Civilian Crisis Management (CoE), 17 ianuarie 2022; nota „Climate change considerations for EU security and 

defence policy”, elaborată în cadrul Parlamentului European, iunie 2022. 

Problematica legăturilor dintre 
apărare și schimbările climatice 
a fost abordată ulterior, de 
SEAE, în Foaia de parcurs 
privind schimbările climatice și 
apărarea, prezentată la 6 
noiembrie 2020, precum și de 
Consiliul UE, în Concluziile 
privind diplomația în domeniile 
climei și energiei – Promovarea 
dimensiunii externe a Pactului 
verde european, adoptate la 25 
ianuarie 2021. 

Cf. secțiunea 
3.8., mai sus. 

Prima conferință anuală de 
evaluare a pactului a avut loc 
la 14 noiembrie 2019. Cel mai 
recent eveniment de act tip a 
avut loc la 19 noiembrie 2021 
(cf. Concluziile referitoare la 
Pactul privind PSAC civilă, 
adoptate de Consiliul UE la 13 
decembrie 2021). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12264-2018-INIT/ro/pdf
https://www.coe-civ.eu/kh/factsheet-the-nexus-between-climate-change-and-conflict-what-relevance-for-civilian-csdp-missions
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729467/EPRS_BRI(2022)729467_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5263-2021-INIT/ro/pdf
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dezvoltarea în continuare a interacțiunilor, statele membre fiind încurajate să integreze 

inițiativele de apărare ale UE în procesele naționale de planificare a apărării; 

- era încurajată consolidarea legăturii dintre dezvoltarea capabilităților și disponibilitatea 

operațională a forțelor pentru misiunile și operațiile PSAC, ținând cont și de angajamentele 

PESCO. 

În privința PESCO, era salutată finalizarea primului ciclu anual al PESCO și progresele 

înregistrate. 

Referitor la CARD, se aștepta lansarea primului său ciclu complet, preconizându-se 

continuarea coerenței la nivel de rezultate între CARD și PDC, pe de o parte, și procesele 

NATO corespunzătoare, precum Procesul NATO de planificare a apărării („NDPP”), pe de altă 

parte, acolo unde cerințele se suprapun, „recunoscând în același timp caracterul diferit al celor 

două organizații și responsabilitățile lor respective”. 

Era așteptată adoptarea și punerea în aplicare rapidă a Fondului european de apărare și erau 

salutate progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Programului european 

de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării (EDIDP, 2019-

2020) și a Acțiunii pregătitoare 

privind cercetarea în materie de 

apărare (PADR, 2017-2019). 

În privința cooperării între UE și 

NATO, a fost încurajată continuarea 

conceptului de exercițiu paralel și 

coordonat („PACE”, „Parallel and 

Coordinated Exercises”), iar ÎR, în 

consultare cu NATO, era chemat să 

prezinte o propunere privind viitorul 

acestuia. Erau recunoscute 

progresele semnificative înregistrate 

în contracararea amenințărilor 

hibride de către Centrul European de 

Excelență pentru Contracararea Amenințărilor Hibride („Hybrid CoE”), organizație 

internațională cu sediul la Helsinki, necesitatea consolidării cooperării dintre UE și NATO în 

domeniul apărării cibernetice, importanța schimbului de informații între cele două organizații 

și a cooperării, urmând exemplele pozitive din domeniul mobilității militare, „în spiritul 

deschiderii depline și al transparenței, cu respectarea deplină a autonomiei decizionale și a 

procedurilor ambelor organizații, în strânsă cooperare cu statele membre și cu deplina implicare 

a acestora”, întemeiate „pe principiile incluziunii și reciprocității, fără a aduce atingere 

caracterului specific al politicii de securitate și apărare desfășurate de fiecare stat membru”. 

Concluziile au reafirmat rolul ONU de piatră de temelie a ordinii multilaterale bazate pe 

norme26 și voința UE de a continua parteneriatele cu organizațiile și țările partenere. 

                                                            
26 Pentru această problematică, a se vedea articolul lui Leonard Schuette și Hylke Dijkstra, „The show must go 

on: The EU’s quest to sustain the multilateral order since 2016”, mai 2022; publicația este parte a unui proiect de 

cercetare derulat de Universitatea din Maastricht, „The Decline and Death of International Organisations 

(NestIOr)”. 

Conceptul de exercițiu paralel și coordonat 
presupune derularea în paralel de exerciții, 
de UE și de NATO, care conlucrează la nivel 
operațional și politic, cu scopul testării 
capacităților naționale și multinaționale de 
adoptare a deciziilor. Amintitul concept a fost 
anunțat în prima declarație comună UE-NATO 
(iulie 2016). Planul privind punerea în aplicare 
a exercițiilor paralele și coordonate, adoptat 
în decembrie 2020, a extins conceptul inițial 
pentru perioada 2022-2023. 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49202.htm
https://www.hybridcoe.fi/who-what-and-how/
https://www.eustudies.org/conference/papers/download/812
https://www.nestior.eu/
https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210603-progress-report-nr6-EU-NATO-eng.pdf
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Deși rolul contracarării amenințărilor hibride revine în principal statelor membre, UE și-a 

dezvoltat o capacitatea proprie 

autonomă de analiză, în special prin 

intermediul celulei de fuziune a UE 

împotriva amenințărilor hibride 

(EU Hybrid Fusion Cell)27; 

concluziile au notat progresele în 

materie, salutând Raportul privind 

punerea în aplicare a Cadrului 

comun privind contracararea 

amenințărilor hibride (2016), 

JOIN(2017)30, și Comunicarea 

comună privind „Creșterea 

rezilienței și consolidarea 

capacităților necesare 

pentru a aborda 

amenințările hibride” 

(2018), JOIN(2018)16, 

răspunsul coordonat la 

dezinformare dat prin 

intermediul Planului de 

acțiune împotriva 

dezinformării și al creării împreună 

cu statele membre a sistemului de 

alertă rapidă în scopul îmbunătățirii schimbului de informații. 

A fost subliniat rolul spațiului cibernetic, domeniu important de operații, de care depind din ce 

în ce mai mult misiunile și operațiile UE; au fost salutate progresele privind punerea în aplicare 

a cadrului de politici al UE pentru apărarea cibernetică și s-a solicitat consolidarea protecției 

cibernetice a infrastructurii de securitate și apărare a UE. 

Concluziile au salutat și progresele în consolidarea capacităților aferente Capacității unice de 

analiză a informațiilor („SIAC”), care constituie cadrul de cooperare funcțională dintre Centrul 

de situații și de analiză a informațiilor al UE („INTCEN”) și Direcția de informații a Statului-

Major al Uniunii Europene („EUMS INT”), precum și contribuția valoroasă a Centrului 

Satelitar al UE („SatCen”). 

A fost solicitată consolidarea cooperării pentru abordarea problemelor în materia securității 

energetice. 

A fost încurajată continuarea punerii în aplicare Planului de acțiune vizând mobilitatea 

militară; au fost solicitate progrese în cadrul proiectelor PESCO aferente, Consiliul 

urmând să analizeze și evalueze progresele înregistrate cu privire la punerea lor în 

aplicare. Au fost analizate „Cerințele militare pentru mobilitatea militară în interiorul UE și în 

afara ei”, aprobate de Consiliul UE în noiembrie 2018, în scopul identificării lacunelor dintre 

cerințele militare și parametrii rețelei transeuropene de transport („TEN-T”), Comisia 

Europeană fiind chemată să definească cerințele privind infrastructura de transport cu dublă 

                                                            
27 Pentru stadiul actual al chestiunii, a se vedea analiza Hybrid CoE, „Deterring hybrid threats: Towards a fifth 

wave of deterrence theory and practice”, martie 2022. Pentru perspectiva amenințărilor hibride în cadrul Busolei 

strategice, a se vedea nota „Calibrating the compass: Hybrid threats and the EU’s Strategic Compass”, The 

European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE), octombrie 2021. 

Crearea unei celule de fuziune a UE 
împotriva amenințărilor hibride în cadrul 
Centrului de analiză a informațiilor al UE 
(INTCEN UE), parte din Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE), a fost anunțată în 
comunicarea comună „Cadrul comun privind 
contracararea amenințărilor hibride Un 
răspuns al Uniunii Europene”, JOIN(2016)18, 
din 6 aprilie 2016. Structura nou-creată 
urma să primească și să analizeze 
informațiile clasificate și din surse deschise 
privind amenințările hibride; statele 
membre erau invitate să creeze puncte de 
contact naționale privind amenințările 
hibride pentru a asigura cooperarea și 
comunicarea securizată cu celula amintită. 

JOIN(2018)5 

Camera Deputaților 
a examinat 
JOIN(2018)16. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/JOIN_2017_30_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/JOIN_2018_16_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14413-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13674-2018-INIT/en/pdf
https://www.hybridcoe.fi/publications/hybrid-coe-paper-12-deterring-hybrid-threats-towards-a-fifth-wave-of-deterrence-theory-and-practice/
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2021/10/Hybrid_CoE_Working_Paper_12_Calibrating_the_compass_WEB.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/JOIN_2016_18_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/JOIN_2018_5_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=457
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utilizare; a fost luat act de pachetul pentru 

mobilitatea militară de 6,5 miliarde euro, propus de 

Comisia Europeană ca parte a Mecanismului pentru 

interconectarea Europei („MIE”), pentru perioada 

2021-2027. 

 

3.10. Concluzii privind securitatea și apărarea (2020) 

La 17 iunie 2020, Consiliul UE a adoptat Concluzii privind securitatea și apărarea, în care s-a 

luat act de mediul internațional deja dificil, drept efect al pandemiei de COVID-19, și a fost 

exprimată menținerea angajamentului UE „de a-și spori capacitatea de a acționa în calitate de 

furnizor de securitate prin implicarea sa operațională, în special prin misiunile și operațiile 

PSAC, de a-și consolida reziliența și nivelul de pregătire pentru a aborda în mod eficace toate 

amenințările și provocările în materie de securitate, precum și de a intensifica dezvoltarea 

capabilităților necesare”. A fost exprimată intenția UE de sporire a autonomiei sale strategice 

și a capacității de cooperare cu partenerii pentru a-și proteja valorile și interesele, prin 

consolidarea eforturilor colective, în special, în contextul multilateralismului eficace și al 

relațiilor transatlantice, și a contribuției europene la o ordine mondială bazată pe norme, cu 

ONU ca element central, și la securitatea euro-atlantică. Concluziile adresau UE și statelor sale 

membre un apel de a aloca resursele financiare necesare pentru securitate și apărare și subliniau 

necesitatea progreselor în ceea ce privește toate inițiativele și acțiunile înscrise în SGUE. ÎR 

era chemat să prezinte „Busola strategică” până la sfârșitul lui 2020, reprezentând „prin 

intermediul Capacității unice de analiză a informațiilor, o analiză cuprinzătoare, la 360 de 

grade, a întregii game de amenințări și provocări, care va constitui cadrul pentru elaborarea de 

către statele membre a unui document privind Busola strategică, care să fie adoptat de Consiliu 

în 2022”. Busola strategică urma a defini orientări de politică, precum și ținte și obiective 

specifice în domenii precum gestionarea crizelor, reziliența, dezvoltarea capabilităților și 

parteneriatele. 

A fost reafirmată importanța asistenței reciproce și/sau a solidarității reciproce, în concordanță 

cu art. 42 alin. (7) TUE și art. 222 TFUE, convenindu-se continuarea edificării unei înțelegeri 

comune cu privire la art. 42 alin. (7) TUE, exercițiu explorator menit să pună accent pe 

modalitățile practice de punere sale în aplicare și pe tipul de asistență ce ar putea fi furnizat în 

contextul activării dispoziției amintite. 

S-a făcut trimitere la concluziile Consiliului European din iunie 2019, ce chemau la sporirea 

culturii securității și rezilienței UE în fața amenințărilor cibernetice și hibride și la dezvoltarea 

și consolidarea securității rețelelor și sistemelor sale de informații și comunicații, inclusiv a 

canalelor de comunicații securizate, precum și procesele sale decizionale. 

Pentru evoluții ulterioare, a se 
vedea caseta „Finanțarea 
mobilității militare în CFM 2021-
2027”, în secțiunea 3.11., mai jos. 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8910-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2019-INIT/ro/pdf
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Prevenirea, descurajarea, împiedicarea și răspunsul la activitățile cibernetice răuvoitoare urmau 

a avea loc prin intermediul cadrului privind un 

răspuns diplomatic comun al UE la activitățile 

cibernetice răuvoitoare („setul de instrumente 

pentru diplomația cibernetică”), al regimului 

orizontal de sancțiuni autonome ale UE pentru 

atacuri cibernetice și al cadrului de politici pentru 

apărarea cibernetică a UE. Consiliul subliniază, 

de asemenea, că este necesar să se continue 

integrarea aspectelor cibernetice în cadrul 

gestionării crizelor de către UE. Era solicitată 

intensificarea eforturilor pentru contracararea 

amenințărilor hibride, inclusiv răspândirea 

dezinformării, și îmbunătățirea nivelului de 

pregătire al UE și a capacității sale autonome de 

a contracara amenințările hibride. ÎR, Comisia și 

AEA erau 

chemate să 

propună un 

set de 

acțiuni 

concrete pe termen scurt, mediu și lung care să abordeze 

legăturile dintre apărare și schimbările climatice. 

În sensul consolidării implicării operaționale a UE, ÎR era 

chemat să prezinte opțiuni pentru o monitorizare sporită, 

inclusiv la nivel politic, precum și stimulente pentru a 

îmbunătăți constituirea de forțe pentru misiunile și 

operațiile PSAC; statele membre erau încurajate să elimine lacunele rămase în calendarul 

grupărilor tactice ale UE; era subliniată importanța unor structuri eficiente de comandă, control 

și sprijin, inclusiv a unei platforme consolidate de sprijinire a misiunilor, și era 

așteaptă cu interes viitoarea revizuire a 

Capacității militare de planificare și 

conducere („MPCC”), inclusiv a Celulei 

comune de coordonare a sprijinului 

(„JSCC”). A fost salutată lansarea operației 

EUNAVFOR MED IRINI, având ca scop 

înlesnirea păcii și stabilității în Libia, la care Centrul 

Satelitar al Uniunii Europene avea o contribuție 

importantă. A fost salutată instituirea EUAM RCA, 

pentru sprijinirea forțelor de securitate internă din 

Republica Centrafricană, implicarea UE în sud-estul 

Ucrainei și deschiderea noului birou local al EUAM 

Ucraina în Mariupol; a fost recunoscută importanța 

prezenței continue a operației EUFOR Althea (în Bosnia și Herțegovina). Era așteptată cu 

interes revizuirea strategică cuprinzătoare a celor trei misiuni și operații PSAC din Cornul 

Africii. În contextul consolidării misiunilor PSAC în regiunea Sahel, era salutată consolidarea 

mandatului EUTM Mali și era așteptată cu interes revizuirea strategică a EUCAP Sahel Mali 

și EUCAP Sahel Niger. Punerea în aplicare deplină a Pactului privind PSAC civilă urma a avea 

loc cel târziu până la începutul verii 2023. Instrumentul european pentru pace, având caracter 

extrabugetar în privința UE, urma a include, printre altele, furnizarea de echipamente militare 

În UE, cadrul diplomației 
cibernetice a fost conturat în 
concluziile Consiliului UE 
adoptate la 10 februarie 2015. 
La 11 octombrie 2017, Consiliul 
a aprobat orientări pentru 
aplicarea setului de instrumente 
pentru diplomația cibernetică. 
Busola strategică (2022) vizează 
consolidarea suplimentară, în 
anul în curs, a menționatului set 
de instrumente, în special prin 
explorarea unor măsuri de 
răspuns suplimentare. 

La 10 decembrie 2019, 
Consiliul UE a aprobat 
Concluzii privind eforturile 
complementare de sporire 
a rezilienței și de 
contracarare a 
amenințărilor hibride. 

Cf. și secțiunea 
3.4., mai sus. 

Notăm în privința planificării 

PSAC și a conduitei operative 

într-un mediu marcat de 

amenințări hibride, lansarea, în 

septembrie 2020, a unui 

exercițiu complex denumit „EU 

Integrated Resolve 2020 (EU 

IR20)”, desfășurat până la 

începutul lunii decembrie 2020. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6122-2015-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13007-2017-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/ro/pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-integrated-resolve-2020-kicks_en
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și măsuri solide de salvgardare, pentru a spori capacitatea Uniunii de a menține pacea, de a 

preveni conflictele și de a consolida securitatea internațională. 

Referitor la consolidarea inițiativelor în domeniul apărării în UE, concluziile au afirmat 

importanța principiilor PESCO și au cerut sporirea eficacității sale, Consiliul așteptând cu 

interes atingerea unui acord privind obiectivele și 

rezultatele pentru următoarea etapă a PESCO (2021-

2025). Era solicitată demararea rapidă a negocierilor 

privind revizuirea Deciziei (PESC) 2018/909 a 

Consiliului de stabilire a unui set comun de norme de 

guvernanță pentru proiectele PESCO. Era cerută 

îmbunătățirea în continuare a coerenței dintre 

inițiativele UE în domeniul apărării, inclusiv în ceea ce 

privește prioritățile UE în materie de dezvoltare a 

capabilităților, care includ obiectivele în materie de 

capabilități cu impact ridicat („OCIR”), servind 

drept referință esențială pentru dezvoltarea 

capabilităților statelor membre și ale UE; statele 

membre erau încurajate ferm să ia mai mult în considerare instrumentele UE de planificare în 

domeniul apărării și să le valorifice mai bine în cadrul proceselor lor naționale de planificare a 

apărării. Au fost salutate progresele în aplicarea inițiativelor pregătitoare ale Fondului european 

de apărare și era așteptată lansarea unor proiecte privind tehnologiile emergente și disruptive; 

era solicitată adoptarea și punerea în aplicare rapidă a unui Fond european de apărare ambițios, 

în CFM 2021-2027, în vederea promovării competitivității, eficienței și capacității de inovare 

a bazei industriale și tehnologice de apărare europene („EDTIB”) în întreaga UE, inclusiv 

lanțurile de aprovizionare mai durabile. Era salutat apelul la sinergii sporite între industriile 

civilă și de apărare, inclusiv spațială, în cadrul 

programelor UE și se solicita abordarea consecințelor 

negative ale dependențelor (strategice ale UE de ordin 

tehnologic și industrial), precum arăta noua strategie 

industrială prezentată de Comisia Europeană. 

Concluziile cereau îmbunătățirea mobilității militare 

în interiorul și 

în afara UE și o 

finanțare 

adecvată a pachetului privind mobilitatea militară în 

contextul Mecanismului pentru interconectarea Europei 

(MIE) prin CFM 2021-2027. 

În privința consolidării parteneriatelor, se solicita 

dezvoltarea în continuare a acestora cu organizațiile internaționale, cu principalele organizații 

partenere regionale și cu țările partenere; ÎR era solicitat să prezinte până la sfârșitul anului 

„recomandări concrete, cu respectarea deplină a autonomiei decizionale a Uniunii, privind o 

abordare cu caracter strategic mai pronunțat a parteneriatelor UE în materie de securitate și 

apărare cu țările terțe”. Consiliul a salutat progresele în punerea în aplicare a priorităților UE-

ONU pentru perioada 2019-2021 privind operațiile de pace și gestionarea crizelor și a solicitat 

o cooperare sporită cu ONU în teatrele în care misiunile și operațiile PSAC sunt desfășurate în 

paralel cu operațiile de pace ale ONU. Au fost salutate progresele privind cooperarea UE-

NATO și a fost reafirmată importanța unui parteneriat strategic UE-NATO intensificat. 

Punerea în aplicare a declarațiilor comune (de la Varșovia din 2016 și de la Bruxelles din 2018) 

rămânea o prioritate politică majoră a UE; erau enumerate principalele realizări ale cooperării: 

Strategia industrială din 2020 
a fost actualizată în 2021, 
COM(2021)350, ambele 
documente fiind examinate 
de Camera Deputaților. 

Cf. caseta „Finanțarea 
mobilității militare în CFM 
2021-2027”, în secțiunea 
3.11., mai jos. 

 

Obiectivele în materie de 
capabilități cu impact 
ridicat („OCIR”) au fost 
convenite prin catalogul 
progreselor 2018 (CP18), la 
reuniunea Consiliului UE 
din iunie 2018 (a se vedea 
secțiunea 3.7., mai sus). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018D0909
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=625
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=652
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în domeniul dialogului politic, al mobilității militare, al contracarării amenințărilor hibride, 

inclusiv a dezinformării, precum și al apărării și securității cibernetice. 

*** 

La reuniunea din 25 ianuarie 2021, Consiliul UE a aprobat Concluzii de lansare a cazului-pilot 

al conceptului prezențelor maritime coordonate în Golful Guineei. Deși distinct de misiunile și 

operațiile PSAC, cazul-pilot al noii inițiative a UE, care reflecta rolul tot mai important de 

furnizor de securitate maritimă exercitat de UE, era menit să ofere o contribuție substanțială la 

abordarea provocărilor în materia securității din Golful Guineei. Pe baza lecțiilor învățate din 

punerea în aplicare a conceptului prezențelor maritime coordonate, Consiliul UE urma să 

examineze posibilitatea aplicării lui în alte zone maritime de interes pentru UE. 

 

3.11. Concluzii privind securitatea și apărarea (2021) 

Concluziile privind securitatea și apărarea, adoptate de Consiliul UE la 10 mai 2021, 

preconizau urmărirea unei direcții de acțiune mai strategice și sporirea capacității UE de a 

acționa în mod autonom; UE ar trebui să își promoveze interesele și valorile și să fie în măsură 

să facă față amenințărilor și provocărilor globale la adresa securității. Viitoarea Busolă 

strategică urma a consolida și orienta concretizarea nivelului de ambiție în materia securității 

și apărării, utilizând în mod optim întregul set de instrumente al UE, inclusiv politicile, 

mijloacele și instrumentele civile și militare; Busola strategică va defini orientări în materie de 

politici, scopuri și obiective concrete pentru următorii 5-10 ani, în domenii precum gestionarea 

crizelor, reziliența, dezvoltarea capabilităților și parteneriatele, și va include calendare specifice 

privind aplicarea măsurilor preconizate; ÎR era chemat să prezinte un prim proiect al Busolei 

strategice pentru a fi discutat în cadrul reuniunii Consiliului UE din noiembrie 2021. 

Era reluată importanța reflecțiilor privind asistența reciprocă și solidaritatea, în conformitate 

cu art. 42 alin. (7) TUE și cu art. 222 TFUE. 

Consiliul solicita continuarea lucrărilor în vederea sporirii capacității UE de a efectua misiuni 

și operații PSAC care să acopere întregul spectru al diferitelor sarcini de gestionare a crizelor; 

era cerută continuarea analizei cu privire la crearea unui proces decizional rapid și eficace, 

utilizând eventual art. 44 TUE. Ar trebui depuse mai multe eforturi cu privire la modalitățile 

prin care statele membre să fie stimulate să îmbunătățească 

constituirea de forțe și să furnizeze mijloace și personal 

suficiente pentru misiunile și operațiile PSAC. În acord cu 

Concluziile sale privind Cornul Africii, Consiliul reafirmat 

angajamentul UE de a mobiliza întreaga sa gamă de 

instrumente și politici în sprijinul priorităților sale strategice 

în regiunea amintită. Era salutată reînnoirea mandatului 

operației EUNAVFOR MED Irini pentru o perioadă de doi 

ani, până la 31 martie 2023 (potrivit Deciziei (PESC) 2021/542). A fost salutată instituirea 

Instrumentului european pentru pace („IEP”), care va sprijini, printre altele, aspectele militare 

ale operațiilor în sprijinul păcii, dar care nu va finanța capabilități care beneficiază de finanțare 

din bugetul UE; Consiliul a subliniat importanța 

complementarității și evitării eventualelor suprapuneri 

sau lacune între Instrumentul de vecinătate, cooperare 

pentru dezvoltare și cooperare internațională 

(„IVCDCI”) – Europa în lume (sau „Europa globală”) 

și IEP, amintind că cel dintâi urma să joace un rol 

esențial în sprijinirea acțiunilor legate de dezvoltare și 

Simultan cu concluziile 
de față, Consiliul a 
adoptat Concluziile - 
Cornul Africii: o prioritate 
geostrategică pentru UE. 

IVCDCI a fost adoptat prin 
Regulamentul (UE) 2021/947 
din 9 iunie 2021 (a se vedea și 
secțiunea 3.5., mai sus). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5387-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8396-2021-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32021D0542
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8135-2021-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj?locale=ro
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cooperare în domeniile păcii și securității, inclusiv prin utilizarea pilonilor și a modalităților 

sale, în special prin acordarea de asistență actorilor militari pentru consolidarea capacităților în 

sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare 

(„CBDSD”). În perspectiva conferinței anuale de revizuire a 

Pactului privind PSAC civilă, din noiembrie 2021, Consiliul 

chema la punerea deplină în aplicare a menționatului pact 

până la începutul verii anului 2023, concentrându-se asupra 

etapelor intermediare pentru 2021 convenite de Consiliu în 

decembrie 2020, împrejurare ce va pune bazele pentru 

continuarea lucrărilor inclusiv în privința gestionării civile a 

crizelor după 2023. 

Era subliniată importanța consolidării inițiativelor UE în domeniul apărării, 

precum PESCO și EDIDP, și a altor inițiative precum Planul de acțiune privind 

sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială, și 

a coerenței între diferitele 

instrumente. În privința 

PESCO, Consiliul saluta 

invitația adresată Canadei, 

Norvegiei și SUA de a 

participa la proiectul PESCO privind 

mobilitatea militară, în care s-a stabilit că 

participarea lor la acel proiect îndeplinea 

condițiile generale în care statele terțe ar 

putea fi invitate, în mod excepțional, să 

participe la proiecte individuale în cadrul 

PESCO, în acord cu Decizia (PESC) 

2020/1639 din 5 noiembrie 2020. 

Concluziile salutau punerea în aplicare a 

acțiunilor premergătoare FEA și adoptarea 

regulamentului privind cel din urmă fond, 

precum și Planul de acțiune privind 

sinergiile dintre industria civilă, industria 

de apărare și industria spațială, prezentat de 

Comisia Europeană. 

În contextul consolidării rezilienței și 

asigurării accesului european la bunurile 

comune mondiale, era subliniată 

necesitatea de a spori și mai mult reziliența 

și capacitatea UE de a contracara 

amenințările hibride, în acord cu 

concluziile Consiliului UE din martie 2021 

privind Strategia de securitate cibernetică a 

UE pentru deceniul digital, JOIN(2020)18. 

Se preciza că bunurile comune mondiale 

(inclusiv spațiul, spațiul cibernetic și marea 

liberă) făceau din ce în ce mai mult obiectul 

unor tentative unilaterale de însușire, al 

controlului accesului și al 

comportamentelor conflictuale, ceea ce 

Finanțarea mobilității militare în 
CFM 2021-2027 

La 6 iunie 2018, în contextul prezentării 
propunerii de regulament de instituire a 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE) pentru perioada 2021-2017, 
Comisia Europeană a propus un pachet 
pentru mobilitatea militară de 6,5 miliarde 
euro (cu mențiunea că bugetul total al MIE 
era stabilit la peste 42,26 miliarde euro) în 
vederea cofinanțării unor proiecte de 
infrastructură de transport cu dublă 
utilizare civilă și militară. Cu toate acestea, 
Consiliul European, la reuniunea sa 
extraordinară din 17-21 iulie 2020, a decis 
reducerea semnificativă a pachetului 
amintit, până la 1,5 miliarde euro. 
Parlamentul European și-a exprimat în 
mai multe rânduri „regretul profund” față 
de acea situație (cel mai recent într-o 
rezoluție din 5 mai 2022 referitoare la 
impactul războiului ilegal de agresiune 
dus de Rusia împotriva Ucrainei asupra 
sectoarelor transporturilor și turismului 
din UE; Parlamentul European califică 
reducerea bugetară drept „greșeală [care] 
subminează în prezent securitatea 
noastră europeană comună”). La 7 iulie 
2021, a fost adoptat Regulamentul (UE) 
2021/1153 de instituire a Mecanismului 
pentru interconectarea Europei. 

A se vedea Concluziile 
Consiliului referitoare la 
Pactul privind PSAC 
civilă, 7 decembrie 2020. 

Camera Deputaților 
a examinat 
COM(2021)70. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/1639/oj
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6722-2021-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_18_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_438_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0207_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32021R1153
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=645
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reclama „reflecții suplimentare și progrese semnificative în eforturile UE, după caz, de 

promovare a intereselor și valorilor UE, precum și a unei ordini mondiale bazate pe norme, 

inclusiv în domeniul securității și apărării”. Era 

reafirmată importanța crescândă a spațiului pentru 

autonomia UE și a statelor sale membre și se reamintea 

că acel sector strategic făcea din ce în ce mai mult 

obiectul congestiei, al disputelor, tensiunilor și 

concurenței. Consiliul saluta acordul politic privind 

Mecanismul pentru interconectarea Europei 2021-

2027 și aștepta cu interes primele cereri de propuneri 

pentru proiecte cu dublă utilizare pentru modernizarea 

infrastructurii de transport și îmbunătățirea mobilității 

civile și militare. 

O UE puternică în materia securității și apărării va 

aduce beneficii concrete cooperării transatlantice și mondiale; era reafirmat rolul esențial al 

parteneriatelor internaționale cu ONU și NATO, în conformitate cu declarația membrilor 

Consiliului European din 26 februarie 2021. Semnarea Acordului-cadru ONU-UE pentru 

acordarea de sprijin reciproc (la 29 septembrie 2020) era un pas important pentru îmbunătățirea 

cooperării în domeniu. Era încurajată continuarea lucrărilor în vederea punerii în aplicare în 

cadrul convenit a celor două declarații comune cu NATO și a setului comun de 74 de propuneri 

și era menționat, în special, noul plan de exerciții paralele și coordonate, ce trebuia pus în 

aplicare. 

 

  

Cel mai recent raport privind 
punerea în aplicare a 
Planului de acțiune vizând 
mobilitatea militară a fost 
publicat la 24 septembrie 
2021, JOIN(2021)26, și 
acoperă perioada octombrie 
2020-septembrie 2021. 

https://www.consilium.europa.eu/media/48646/2526-02-21-euco-statement-ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A22020A1119%2801%29
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/JOIN_2021_26_RO_ACT_part1_v2.pdf
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4. Principalele inițiative și instrumente de finanțare ale Uniunii Europene în domeniul 

apărării 

 

4.1. Preliminarii – importanța coerenței 

Instituțiile UE au subliniat în repetate rânduri importanța asigurării coerenței între diversele 

instrumente și mecanisme ale UE în domeniul apărării, în scopul planificării, dobândirii și 

operării în colaborare a capacităților de apărare. 

De pildă, Consiliul UE sublinia în Concluziile privind securitatea și apărarea în contextul 

Strategiei globale a UE, adoptate la 13 noiembrie 2017, coerența dintre inițiativele UE în 

domeniul apărării, enumerându-le: PESCO, CARD și FEA. Ulterior, în contextul revizuirii 

strategice a PESCO 2020, Consiliul UE aprecia (în concluziile adoptate la 20 noiembrie 2020): 

„Coerența dintre PESCO și, în special, procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea 

(CARD) și Fondul european de apărare (FEA) și precursorii acestuia promovează o mai bună 

utilizare a unor resurse limitate prin sporirea dezvoltării în comun a capabilităților necesare 

pentru securitatea Europei”.  

În iulie 2019, Curtea de Conturi Europeană remarca, într-un document de analiză (intitulat 

„Apărarea europeană”), lipsa coerenței, la acea dată, între procesele UE și NATO de planificare 

a capabilităților: „Procesul NATO de planificare a apărării există de aproape 50 de ani și a fost 

descris ca un proces bine stabilit și structurat. În schimb, procesul UE privind capabilitățile, 

creat recent, nu a ajuns încă în etapa de maturitate. Există potențialul de a alinia mai bine PDC 

și CARD la procesele NATO de planificare, scopul fiind acela de a asigura coerența rezultatelor 

și a calendarelor și de a limita ineficiențele asociate cu duplicarea proceselor”. Același 

document preciza aportul insuficient al noilor inițiative din cadrul UE la structurarea procesului 

de planificare: „O coerență și o secvențiere adecvate, și anume de la priorități la dezvoltarea 

capabilităților, sunt deosebit de importante. Totuși, în realitate, lansarea în paralel a diferitor 

mecanisme nu a permis încă dezvoltarea unui curs logic. De fapt, primele proiecte PESCO au 

fost adoptate în martie 2018, în timp ce PDC a fost revizuit abia în iunie 2018. În paralel, 

proiectele din cadrul Acțiunii pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în materie de apărare 

au început încă din 2017, urmate de EDIDP la începutul anului 2019. Între timp, AEA a 

finalizat exercițiul-pilot CARD abia în noiembrie 2018. Legăturile eficace și coerența dintre 

toate inițiativele nu au fost demonstrate încă în practică”. 

Anterior, în aprilie 2018, critici (constructive) formula și Curtea de Conturi din Franța28. 

Instrumente legislative (juridice) ale UE vizau, însă, atingerea unei coerențe între variile 

inițiative și instrumente. Este, de pildă, cazul Regulamentului (UE) 2018/1092 ce a instituit 

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea 

competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii; art. 3 enunță 

obiectivele programului, menit să promoveze cooperarea pentru dezvoltarea de produse sau de 

tehnologii din domeniul apărării, cooperare ce avea loc „în conformitate cu prioritățile în 

materie de capabilități de apărare convenite de către statele membre în cadrul politicii externe 

și de securitate comune, în special în contextul planului de dezvoltare a capacităților”. Regula 

enunțată acolo a fost preluată și în Regulamentul (UE) 2021/697 de instituire a Fondului 

                                                            
28 Într-un raport intitulat „La coopération européenne en matière d'armement. Un renforcement nécessaire, soumis 

à des conditions exigeantes”: guvernele care decid o cooperare trebuie să traducă hotărârea de a coopera în 

obiective comune, sub forma unei armonizări a specificațiilor tehnice ale produselor ce se vor dezvolta și a unei 

alinieri a calendarelor operaționale. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14190-2017-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13188-2020-INIT/ro/pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REW19_09/REW_EU-defence_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0697
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180417-rapport-cooperation-europeenne-armement.pdf
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european de apărare, cel care a abrogat Regulamentul (UE) 2018/1092, la art. 3 alin. (2) par. 2 

și 3: „O astfel de colaborare [pentru dezvoltarea produselor și 

tehnologiilor din domeniul apărării] are loc în conformitate cu 

prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de 

comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe 

și de securitate comune (PESC), în special în contextul planului 

de dezvoltare a capacităților. În acest sens, prioritățile regionale 

și internaționale, atunci când servesc intereselor în materie de securitate și apărare ale Uniunii, 

astfel cum au fost stabilite în cadrul PESC, și ținând seama de necesitatea evitării oricărei 

suprapuneri inutile, pot fi luate, de asemenea, în considerare, după caz, atunci când nu exclud 

posibilitatea participării pentru niciun stat membru sau nicio țară asociată”. 

Un raport privind interacțiunile, legăturile și coerența între inițiativele UE în domeniul apărării, 

publicat la 4 mai 2020 de Înaltul Reprezentant, document ce evalua progresele înregistrate în 

contextul SGUE în perioada 2019-2020, aprecia că era esențială asigurarea coerenței 

inițiativelor amintite, ele continuând să rămână distincte și să aibă temeiuri juridice diferite. 

Erau enumerate următoarele inițiative: 

- stabilirea priorităților comune prin planul de 

dezvoltare a capacităților, care să țină cont de 

deficiențele capacităților militare în cadrul PESC, 

derivate din procesul privind obiectivul global 

(EU Headline Goal Process, „HLG”), de 

capacitățile pe termen lung și de evoluțiile de ordin 

tehnologic, de planurile de apărare ale strațelor 

membre și de lecțiile învățate din misiunile și 

operațiunile PESC, cu scopul de a oferi o referință 

esențială pentru dezvoltarea capacităților statelor 

membre și UE, asigurându-se totodată coerența 

procesului de planificare a apărării al NATO 

(„NDPP”); 

- revizuirea activităților de apărare ale statelor 

membre participante la AEA, pentru a oferi, în 

timp, un tablou cuprinzător al peisajului european 

în domeniul apărării și pentru a facilita identificarea 

oportunităților suplimentare de colaborare, prin CARD; 

- planificarea și punerea în aplicare în comun a proiectelor în cadrul oferit de PESCO; 

- adoptarea și punerea în aplicare a FEA, vizându-se sporirea competitivității și capacității de 

invocare a EDTIB, prin finanțarea acțiunilor de cercetare și dezvoltare în cooperare, în privința 

noilor produse și tehnologii de apărare; programele pilot ale FEA erau în desfășurare. 

Același raport din mai 2020 arăta că premisa esențială pentru punerea în aplicare eficace a 

inițiativelor UE în materia apărării o constituia coerența acelor inițiative, vizându-se 

monitorizarea și evaluarea permanentă, la nivel politic și practic, printr-o coordonare strânsă 

între principalele instituții și organe ale UE (SEAE, Comisia Europeană, AEA). Un alt 

instrument pentru asigurarea coerenței exista în interiorul Comisiei Europene, care coordona 

diversele inițiative promovate de membrii Comisiei cu atribuții în domeniu (ÎR/VP, comisarul 

pentru concurență, comisarul pentru piață internă). 

Mai recent, Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022 arătau: „În 

vederea consolidării capabilităților de apărare ale Uniunii Europene și ale statelor membre, ar 

Pentru cele două 
regulamente, a se 
vedea secțiunea 4.5., 
mai jos. 

Primele obiective globale, cu 
caracter exclusiv militar, au 
fost stabilite cu ocazia 
reuniunii Consiliului European 
de la Helsinki (10-11 decembrie 
1999), unde UE și-a stabilit 
obiectivul global de a deveni 
capabilă, până în 2003, să 
desfășoare și să susțină o forță 
de reacție rapidă de până la 
60 000 de militari; ulterior au 
fost adăugate și obiective civile. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32018R1092
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7830-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_fr.htm
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trebui valorificat întregul potențial al instrumentelor și inițiativelor de finanțare ale Uniunii 

Europene, în special al Fondului european de apărare și al cooperării structurate permanente, 

al planului de dezvoltare a capabilităților și al 

procesului anual coordonat de revizuire privind 

apărarea. În plus, până la sfârșitul anului 2022, 

ar trebui luate măsuri pentru a promova și a 

facilita accesul industriei de apărare la finanțare 

privată, inclusiv valorificând în mod optim 

posibilitățile oferite de Banca Europeană de 

Investiții. Consiliul European va evalua 

periodic punerea în aplicare a Busolei 

strategice, precum și progresele înregistrate în 

domeniul securității și apărării. Acesta va oferi 

orientări suplimentare, dacă acest lucru va fi 

necesar”. 

Planul de dezvoltare a capabilităților („PDC”), 

procesul anual coordonat de revizuire privind 

apărarea („CARD”), cooperarea structurată 

permanentă („PESCO”) și Fondul european de 

apărare („FEA”) se află în strânsă legătură: 

PDC identifică prioritățile în domeniul 

capacităților, care ar trebui să abordate în eforturile comune ale statelor membre; CARD oferă 

un tablou al capacităților existente în UE și identifică oportunități în privința cooperării, 

preconizând monitorizarea planurilor naționale în domeniul apărării; PESCO oferă opțiuni 

asupra modului în care se pot dezvolta în colaborare capacitățile calificate drept prioritare; FEA 

oferă finanțare UE pentru sprijinirea punerii în practică a proiectelor în domeniul apărării, 

dezvoltate în cooperare, proiectele PESCO dispunând de un bonus29. În plus, respectivele 

procese trebuie să țină seama și de activitățile relevante desfășurate de NATO și de alți 

parteneri. La toate acestea, se adaugă, mai recent, Instrumentul european pentru pace. 

Secțiunea de față prezintă Planul de dezvoltare a capabilităților/capacităților (4.2.), Procesul 

anual coordonat de revizuire privind apărarea (4.3.), Cooperarea structurată permanentă (4.4.), 

Fondul european de apărare (4.5.), Instrumentul european pentru pace (4.6.). 

 

4.2.Planul de dezvoltare a capabilităților30 

În cadrul UE, problematica planificării capacităților (militare/de apărare) are deja vechime. Cu 

ocazia reuniunii Consiliului European din 19-20 iunie 2000 de la Santa Maria da Feira 

(Portugalia) se arăta că îmbunătățirea capacităților militare europene rămânea centrală pentru 

credibilitatea și eficacitatea politicii europene comune a securității și apărării; cu ocazia unei 

                                                            
29 Cu privire la raporturile dintre aceste instrumente, a se vedea nota „Coherence and focus on capability priorities: 

why EDA’s role in CARD, PESCO and EDF matters”, 19 aprilie 2018, Real Instituto Elcano. 

Pentru contextul istoric, a se vedea articolul lui Christopher Reynolds „All Together Now? The Governance of 

Military Capability Reform in the ESDP”, Colegiul Europei, octombrie 2006; studiul „EU Defence: The White 

Book implementation process”, iulie 2018, analiza „CSDP defence capabilities development”, ianuarie 2020, 

analiza „EU’s Institutional Framework regarding Defence Matters”, ianuarie 2020 (ultimele trei elaborate pentru 

Parlamentul European); nota „The coordination problem in European defence planning”, 10 noiembrie 2021, 

Egmont Institute. 

30 Pentru o prezentare, a se vedea fișa „Capability Development Plan (CDP)”, AEA, iunie 2018. 

La rândul său, Busola strategică a 
UE (2022) a subliniat intenția de a 
spori la maximum coerența între 
inițiativele UE care au legătură cu 
apărarea: procesul anual coordonat 
de revizuire privind apărarea, 
cooperarea structurată 
permanentă și Fondul european de 
apărare; în acest sens, Înaltul 
Reprezentant/ vicepreședintele/ 
șeful Agenției Europene de Apărare 
va prezida reuniunile ministeriale 
anuale din domeniul apărării. 

https://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_en.htm
https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2018/04/ari54-2018-domecq-coherence-focus-capability-priorities-why-eda-role-card-pesco-edf-matters.pdf
http://aei.pitt.edu/10871/1/wp1_Reynolds.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603871/EXPO_STU(2018)603871_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603482/EXPO_IDA(2020)603482_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603484/EXPO_IDA(2020)603484_EN.pdf
https://www.egmontinstitute.be/the-coordination-problem-in-european-defence-planning/
https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/2018-06-28-factsheet_cdpb020b03fa4d264cfa776ff000087ef0f
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conferințe a ofertelor de angajamente în materia capacităților, programată pentru anul 

respectiv, erau preconizate angajamente naționale inițiale din parte statelor membre și crearea 

unui mecanism de evaluare pentru măsurarea progreselor, alături de transparența și dialogul 

dintre UE și NATO în respectivul proces. 

Planul de dezvoltare a capabilităților/capacităților („PDC”) constituie o metodă de planificare 

cuprinzătoare utilizată, începând cu anul 2008, de Agenția Europeană de Apărare („AEA”) în 

vederea abordării problemelor pe termen lung în materia securității și apărării, oferind o 

imagine de ansamblu a capabilităților militare europene de-a lungul timpului. 

Ulterior, crize succesive cu care s-a 

confruntat UE (criza financiară din 

2008, „Primăvara arabă”, în 2011, 

intervenția rusă în Crimeea, în 2014, 

Brexitul (ieșirea Regatului Unit din 

Uniunea Europeană) au reclamat, 

precum a evidențiat Strategia globală a 

UE în domeniul securității și apărării din 

2016, sincronizarea treptată și adaptarea 

reciprocă a planificării naționale în 

domeniul apărării și a practicilor de 

dezvoltare a capacităților. 

În Concluziile privind progresele 

înregistrate în privința punerii în 

aplicare a Strategiei globale a UE în 

domeniul securității și apărării, adoptate 

la 6 martie 2017, Consiliul UE saluta 

promovarea întâlnirilor periodice și 

specifice ale miniștrilor apărării, ocazie 

cu care AEA era chemată să prezinte un 

raport de evaluare a funcționării CARD. 

PDC elaborat în cadrul AEA în 

cooperare cu statele membre și cu 

contribuții ale Comitetului militar al 

Uniunii Europene („CMUE”) și ale 

Statului-Major al Uniunii Europene 

(„EUMS”), este alimentat din mai multe 

surse, precum procesul privind 

obiectivul global, studii privind 

tendințele pe termen lung, lecții 

identificate din operații și misiuni 

PESC, precum și cu informații privind 

planurile și programele actuale ale 

statelor membre. PDC cuprinde patru elemente – perspectiva pe termen scurt (identificarea 

deficiențelor și riscurilor asociate PESC, alături de lecțiile derivate din operații și misiuni și 

analizarea lor din perspectiva capacităților), perspectiva pe termen mediu (privind activitățile 

pe care statele membre intenționează să le angajeze între 2018 și 2030), perspectiva pe termen 

mai lung (anul 2035 și ulterior lui). 

PDC s-a configurat împreună cu PESCO și cu celelalte inițiative și instrumente amintite 

anterior. În fapt, precum arată art. 1 din Protocolul (nr. 10) privind PESCO, unul dintre 

Decizia (PESC) 2015/1835 care definește, 
în prezent, statutul Agenției Europene de 
Apărare enumeră ca primă atribuție a sa 
contribuția „la identificarea obiectivelor 
privind capacitățile militare ale statelor 
membre și la evaluarea respectării 
angajamentelor privind capacitățile 
asumate de statele membre, în special 
prin: 

(i) identificarea, împreună cu organele 
competente ale Consiliului, inclusiv 
CMUE, și folosind, printre altele, 
mecanismul de dezvoltare a capacităților 
(MDC) și orice succesor al acestuia, a 
cerințelor viitoare ale Uniunii în ceea ce 
privește capacitățile de apărare; 

(ii) coordonarea punerii în aplicare a 
planului de dezvoltare a capacităților 
([PDC]) și a oricărui succesor al acestuia; 

(iii) evaluarea, pe baza unor criterii care 
trebuie convenite de statele membre, a 
angajamentelor asumate de acestea în 
materie de capacități, printre altele prin 
procesul [PDC] și prin MDC și orice 
succesor al acestora”. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/06/conclusions-security-defence/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1835
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obiectivele care trebuie urmărite de statele membre participante este intensificarea dezvoltării 

capacităților lor de apărare, ceea ce presupune, implicit, un proces de dezvoltare a 

menționatelor capacități coordonat la nivelul UE. 

Al patrulea PDC, cel mai recent până în prezent, a fost 

prezentat de AEA la 28 iunie 2018 și reflectă noul 

nivel de ambiție exprimat în SGUE publicată în iunie 

2016, care califica drept obiectiv pe termen lung 

atingerea autonomiei strategice europene. Noul PDC 

a enumerat 11 priorități pentru dezvoltarea 

capacităților UE (fără a exista o ierarhie între acelea): 

trei se află în legătură cu domeniul de comandă, 

control și informații/cibernetic, două cu capacitățile 

terestre și logistice, două cu domeniul maritim și trei 

vizează domeniul aerian; o prioritate abordează 

capacitățile transversale ce contribuie la atingerea 

nivelului de ambiție. 

Planul de punere în aplicare în domeniul securității și 

al apărării, prezentat de Înaltul Reprezentant în 

noiembrie 2016, includea, printre modalitățile de 

punere în practică a nivelului de ambiție, precizarea și 

completarea priorităților privind capacitățile, ce urma a fi realizată de AEA, în contextul 

procesului de revizuire a planului de dezvoltare a capacităților. 

 

4.3. Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea31 

Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea („CARD”) a dobândit o dinamică 

semnificativă ulterior anului 2015/2016, în contextul deteriorării mediului de securitate. 

Concluziile reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016, care au aprobat concluziile 

Consiliului UE din 14 noiembrie 2016 privind punerea în aplicare a SGUE, au evocat lansarea 

unui proces anual coordonat de revizuire privind apărarea, derulat de statele membre. 

Concluziile privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE, adoptate de 

Consiliul UE la 18 mai 2017, definea CARD drept un proces destinat să ofere o mai bună 

imagine generală la nivelul UE a cheltuielilor pentru apărare, a investițiilor și a eforturilor de 

cercetare în domeniul apărării la nivel național. CARD urma să sprijine statele membre în 

furnizarea de capacități împotriva tendințelor și problemelor strategice curente și viitoare, 

respectiv să promoveze activ cooperarea consolidată în domeniul apărării între statele membre. 

Consiliul a reafirmat necesitatea de a se asigura coerența între CARD și PDC și procesele 

NATO corespunzătoare, precum Procesul de planificare a apărării al NATO („NDPP”), acolo 

unde cerințele se suprapuneau, recunoscând caracterul diferit al celor două organizații și 

responsabilitățile lor proprii. 

Concluziile succesive adoptate la 13 noiembrie 2017 de Consiliul UE în același domeniu 

subliniau contribuția CARD la operaționalizarea PDC și la identificarea unor noi domenii 

pentru lansarea de proiecte de cooperare, care ar putea fi luate în considerare în cadrul PESCO 

și/sau în cadrul FEA. Prima punere în aplicare deplină a CARD era preconizată a fi lansată în 

                                                            
31 Pentru o prezentare, a se vedea fișa „Coordinated Annual Review on Defence (CARD)”, noiembrie 2017, pe 

siteul SEAE; nota „What’s in the CARDs?”, februarie 2019, Institutul Egmont. 

Perspectiva pe termen mai 
lung, în calitate de element al 
PDC, a făcut obiectul unui 
studiu extern, ale cărui 
rezultate au fost publicate de 
AEA, în iunie 2018 („Exploring 
Europe’s capability 
requirements for 2035 and 
beyond. Insights from the 2018 
update of the long-term strand 
of the Capability Development 
Plan”).  

https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/eda-brochure-cdp
https://www.consilium.europa.eu/media/22460/eugs-implementation-plan-st14392en16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21920/15-euco-conclusions-final-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9178-2017-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14190-2017-INIT/ro/pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/coordinated_annual_review_on_defence_card_factsheet.pdf
http://aei.pitt.edu/97380/1/SPB103.pdf
https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/cdp-brochure---exploring-europe-s-capability-requirements-for-2035-and-beyond.pdf
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2019. Concluziile reafirmau importanța asigurării coerenței între CARD și PDC și procesele 

NATO corespunzătoare, precum NDPP. 

Lansată în luna mai 2017, ca exercițiu de probă pentru doi ani, inițiativa respectivă vizează 

revizuirea activităților în domeniul apărării întreprinse în statele membre participante, pentru a 

oferi un tablou cuprinzător al apărării europene, ce include dezvoltarea capacităților, eforturile 

în planul cercetării și tehnologiei, dimensiunea de sprijin a industriei apărării și aspecte 

operaționale, precum și de a promova cooperarea multinațională în dezvoltarea capacităților de 

apărare. Este vizată o coerență mai mare în privința planificării apărării în statele membre, în 

contextul în care tabloul apărării europene continuă să fie fragmentat și este lipsit de coerență 

în mai multe privințe, îndeosebi în privința capacităților de apărare și dezvoltării lor. Este 

urmărită identificarea tendințelor înregistrate în planurile statelor membre de cheltuieli pentru 

apărare. 

Agenția Europeană de Apărare asigură secretariatul acestui proces și cooperează cu 

SEAS/EUMS. Primul exercițiu referitor la CARD a fost încheiat în toamna anului 2018, iar 

primul ciclu complet al aceluiași proces a început în 2019. Statele membre decid în mod 

independent ce date comunică pentru raportul AEA, precum și modul în care pun în aplicare 

rezultatele și recomandările conține în acel raport. 

Raportul pentru anul 202032, reprezentând prima imagine de ansamblu realizată până la acea 

dată asupra peisajului european al apărării, elaborat de Agenția Europeană de Apărare, a vizat 

toate domeniile militare: terestru; aerian; maritim; spațiu cibernetic; spațiu și operațiuni 

comune și factori de activare; raportul a identificat 55 de posibilități (oportunități) de cooperare 

și a recomandat statelor membre participante: 

- depășirea fragmentării tabloului european al apărării, prin coordonare și prin eforturi 

continue, în trei domenii majore, aflate în legătură: majorarea cheltuielilor privind apărarea, în 

acord cu angajamentele PESCO, majorarea cotei cheltuielilor privind cercetarea și tehnologia 

în cadrul bugetelor de apărare; planificarea apărării și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv 

prin punerea în aplicare a priorităților UE privind dezvoltarea capacităților și a recomandărilor 

aferente; asigurarea coerenței tabloului european al capacităților; 

- utilizarea inițiativelor UE în domeniul apărării și beneficiul cooperării sporite; utilizarea 

constatărilor din CARD pentru promovarea obiectivelor și rezultatelor concrete ale următoarei 

etape PESCO 2021-2025; utilizarea acelorași constatări pentru sporirea schimbului de 

informații între UE și NATO , în cadrul celor două declarații bilaterale; 

- pregătirea în comun a planificării pentru o cooperare sporită și mai substanțială în dezvoltarea 

capacităților; 

- utilizarea constatărilor din CARD în elaborarea Busolei strategice; 

- abordarea deficiențelor majore (prin punerea în aplicare a obiectivelor capacităților de mare 

impact) și furnizarea rezervei UE de capacități declarate pentru îndeplinirea nivelului de 

ambiție al PSAC militar; 

- creșterea gradată a disponibilității forțelor pentru angajament operațional; 

- abordarea cu prioritate a eforturilor de dezvoltare a capacităților de generație următoare, cu 

impact puternic, prin cooperare în șase domenii de interes: tanc principal de luptă (Main Battle 

Tank), sisteme de echipamente pentru soldați (Soldier Systems), navă de suprafață din clasa de 

patrulare europeană (European Patrol Class Surface Ship), contracararea sistemelor 

                                                            
32 A se vedea și comunicatul de presă în limba română ce a însoțit raportul. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13747-2020-INIT/en/pdf
https://eda.europa.eu/docs/default-source/press/card/press-release---card-report_ro.pdf
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UAS/restricționarea accesului/interzicerea zonei (Counter-UAS – Anti-Access/Area-Denial), 

apărarea în spațiu (Defence in Space), mobilitate militară sporită (Enhanced Military Mobility). 

Același raport pentru anul 2020 nota interesul național de apărare ca principală justificare a 

participării statelor la planurile viitoare în domeniul apărării; această stare de lucruri și 

finanțarea redusă a proiectelor de colaborare în domeniul apărării erau de natură să pericliteze 

autonomia strategică a UE. 

În decembrie 2021, a fost lansat al doilea ciclu CARD 2021-22, aliniat calendarului planificării 

NATO; în luna noiembrie 2022, AEA va prezenta un raport final privind rezultatele sale. 

 

4.4. Cooperarea structurată permanentă33 

Activarea cooperării structurate permanente („PESCO”) a fost evocată în discursul privind 

starea Uniunii Europene rostit la 14 septembrie 2016 de către președintele Comisiei Europene 

de la acel moment, Jean-Claude Juncker: „Tratatul de la Lisabona permite statelor membre care 

doresc acest lucru să își pună în comun capacitățile de apărare sub forma unei cooperări 

structurate permanente. Cred că a sosit momentul să folosim această posibilitate. Sper că 

reuniunea noastră în formatul UE-27, ce va avea loc la Bratislava peste câteva zile, va marca 

primul pas, unul politic, în această direcție. Numai dacă ne unim eforturile vom permite 

Europei să se apere pe teritoriul său și dincolo de frontierele sale.” Anterior, în orientările 

politice din iunie 2014 ale noii Comisii Europene, același pledase pentru regruparea 

capacităților de apărare ale statelor membre care doreau, prin PESCO, în misiuni comune ale 

UE în zonele de criză. 

„Foaia de parcurs de la Bratislava”, anexată declarației summitului de la Bratislava al celor 27 

de state membre, din 16 septembrie 2016, a păstrat un caracter general, arătând că, în privința 

măsurilor concrete de adoptat în planul securității externe și al apărării, Consiliul European din 

decembrie 2016 urma să decidă asupra unui plan concret de punere în aplicare în privința 

securității și apărării și asupra modului de a utiliza mai bine opțiunile din tratate, în special în 

privința capacităților. 

Concluziile Consiliului UE privind punerea în aplicare a SGUE în domeniul securității și 

apărării, adoptate la 14 noiembrie 2016, au făcut referire la PESCO astfel: „În vederea 

consolidării PSAC, Consiliul convine să analizeze, de asemenea, potențialul unei cooperări 

structurate permanente (PESCO), inclusiv al unei abordări modulare în ceea ce privește 

proiectele și inițiativele concrete, sub rezerva disponibilității statelor membre de a-și asuma 

angajamente concrete. Consiliul invită Înaltul Reprezentant să pună la dispoziție cât mai curând 

posibil elementele și opțiunile necesare unei reflecții aprofundate”. 

Concluziile reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016, care au aprobat concluziile 

Consiliului UE din 17 octombrie 2016 privind SGUE, respectiv din 14 noiembrie 2016 privind 

punerea în aplicare a SGUE în domeniul securității și apărării, au solicitat Înaltului 

Reprezentant să prezinte propuneri „în lunile care urmează” privind „elementele și opțiunile 

unei cooperări structurate permanente cuprinzătoare, bazate pe o abordare modulară și pe 

prezentarea unor posibile proiecte”. 

                                                            
33 Pentru o prezentare a PESCO, a se vedea nota „Permanent structured cooperation (PESCO): Beyond 

establishment”, elaborată în cadrul Parlamentului European, martie 2018; fișa „Permanent Structured 

Cooperation – PESCO Deepening defence cooperation among EU member states”, elaborată de SEAE, martie 

2022; pentru o perspectivă de ordin istoric, a se vedea studiul „Permanent Structured Cooperation: national 

perspectives and state of play”, 17 iulie 2017, elaborat pentru Parlamentul European; nota „European Defence 

and PESCO: Don’t Waste the Chance”, proiectul „EU IDEA”, 5 mai 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_16_3043
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/juncker-political-guidelines-speech_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/juncker-political-guidelines-speech_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21241/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21920/15-euco-conclusions-final-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614739/EPRS_BRI(2018)614739_EN.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2022-03-23-PESCO-Deepening-defence-cooperarion-NewLayout.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603842/EXPO_STU(2017)603842_EN.pdf
https://euidea.eu/wp-content/uploads/2020/05/euidea_pp_1.pdf
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Lansarea PESCO, „ambițioasă și deschisă tuturor”, a fost convenită la reuniunea Consiliului 

European din 22-23 iunie 2017, în scopul consolidării securității și apărării Europei într-un 

mediu geopolitic apreciat a fi dificil la respectivul moment și pentru a contribui la atingerea 

nivelului de ambiție al UE exprimat în Strategia globală a UE; statele membre erau chemate 

ca, în termen de trei luni, să alcătuiască o listă comună de criterii și angajamente cu caracter 

obligatoriu, în deplină conformitate cu art. 42 alin. (6) și cu art. 46 TUE și cu Protocolul nr. 10 

la TUE, cu un calendar precis și mecanisme de evaluare specifice, și să identifice proiecte și 

inițiative concrete de colaborare în sprijinul obiectivelor, angajamentelor și criteriilor comune 

ale PESCO; lucrările respective trebuiau să fie în concordanță cu planificarea și angajamentele 

statelor membre convenite în cadrul NATO și al ONU. 

La 11 decembrie 2017, Consiliul UE a adoptat Decizia (PESC) 2017/2315 de stabilire a PESCO 

și de adoptare a listei statelor membre participante, 

în temeiul notificării adresate de 25 de state 

membre34. În prezent, la PESCO nu participă 

Danemarca și Malta. Principiile PESCO sunt 

enunțate în anexa I a notificării, printre care – „cadru 

juridic european ambițios, obligatoriu și cuprinzător 

pentru investițiile în securitatea și apărarea 

teritoriului UE și a cetățenilor acesteia”, prin 

coerență, continuitate, coordonare și colaborare; 

„cadru politic crucial pentru toate statele membre în 

vederea îmbunătățirii de către fiecare dintre acestea 

a resurselor militare și a capabilităților de apărare de 

care dispune prin intermediul unor inițiative bine 

coordonate și al unor proiecte concrete bazate pe 

angajamente mai stricte”; consolidarea 

capabilităților de apărare ale statelor membre ale UE 

ar urma să sporească rezistența „pilonului european” 

al NATO și ar răspunde „cererilor repetate privind o 

mai intensă partajare a sarcinilor la nivel 

transatlantic”; enunțarea unei viziuni pe termen lung 

asupra PESCO, reprezentată de „un pachet coerent 

de forță care acoperă întregul spectru – în 

complementaritate cu NATO, care va continua să fie piatra de temelie a apărării colective 

pentru membrii săi”; „cadru juridic fiabil și obligatoriu în cadrul instituțional al UE”; orientarea 

spre rezultate și progrese concrete privind cheltuielile de investiții în materia echipamentelor 

de apărare, obiectivelor colaborative de dezvoltare a capabilităților și disponibilității unor 

capacități de apărare care să poată fi desfășurate pentru misiuni și operații combinate, 

recunoscând principiul unui singur set de forțe. Art. 3 din Decizia (PESC) 2017/2315 trimite 

la anexă, ce enumeră angajamentele asumate de statele membre participante în cele cinci 

domenii prevăzute la art. 2 din Protocolul nr. 10. Art. 3 precizează, de asemenea, revizuirea 

anuală și actualizarea, de statele membre participante, a planurilor naționale de punere în 

aplicare, ce expun modul de respectare a angajamentelor și îndeplinirea obiectivelor precise 

pentru fiecare fază; respectivele planuri se comunică anual SEAE și AEA și se pun la dispoziția 

tuturor statelor membre participante. Art. 4 enumeră competențele Consiliului UE; Consiliul 

UE și Înaltul Reprezentant asigură unitatea, coerența și eficacitatea PESCO, prezentând anual 

                                                            
34 Notificarea a fost adresată la 13 noiembrie 2017 de 23 de state, respectiv de alte două state, la 7 decembrie 

2017; textul notificării este anexat Deciziei (PESC) 2017/2315. A se vedea și comunicatul de presă al Consiliului 

UE, 11 decembrie 2017. 

Potrivit art. 5 din Protocolul nr. 
22 privind poziția Danemarcei, 
anexat TUE și TFUE, Danemarca 
nu participă la elaborarea și la 
punerea în aplicare a deciziilor 
și acțiunilor UE cu implicații în 
materia apărării. Mai recent, la 
1 iunie 2022, un referendum 
organizat în Danemarca privind 
participarea acestei țări la 
politica de apărare a UE a avut 
un rezultat favorabil (67% 
dintre participanți), astfel încât 
Danemarca va renunța la 
clauza de neparticipare la 
politica amintită a UE. 

https://www.consilium.europa.eu/media/23976/22-23-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315R%2801%29
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/22
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Consiliului UE un raport privind PESCO (art. 6); secretariatul pentru PESCO este asigurat în 

comun de SEAE, inclusiv EUMS, și de AEA (art. 7). De remarcat, în acest context, că anexa 

III („Guvernanța”) la notificarea privind PESCO, adresată Consiliului UE și ÎR (și anexată 

Deciziei (PESC) 2017/2315), evocă păstrarea, în procesul de decizie, a poziției centrale a 

statelor membre participante, în coordonare însă cu Înaltul Reprezentant și subliniază 

importanța transparenței pentru statele membre ale UE neparticipante. „Guvernanța” era 

preconizată a fi alcătuită din două niveluri de gestiune – un 

nivel superior responsabil pentru menținerea coerenței și a 

ambiției PESCO (exercitat de Consiliul UE (Afaceri 

Externe/Apărare) și de grupurile sale de pregătire relevante), 

respectiv proceduri specifice de guvernanță pentru 

proiectele PESCO (în temeiul unei evaluări efectuate de ÎR, 

cu contribuția SEAE, inclusiv EUMS, și a AEA, iar o 

decizie a Consiliului UE urmând a efectua selecția 

proiectelor); guvernanța proiectelor este în primul rând o 

responsabilitate a statelor membre participante. A fost 

enunțat și echilibrul ce ar trebui atins, în portofoliul de 

proiecte, între proiectele situate mai degrabă în domeniul 

dezvoltării de capabilități și cele care țin mai mult de 

domeniul operațiilor și al misiunilor. Art. 4 și anexa III la notificarea anexată Deciziei (PESC) 

2017/2315 fac referire la două faze inițiale consecutive (anii 2018-2020 și 2021-2025) în 

vederea ordonării temporale a angajamentelor, precum și la desfășurarea unui exercițiu de 

revizuire strategică la sfârșitul fiecărei faze (202135, 2025), pentru evaluarea respectării 

angajamentelor a căror îndeplinire era preconizată pentru faza respectivă, pentru a decide 

lansarea fazei următoare și pentru actualizarea, dacă este necesar, angajamentelor pentru faza 

următoare. Art. 8 din Decizia (PESC) 2017/2315 stabilește normele de finanțare: pe de o parte, 

cheltuielile administrative ale instituțiilor Uniunii, ale SEAE, ale AEA rezultate din punerea în 

aplicare a deciziei se acoperă din bugetul UE, respectiv prin normele financiare relevante ale 

AEA, în conformitate cu Decizia (PESC) 2015/1835 privind AEA; pe de altă parte, cheltuielile 

de funcționare rezultate din proiecte întreprinse în cadrul PESCO se suportă în principal de 

către statele membre participante la un proiect individual și, în subsidiar, prin contribuții din 

bugetul general al UE. Art. 9 precizează cadrul participării statelor terțe la proiecte individuale. 

Ulterior, Decizia (PESC) 2020/1639 a Consiliului UE din 5 noiembrie 2020 a stabilit condițiile 

generale pentru invitarea, în mod excepțional, a statelor terțe să participe la proiecte individuale 

în cadrul PESCO. 

Lista proiectelor care urmau să fie dezvoltate în cadrul PESCO a fost stabilită prin Decizia 

(PESC) 2018/340 a Consiliului UE din 6 martie 2018, listă completată în mai multe rânduri. 

Tot cu acea ocazie, Consiliul UE a adoptat o recomandare privind o foaie de parcurs pentru 

implementarea PESCO. 

Începând din martie 2018 (moment în care au fost convenite 17 proiecte inițiale), până în martie 

2022, au fost inițiate 60 de proiecte în cadrul PESCO, acoperind o gamă de domenii, precum 

capacitățile terestre, aeriene și maritime, amenințările hibride și securitatea cibernetică, spațiul. 

                                                            
35 Prima revizuire strategică a PESCO a avut loc în 2020 (a se vedea concluziile Consiliului UE din 20 noiembrie 

2020), ocazie cu care au fost furnizate orientări pentru următoarea etapă a PESCO (2021-2025) în ceea ce privește 

obiectivul general, principalele obiective de politică, procesele asociate cu PESCO și stimulentele pentru 

îmbunătățirea nivelului de realizare a angajamentelor. 

Potrivit Regulamentului 
(UE) 2021/697 de 
instituire a Fondului 
european de apărare, 
acțiunile elaborate în 
contextul proiectelor 
PESCO pot beneficia de 
o rată de cofinanțare 
majorată cu 10 %. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1835
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/1639/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018D0340
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018H0308(01)
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/pesco_projects_15nov_002.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13188-2020-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32021R0697
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La 25 iunie 2018, Consiliul UE a stabilit, prin Decizia (PESC) 2018/909, un set comun de 

norme de guvernanță pentru proiectele PESCO, în scopul asigurării coerenței punerii în 

aplicare a tuturor acelor proiecte. 

La 15 octombrie 2018, Consiliul UE a adoptat o Recomandare privind stabilirea etapelor 

îndeplinirii angajamentelor mai stricte asumate în cadrul cooperării structurate permanente 

(PESCO) și specificarea unor obiective mai precise. Obiectivul era obținerea primelor rezultate 

specifice în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor mai stricte înainte de sfârșitul anului 

2020 și elaborarea unui proces de planificare temeinic, pentru asigurarea continuității 

progreselor înregistrate pe marginea lor și după încheierea primei faze, respectiv pentru 

intervalul 2021-2025. Statele membre participante erau chemate să revizuiască și să actualizeze 

planurile lor naționale de punere în aplicare, în conformitate cu Decizia (PESC) 2017/2315, în 

vederea procesului de evaluare. 

La 15 iunie 2020, Consiliul UE a adoptat o Recomandare de evaluare a progreselor realizate 

de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în 

cadrul PESCO. Recomandarea urmărea evaluarea contribuțiilor aduse de statele membre 

participante în vederea îndeplinirii angajamentelor mai stricte asumate în cadrul PESCO, pe 

baza raportului anual privind stadiul punerii în aplicare a PESCO furnizat de ÎR la 15 aprilie 

2020 și în conformitate cu planurile naționale de punere în aplicare (PNA) prezentate de statele 

membre participante. Constatările generale subliniau că, deși statele membre participante 

confirmaseră traiectoria pozitivă în privința angajamentelor legate de bugetele pentru apărare 

și de cheltuielile pentru investiții în domeniul apărării, progresele globale rămâneau modeste 

în respectivul stadiu, statele membre participante fiind încurajate să aloce resursele necesare și 

să contribuie la o abordare bazată pe colaborare europeană (de exemplu prin achiziții de 

echipamente și cercetare și tehnologie în domeniul apărării); statele membre participante erau 

încurajate să valorifice mai bine, în cadrul proceselor lor naționale de planificare a apărării, 

instrumentele UE de planificare în domeniul apărării precum PDC, care include și rezultatele 

procesului privind obiectivul global, cazurile practice strategice („CPS”), CARD, precum și 

alte inițiative cum ar fi Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării sau 

alte instrumente relevante ale UE; era solicitată asigurarea coerenței, la nivelul rezultatelor, 

între CARD și PDC, pe de o parte, și procesele NATO corespunzătoare, precum Procesul 

NATO de planificare a apărării, pe de altă parte; era solicitată intensificarea eforturilor în ceea 

ce privește angajamentele legate de consolidarea disponibilității, a capacității de desfășurare și 

a interoperabilității forțelor, inclusiv prin completarea în întregime a listei grupurilor tactice de 

luptă ale UE, a bazei de date pentru reacția rapidă și a declarațiilor de cerințe pentru misiunile 

și operațiile din cadrul PSAC; erau notate progrese limitate referitor la adoptarea de măsuri 

pentru a soluționa deficiențele în materie de capabilități identificate în cadrul PDC și CARD, 

impunându-se o colaborare europeană în cadrul planificării naționale și indicarea de statele 

membre participante a modului în care proiectele lor de dezvoltare a capabilităților consolidau 

baza industrială și tehnologică de apărare europeană; era solicitată intensificarea eforturilor 

privind angajamentele legate de participarea la programe majore comune sau europene în 

materie de echipamente în cadrul AEA. Recomandarea preciza și că viitoarea „Busolă 

strategică” urma să ofere o orientare mai clară a inițiativelor UE, precum PESCO, și să 

contribuie la dezvoltarea culturii europene comune în materia securității și apărării, cu 

respectarea caracterului specific al politicilor de securitate și apărare ale statelor membre. 

Revizuirea strategică a PESCO urma să asigure coerența și coordonarea diferitelor inițiative 

ale UE în domeniul apărării (CARD, PESCO și FEA) în condițiile unei monitorizări și 

îndrumări politice mai stricte din partea statelor membre, inclusiv la nivel ministerial, 

recunoscându-se totodată că inițiativele menționate sunt distincte și au temeiuri juridice 

diferite. Consiliul evidenția alinierea ciclului de proiecte PESCO la ciclul CARD pentru a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32018D0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018H1016%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32020H0618%2801%29
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7320-2020-INIT/en/pdf
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utiliza constatările și recomandările sale ca un indicator al posibilităților de proiecte ce puteau 

fi desfășurate în colaborare și pentru a oferi un cadru îmbunătățit în care statele membre 

participante să prezinte propuneri de proiecte mai ambițioase, inclusiv în domeniul operațional. 

 

4.5. Fondul european de apărare 

Înființarea unui Fond european de apărare a fost evocată în discursul privind starea Uniunii 

Europene, rostit la 14 septembrie 2016 de Jean-Claude Juncker, președintele de la acel moment 

al Comisiei Europene: „Pentru ca apărarea europeană să fie solidă, industria europeană de 

apărare are nevoie de inovare. De aceea, vom propune, înainte de sfârșitul anului, instituirea 

unui Fond european de apărare, care să impulsioneze cercetarea și inovarea”. Investițiile UE în 

dezvoltarea unor capacități de apărare, menite să descurajeze, să răspundă și să se protejeze 

împotriva amenințărilor externe erau justificate pentru asumarea de europeni a „unei mai mari 

responsabilități pentru securitatea lor”. 

În „Apărarea europeană”, document de analiză elaborat de Curtea de Conturi Europeană (iulie 

2019) se arăta că acțiunea UE în domeniul apărării poate include și o dimensiune industrială, 

obiectivul UE fiind sprijinirea dezvoltării unei baze industriale și tehnologice de apărare 

europeană („EDTIB”) care să fie puternică și competitivă; actele juridice referitoare la 

politicile UE, de exemplu pentru piața internă, cercetare și industrie, sunt guvernate de TFUE. 

Același document mai nota absența unui set cuprinzător de date cu privire la EDTIB; în 2019, 

industria europeană de apărare avea o cifră de afaceri de aproximativ 100 de miliarde de euro 

și era sursa directă a aproximativ 500 000 de locuri de muncă. 

În februarie 2016, sub egida ISSUE și în temeiul unui mandat precizat de Comisia Europeană 

în anul anterior, un „grup de personalități” a elaborat un raport privind acțiunea pregătitoare 

privind cercetarea în cadrul PSAC („Report of the Group of Personalities on the Preparatory 

Action for CSDP-related research”), inițiativă considerată a fi instrumentul inițial pentru 

elaborarea unui program de cercetare în domeniul apărării, finanțat de UE, prin următorul CFM 

(2021-2027)36. 

O propunere de creare a fondului a fost prezentată la 7 iunie 2017, într-o comunicare a Comisiei 

Europene, COM(2017)295 („Lansarea Fondului european de apărare”), ce a fost însoțită de 

Propunerea de regulament de instituire a programului european de dezvoltare industrială 

în domeniul apărării („EDIDP” – European Defence Industrial Development Programme), 

COM(2017)294. Cea din urmă inițiativă a fost adoptată la 18 iulie 2018, Regulamentul (UE) 

2018/1092.37 Bugetul său pentru perioada 2019-2020 a fost stabilit la 500 milioane euro. 

Potrivit comunicării Comisiei Europene privind lansarea Fondului european de apărare, 

COM(2017)295, din iunie 2017, respectivul fond urma o abordare în două etape: 

                                                            
36 Pentru o perspectivă de ordin istoric a chestiunii cercetării în domeniul apărării, a se vedea studiul „The future 

of EU defence research”, 30 martie 2016, elaborat pentru Parlamentul European. 

37 Pentru o prezentare a EDIDP, a se vedea nota „European defence industrial development programme (EDIDP)”, 

elaborată în cadrul Parlamentului European, 28 septembrie 2018; o notă a institutului Clingendael („European 

Defence Fund. The real test is yet to come”), februarie 2021 (cu accent asupra fragmentării piețelor apărării); o 

notă a Real Instituto Elcano („The European Commission: an enabler for the European Security and Defence 

Union”), 26 aprilie 2018 (pentru o perspectivă istorică). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_16_3043
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REW19_09/REW_EU-defence_RO.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/GoP_report.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_295_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_294_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32018R1092
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_295_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535003/EXPO_STU%282016%29535003_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2021-02/Alert_European_Defence_Fund_February_2021.pdf
https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2018/04/ari59-2018-lavallee-european-commission-enabler-for-european-security-defence-union.pdf
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- o perioadă de testare inițială în cadrul financiar multianual („CFM”) 2014-2020, în cursul 

căreia o acțiune pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării38 a sprijinit cercetările prin 

colaborare („colaborative”) în domeniul apărării, iar programul european de dezvoltare a 

industriei de apărare, reprezentând prima măsură în contextul Fondului european de apărare, 

era chemat să cofinanțeze proiecte de dezvoltare prin colaborare (pentru perioada de doi ani 

cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020), având așadar caracter de proiect-pilot, și 

- un fond special în CFM 2021-2027 pentru consolidarea finanțării pentru cercetarea prin 

colaborare în domeniul tehnologiilor și produselor inovatoare în materia apărării și pentru 

etapele ulterioare ale ciclului de dezvoltare, inclusiv dezvoltarea de prototipuri. 

Fondul preconiza două structuri de finanțare („ferestre”), complementare, distincte (în ceea ce 

privește natura lor juridică și sursele de finanțare) și eșalonate în timp: 

- o „fereastră de cercetare” pentru finanțarea proiectelor de cercetare prin cooperare în 

domeniul apărării la nivelul UE, dezvoltată prin lansarea unei acțiuni pregătitoare și care era 

menit să conducă la un program al UE dedicat în cadrul financiar multianual al UE pentru 

perioada ulterioară anului 2020; 

- o „fereastră a capacităților” pentru sprijinirea dezvoltării capacităților de apărare, stabilită de 

comun acord între statele membre, finanțată prin punerea în comun a contribuțiilor naționale 

și, dacă este posibil, prin bugetul UE. Cele două structuri („ferestre”) urmau fi completate 

printr-un mecanism de coordonare, gestionat de un comitet de coordonare, care să reunească 

Comisia Europeană, Înaltul Reprezentant, statele membre, Agenția Europeană de Apărare, 

precum și sectorul industrial, după caz; comitetul de coordonare avea ca sarcină principală 

asigurarea coerenței între „ferestrele” cercetare și capacități, pentru a susține mai bine 

dezvoltarea capacităților convenite de statele membre, identificate prin procese separate, 

inclusiv cele ale Agenției Europene de Apărare și ale procesului anual coordonat de revizuire 

privind apărarea, condus de statele membre. 

La 13 iunie 2018, a fost prezentată o propunere de regulament de instituire a Fondului 

european de apărare în temeiul CFM 2021-2027, adoptată la 29 aprilie 2021 – Regulamentul 

(UE) 2021/697, care stabilește obiectivele fondului, bugetul său, formele de finanțare din partea 

UE și regulile de acordare a finanțării. Fondul a început să funcționeze la 1 ianuarie 2021, 

având un buget total de 7,953 miliarde euro pentru perioada 2021-202739. Menționatul 

regulament a abrogat Regulamentul (UE) 2018/1092 ce instituia EDIDP. 

Obiectivul general al fondului (art. 3 din Regulamentul (UE) 2021/697) vizează promovarea 

competitivității, a eficienței și a capacității de inovare a bazei industriale și tehnologice de 

apărare europeană („EDTIB”) din întreaga UE, pentru a contribui la autonomia strategică a UE 

și la libertatea sa de acțiune40; se urmărește sprijinirea acțiunilor de colaborare și a cooperării 

                                                            
38 Comisia Europeană a adoptat la 11 aprilie 2017 o decizie de finanțare privind acțiunea pregătitoare pentru 

cercetarea în domeniul apărării, C(2017)2262; bugetul său total a fost de 90 milioane euro pentru o perioadă de 

trei ani. 

39 Notăm că, în propunerea Comisiei Europene, valoarea inițială a fondului fusese stabilită la 13 miliarde euro. 

Pentru o prezentare a FEA, a se vedea raportul „The governance of the European Defence Fund”, elaborat pentru 

Fundația R. Schuman, 19 aprilie 2021 (cf. și versiunea fr.). 

40 Anterior, obiectivul de a contribui la „autonomia strategică a Uniunii prin sprijinirea acțiunilor în faza de 

dezvoltare” a fost enunțat în privința EDIDP prin Regulamentul (UE) 2018/1092 (art. 2); propunerea Comisiei 

Europene nu îl enunța însă în mod expres drept obiectiv al amintitului program, precizarea lui având loc prin 

contribuția Parlamentului European (a se vedea raportul comisiei ITRE din 26 februarie 2018). 

Un studiu publicat la 27 mai 2021 („Review of the Preparatory Action on Defence Research (PADR) and 

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP): lessons for the implementation of the European 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_476_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32021R0697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32021R0697
https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/decision-on-the-financing-of-the-preparatory-action-on-defence-research-(padr)-and-the-use-of-unit-costs-for-the-year-2017561fa63fa4d264cfa776ff000087ef0f.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0592-the-governance-of-the-european-defence-fund
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0592-la-gouvernance-du-fonds-europeen-de-la-defense
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32018R1092
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0037_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653638/EXPO_STU(2021)653638_EN.pdf
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transfrontaliere între entitățile juridice din întreaga Uniune, în special IMM-urile și 

întreprinderile cu capitalizare medie, precum și consolidarea și îmbunătățirea agilității lanțului 

de aprovizionare și deopotrivă a celui valoric din domeniul apărării, extinzând cooperarea 

transfrontalieră între entitățile juridice și promovând o mai bună exploatare a potențialului 

industrial al inovării, cercetării și dezvoltării tehnologice, în fiecare etapă a ciclului de viață 

industrială al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării. Cele două obiective specifice 

ale fondului sunt sprijinirea cercetării pentru îmbunătățirea performanței capacităților viitoare 

în UE, respectiv a dezvoltării produselor și tehnologiilor din domeniul apărării41. Colaborarea 

are loc în conformitate cu prioritățile în materia capacităților de apărare stabilite de comun 

acord de către statele membre în cadrul PESC, în special în contextul planului de dezvoltare a 

capacităților; pot fi luate în considerare prioritățile regionale și internaționale, atunci când 

servesc intereselor UE în materia securității și apărării, astfel stabilite în PESC, și ținând seama 

de necesitatea evitării suprapunerilor. Art. 10 alin. (3) din regulament enumeră activitățile ce 

pot primi finanțare prin fond: 

„(a) activități prin care se urmărește crearea, consolidarea și îmbunătățirea cunoștințelor, a 

produselor și a tehnologiilor, inclusiv a tehnologiilor disruptive în materie de apărare, care pot 

avea efecte semnificative în domeniul apărării; 

(b) activități care vizează sporirea interoperabilității și a rezilienței, inclusiv producția 

securizată și schimbul securizat de date, stăpânirea tehnologiilor critice în materie de apărare, 

consolidarea securității aprovizionării sau facilitarea exploatării eficace a rezultatelor pentru 

produse și tehnologii din domeniul apărării; 

(c) studii, cum ar fi studiile de fezabilitate pentru a analiza fezabilitatea unor produse, 

tehnologii, procese, servicii și soluții noi sau îmbunătățite; 

(d) proiectarea unui produs, ori a unei componente sau tehnologii, corporale sau necorporale, 

din domeniul apărării, precum și definiția specificațiilor tehnice pe care s-a bazat proiectarea, 

inclusiv orice teste parțiale pentru reducerea riscurilor într-un mediu industrial sau 

reprezentativ; 

(e) crearea unor prototipuri de sistem pentru un produs, ori o componentă sau o tehnologie, 

corporale sau necorporale, din domeniul apărării; 

(f) testarea unui produs, ori a unei componente sau tehnologii, corporale sau necorporale, din 

domeniul apărării; 

(g) calificarea unui produs, ori a unei componente sau tehnologii corporale sau necorporale, 

din domeniul apărării; 

(h) certificarea unui produs, ori a unei componente sau tehnologii corporale sau necorporale, 

din domeniul apărării; 

(i) dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care sporesc eficiența pe întreaga durată a ciclului 

de viață al produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării.” 

                                                            
Defence Fund (EDF)”), elaborat pentru Parlamentul European, asupra învățămintelor extrase din punerea în 

aplicare a precursoarelor FEA pentru funcționarea acelui fond, arăta că autonomia strategică este compusă din trei 

elemente: autonomie politică, autonomie operațională și autonomie industrială, care pot fi grupate în două 

categorii: capacitatea de a decide (autonomia politică) și capacitatea de a acționa (autonomia operațională și 

industrială). 

41 Finanțarea pentru acțiunile de cercetare a fost stabilită la 2,651 miliarde euro, iar pentru acțiunile de dezvoltare 

la 5,302 miliarde euro. 
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Studiul referitor la funcționarea FEA, publicat în mai 202142, evoca în calitate de deficiențe ale 

procesului european de planificare în domeniul apărării, complexitatea și lipsa coerenței între 

componente; absența 

unei direcții clare 

privind apărarea 

europeană; 

deficiențele de 

concepere a planului 

de dezvoltare a 

capacităților, 

constând îndeosebi 

în lipsa coerenței sale 

cu procesele și 

calendarele de 

planificare a apărării 

la nivel național. Pe 

de altă parte, același 

studiu formula 

recomandări, unele 

pentru a fi puse 

imediat în practică, 

altele ce urmau ar fi 

studiate într-o etapă 

ulterioară. În prima 

categorie, este vizată 

asigurarea coerenței 

între acțiunile de 

cercetare și cele de 

dezvoltare; 

planificarea 

strategică 

multianuală; consolidarea rolului Comisiei Europene; ameliorarea coerenței între planificarea 

europeană și cea națională în planul apărării (în cadrul Busolei strategice); maximizarea 

sinergiei între FEA și alte programe ale UE; evitarea birocrației, sporirea transparenței și 

ameliorarea clasificării; instituirea unui control parlamentar real asupra FEA. Recomandările 

pe termen mai lung priveau creșterea acoperirii costurilor indirect; facilitarea achizițiilor 

comune și a înființării unor întreprinderi comune; creșterea cuantumului FEA. 

La 30 iunie 2021, Comisia Europeană a anunțat adoptarea primului program de lucru anual al 

Fondului european de apărare și lansarea fondului cu 1,2 miliarde euro; a fost anunțată și 

atribuirea a 26 de noi proiecte de cooperare industrială, în valoare de peste 158 de milioane 

euro. 

Notăm și faptul în temeiul Busolei strategice (2022), Fondul european de apărare urmează a 

constitui instrumentul principal, împreună cu cooperarea structurată permanentă, pentru 

dezvoltarea capacităților europene comune; cooperarea industrială în domeniul apărării în 

cadrul UE este preconizată să devină regula. 

 

                                                            
42 Cf. n. 40, mai sus. 

În temeiul Regulamentului (UE) 2021/697 privind Fondul 
european de apărare este eligibilă pentru a beneficia de 
finanțare o acțiune efectuată de entități juridice care 
colaborează în cadrul unui consorțiu format din cel puțin 
trei entități juridice eligibile stabilite în cel puțin trei state 
membre (sau asociate) diferite; cel puțin trei dintre 
respectivele entități juridice eligibile stabilite în cel puțin 
două state membre sau țări asociate diferite nu trebuie 
să fie controlate, direct sau indirect, pe întreaga durată a 
desfășurării acțiunii, de către aceeași entitate juridică și 
nu trebuie să se controleze reciproc. În privința acțiunilor 
care au loc înainte de faza de prototip se pot acoperi 
până la 100 % din costurile eligibile; finanțarea fazei de 
prototip nu poate depăși, de regulă, 20 % din costurile 
eligibile, iar pentru acțiunile care continuă ulterior fazei 
de prototip, finanțarea poate urca până la 80 %. 
Regulamentul (UE) 2021/697 precizează și că o cotă 
cuprinsă între 4 % și 8 % din pachetul financiar aferent 
fondului se alocă cererilor de propuneri sau acordării de 
finanțare pentru sprijinirea tehnologiilor disruptive în 
materia apărării.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653638/EXPO_STU(2021)653638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3325
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32021R0697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32021R0697
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4.6. Instrumentul european pentru pace43 

Mecanismul de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiunilor UE care au implicații 

militare sau de apărare, denumit „Athena”, a constituit un instrument în afara bugetului UE. 

Mecanismul de finanțare permanent a fost înființat prin Decizia 2004/197/PESC, adoptată de 

Consiliul UE la 23 februarie 2004, în temeiul unui cadru precizat anterior de Consiliul UE, în 

iunie 2002 (Finanțarea operațiilor care au implicații militare sau în domeniul apărării). Ulterior, 

decizia din 2004, modificată în mai multe rânduri, a fost codificată prin Decizia 

2007/384/PESC44. 

La mecanismul Athena (dar și la 

Instrumentul european pentru pace, 

succesorul actual al mecanismului 

amintit) participau toate statele membre 

ale UE, cu excepția Danemarcei. 

Justificarea instituirii mecanismului se 

afla în necesitatea edificării unei 

capacități de reacție militară rapidă a 

UE, chestiune confirmată la reuniunea 

Consiliului European de la Salonic (19 

și 20 iunie 2003). Anterior, la reuniunea 

de la Helsinki (10 și 11 decembrie 

1999), Consiliul European decisese ca, 

în procesul de cooperare voluntară în 

cadrul operațiunilor conduse de UE, 

statele membre să fie în măsură, în anul 

2003, să desfășoare într-un interval de 

șaizeci de zile și să susțină timp de cel 

puțin un an forțe militare cu un efectiv 

de până la 50 000-60 000 de 

persoane, capabile să 

îndeplinească toate misiunile „de 

tip Petersberg”. La 22 septembrie 

2003, Consiliul UE afirmase 

necesitatea capacității UE de a 

administra de o manieră flexibilă 

finanțarea costurilor comune ale 

operațiunilor militare, indiferent de 

anvergura, complexitatea sau urgența 

lor. În 2004, Comitetul Militar al UE a 

definit în detaliu conceptul de reacție 

militară rapidă a UE și pe cel de grupuri 

                                                            
43 A se vedea „Cronologie – Instrumentul european pentru pace”, pagină a Consiliului UE; nota „The European 

Peace Facility: A new tool in action”, 4 februarie 2022, Parlamentul European; nota „Is the European Peace 

Facility really about peace?”, Centre for European Reform, 17 decembrie 2021; nota „The uncharted path 

towards a European Peace Facility”, ECDPM (European Centre for Development Policy Management), martie 

2019 (pentru o perspectivă istorică). 

44 Această din urmă decizie a fost abrogată și înlocuită cu Decizia 2008/975/PESC, abrogată la rândul său prin 

Decizia 2011/871/PESC, abrogată apoi de Decizia (PESC) 2015/528; acest ultim act a fost abrogat și înlocuit cu 

Decizia (PESC) 2021/509 care a instituit Instrumentul european pentru pace. 

Cadrul suportării cheltuielilor 
operaționale ale acțiunilor din cadrul 
PESC (și PSAC) este stabilit prin art. 41 
alin. (2) par. 1 și 2 TUE:  

„Cheltuielile operaționale determinate de 
punerea în aplicare a prezentului capitol 
sunt de asemenea acoperite de bugetul 
Uniunii, cu excepția cheltuielilor legate de 
operațiile având implicații militare sau din 
domeniul apărării, precum și în cazurile în 
care Consiliul adoptă în unanimitate o altă 
decizie.  

În cazul în care o cheltuială nu revine 
bugetului Uniunii, aceasta se suportă de 
statele membre în funcție de rata 
produsului intern brut, cu excepția cazului 
în care Consiliul, hotărând în unanimitate, 
decide altfel. În ceea ce privește 
cheltuielile aferente operațiilor cu 
implicații militare sau din domeniul 
apărării, statele membre ai căror 
reprezentanți în Consiliu au făcut o 
declarație oficială în temeiul articolului 31 
alineatul (1) al doilea paragraf nu sunt 
obligate să participe financiar la acestea”. 

Aici este locul acestei casete? 

secțiunea 2., 
mai sus. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32004D0197
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10155-2002-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0384
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-peace-facility/timeline-european-peace-facility/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/698906/EPRS_ATA(2022)698906_EN.pdf
https://www.cer.eu/insights/european-peace-facility-really-about-peace
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP-248-The-uncharted-path-towards-a-European-Peace-Facility-ECDPM-March-2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0975
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0871
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0528
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0509
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tactice de luptă ale UE, ceea ce a impus îmbunătățirea prefinanțării operațiilor militare ale UE, 

în special pentru operațiile de reacție rapidă. 

Potrivit acelui mecanism, statele membre ale UE au pus în comun fonduri pentru finanțarea 

costurilor comune ale operațiilor militare ale UE; mecanismul suporta doar o parte redusă a 

costurilor totale (5 %-15 %), precum costurile de funcționare ale comandamentelor, 

infrastructura, serviciile medicale, marea majoritate a costurilor (legate de personalul militar, 

de echipamente etc.) fiind suportate în mod direct de către fiecare stat membru. Statele membre 

contribuiau în funcție de un barem bazat pe venitul național brut; țările terțe (i.e. din afara UE) 

participante la misiunile din cadrul PSAC contribuiau pe o bază ad-hoc. 

Revizuirea mecanismului Athena a fost solicitată în repetate rânduri ulterior Strategiei globale 

pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene.  

În concluziile din 17-21 iulie 2020, Consiliul European a stabilit instituirea unui Instrument 

european pentru pace („IEP”), ca instrument extrabugetar destinat finanțării acțiunilor pe care 

Consiliul UE decide să le întreprindă în 

domeniul securității și apărării. Plafonul 

financiar pentru instrument pentru perioada 

2021-2027 este stabilit la 5,692 miliarde 

euro45; instrumentul urma a fi finanțat ca 

post extrabugetar în afara CFM, prin 

contribuții din partea statelor membre 

stabilite conform unei chei de repartizare 

bazate pe venitul național brut (VNB).  

La 22 martie 2021, Consiliul UE a adoptat 

Decizia (PESC) 2021/509 ce a instituit 

Instrumentul european pentru pace46, menit 

să finanțeze costurile comune ale 

operațiilor și misiunilor militare în cadrul 

PSAC, precum și cheltuielile operaționale, 

în cazurile în care Consiliul UE decide 

suportarea de statele membre a celor din 

urmă cheltuieli; instrumentul nu va finanța 

capabilitățile finanțate din bugetul UE. 

Finanțarea oricărei acțiuni în cadrul 

Instrumentului european pentru pace 

necesită adoptarea prealabilă de către 

Consiliul UE, hotărând în unanimitate, a 

unui act juridic de bază de instituire a unei 

atari acțiuni. 

Decizia (PESC) 2021/509 stabilește 

proceduri și cerințe pentru adoptarea și 

punerea în aplicare a măsurilor de asistență care urmează să fie finanțate în cadrul 

instrumentului, inclusiv evaluări privind sensibilitatea la conflict, riscurile și impactul, măsuri 

de atenuare, mecanisme de control și garanții stricte, precum și evaluarea conformității cu 

                                                            
45 În menționatele concluzii, Consiliul European preconiza un plafon de 5 miliarde de euro. 

46 Decizia a intrat în vigoare în ziua adoptării ei, 22 martie 2021. 

Fostul mecanism Athena a finanțat 
următoarele operații: AMIS 2 (Sudan) 
(iulie 2005-decembrie 2007); EUFOR 
RD CONGO (iunie 2006-noiembrie 
2006); EUFOR TCHAD RCA (ianuarie 
2008-martie 2009); EUFOR Libia 
(aprilie 2011-noiembrie 2011); EUFOR 
RCA (februarie 2014-martie 2015); 
EUMAM RCA (ianuarie 2015-iulie 
2016); EUNAVFOR MED SOPHIA (15 
mai 2015-31 martie 2020); AMIS 2 
(Sudan) (iulie 2005-decembrie 2007); 
EUFOR RD CONGO (iunie 2006-
noiembrie 2006); EUFOR TCHAD RCA 
(ianuarie 2008-martie 2009); EUFOR 
Libia (aprilie 2011-noiembrie 2011); 
EUFOR RCA (februarie 2014-martie 
2015); EUMAM RCA (ianuarie 2015-
iulie 2016); EUNAVFOR MED SOPHIA 
(15 mai 2015-31 martie 2020). 

https://www.consilium.europa.eu/media/45138/210720-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021D0509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021D0509
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dreptul internațional, în special cu dreptul internațional al drepturilor omului și cu dreptul 

internațional umanitar. 

IEP are dimensiune geografică mondială, globală, urmând să continue Instrumentul financiar 

pentru pace în Africa (instituit prin Regulamentul (UE) 2015/322); este vizată sprijinirea țărilor 

din vecinătatea UE și abordarea altor regiuni. IEP preconizează îmbunătățirea capacității UE 

de a preveni crizele și conflictele și de a răspunde rapid la acestea, în primul rând, dar nu 

exclusiv, în domeniile care prezintă cele mai urgente și critice amenințări la adresa securității 

pentru UE. Instrumentul are drept obiectiv să consolideze capacitatea țărilor partenere de a 

preveni crizele și de a răspunde la acestea și să contribuie la reziliența acestora, pentru a le 

permite să își protejeze mai bine populația, precum și să sprijine organizațiile regionale și 

internaționale. IEP urmează a fi utilizat ca parte a abordării integrate a UE, prin valorificarea 

sinergiilor cu alte acțiuni și măsuri de sprijin ale UE și ale statelor membre, în special cu 

misiunile și proiectele PSAC civile din cadrul Regulamentului de instituire a Instrumentului de 

vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (stabilit prin Regulamentul 

(UE) 2021/947 din 9 iunie 2021). 

După 24 februarie 2022, ca urmare a agresiunii 

Federației Ruse împotriva Ucrainei, IEP finanțează 

furnizarea de asistență, echipamente și materiale către 

forțele armate ucrainene, care, pentru întâia oară au 

inclus și echipamente letale. Asistența acordată potrivit 

IEP se ridică în acest moment la 2 miliarde de euro 

(potrivit Deciziilor (PESC) 2022/338 și 2022/339 din 

28 februarie 2022, Deciziilor (PESC) 2022/471 și 

2022/472 din 23 martie 2022, Deciziilor (PESC) 

2022/636 și 2022/637 din 13 aprilie 2022 și Deciziilor 

(PESC) 2022/809 și 2022/810 din 23 mai 2022). 

Asistența se împarte după cum urmează: 1840 milioane 

de euro pentru echipamente militare și platforme 

concepute pentru a aplica o forță letală, respectiv 160 milioane de euro pentru echipamente și 

materiale care nu sunt concepute pentru a aplica o forță letală, precum echipamente individuale 

de protecție, truse de prim ajutor și combustibili. 

 

  

IEP finanțează următoarele 
șapte operații militare active 
ale UE: EUFOR ALTHEA 
(Bosnia și Herțegovina); 
EUNAVFOR ATALANTA 
(Cornul Africii); EUTM 
SOMALIA; EUTM MALI; EUTM 
RCA; EUNAVFOR MED IRINI; 
EUTM MOZAMBIC. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0322
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0471
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0809
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0810
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5. Poziții ale Camerei Deputaților cu relevanță în domeniul politicii de securitate și 

apărare comună a Uniunii Europene 

În cadrul dialogului politic informal cu Comisia Europeană, Camera Deputaților a expus în mai 

multe rânduri poziții asupra politicii de securitate și apărare comună a UE, dintre care pot fi 

menționate în mod deosebit următoarele; toate acestea preced adoptarea noii strategii a UE, 

„Busola strategică”, în 2022. 

În hotărârea47 prin care a examinat Planul de acțiune european în domeniul apărării, 

COM(2016)950, Camera Deputaților: 

- a evocat înrăutățirea recentă a situației de securitatea în Europa și faptul că UE resimțea 

puternic presiunea multiplelor crize din vecinătatea sa, factori ce militau pentru o veritabilă 

uniune europeană a apărării, drept cea mai eficientă soluție pentru consolidarea autonomiei sale 

strategice, pentru sporirea capacității de acțiune față de noile circumstanțe geopolitice și 

geostrategice și pentru furnizarea către statele membre a unor garanții și capacități superioare 

celor naționale; a arătat că Uniunea Europeană a apărării, ce trebuia definită progresiv de 

Consiliul European, nu trebuia să inducă disparități în integrare („două viteze”) și că edificarea 

ei presupunea revizuirea PSAC, pentru ca respectiva să devină efectivă, structurată și comună, 

să genereze valoare adăugată, să evite fragmentarea națională și să fie bazată pe un concept 

adecvat situației actuale și de perspectivă în materie de securitate externă, în coordonare cu 

NATO; 

- a exprimat susținerea pentru consolidarea rolului UE de actor global pe scena internațională 

de securitate și pentru punerea în aplicare a priorităților identificate în SGUE; a susținut apelul 

elaborării unei „Cărți albe a UE privind securitatea și apărarea”, care să înglobeze strategia UE 

de securitate și apărare, capacitățile considerate necesare pentru punerea în aplicare a acelei 

strategii și măsurile și programele luate la nivelul statelor membre și al UE pentru obținerea 

acestor capacități, să ofere o definiție corespunzătoare a amenințărilor și pericolelor la adresa 

securității europene, să propună o foaie de parcurs cu etape clare și un calendar de măsuri în 

vederea creării uniunii europene a apărării și a unei politici de apărare comune mai eficiente; 

- a reamintit importanța compatibilității acordurilor sau oricăror altor aranjamente de securitate 

bilaterale încheiate între state membre și state terțe cu acquisul PESC-PSAC, asupra căreia 

trebuia să vegheze Comisia Europeană; 

- a luat act că, până la acel moment, PESCO nu fusese activată și punerea în aplicare a 

prevederilor privind PESC-PSAC din tratatele UE înregistrase progrese reduse, sens în care 

susținea dinamizarea utilizării instrumentelor prevăzute de tratate; a salutat intenția Comisiei 

Europene de sporire a rolului său în domeniul apărării, de natură să faciliteze utilizarea 

instrumentelor UE și dezvoltarea capacităților de apărare; 

- a apreciat rolul strategic al Planului de acțiune european în domeniul apărării pentru 

încurajarea cooperării europene în domeniul apărării, în special printr-un program de cercetare 

în domeniul apărării finanțat de UE, care să ofere un sprijin real IMM-urilor din toate statele 

membre, precum și prin măsuri de consolidare a cooperării industriale; era notată legătura 

strânsă între acest plan de acțiune și Planul de implementare a strategiei globale în domeniul 

securității și al apărării, în complementaritate cu aplicarea Declarației comune UE-NATO, 

evitându-se însă suprapunerile inutile, în special în raport cu NATO; eliminarea posibilelor 

suprapuneri era considerată de natură a atrage beneficii economice; susținea sporirea 

                                                            
47 Hotărârea nr. 35/2017, publicată în M.Of., nr. 337 din 9 mai 2017. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=499
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cooperării, planificării și a achizițiilor publice comune, cu scopul eficientizării cheltuielilor de 

apărare, și dezvoltarea strategiilor și crearea unei platforme pentru dezvoltarea în comun a 

echipamentelor de apărare; 

- a reamintit capacitatea industriei de apărare din statele membre ale UE de a asigura toate 

echipamentele necesare, fără a recurge la importuri din afara Europei; inițiativa Comisiei 

Europene de a continua consolidarea segmentului industrial din UE era considerată un punct 

de plecare bun, răspunzând și obiectivelor asumate prin SGUE;  

- a susținut asumarea la nivelul UE a angajamentului de alocare a 2 % din PIB investițiilor 

pentru apărare, din care 20 % pentru achiziții, similar cu cel de la NATO; 

- a subliniat importanța consolidării cooperării în domeniul securității cibernetice; 

- a susținut posibilitatea unui buget comun al UE, inclusiv pentru structura de comandă, 

operațiunile și echipamentele comune, precum și a instituirii unui program de sine stătător al 

UE pentru cercetarea în domeniul PSAC; folosirea fondurilor UE era considerată un semn 

puternic de solidaritate și coeziune, care ar permite un control mai bun și mai transparent al 

finanțării, și în prin care toate statele membre și-ar putea îmbunătăți capacitățile militare în 

cadrul unui efort comun. 

La 4 octombrie 2017, Camera Deputaților a adoptat o hotărâre48 în cadrul examinării 

Documentului de reflecție privind viitorul apărării europene, COM(2017)315, în care 

preciza că promovarea de către instituțiile 

UE a celui mai înalt nivel de ambiție, care 

corespundea opțiunii pentru securitate și 

apărare comună, era considerată „singura 

opțiune viabilă pentru a răspunde dorinței 

cetățenilor Uniunii”; era reamintită opinia 

sa conform căreia o veritabilă uniune 

europeană a apărării era cea mai bună 

soluție pentru obținerea autonomiei 

strategice a UE și pentru sporirea capacității 

sale de acțiune față de noile circumstanțe 

geopolitice și geostrategice, iar un prim pas 

în instituirea uniunii europene a apărării era 

revizuirea PSAC. Era susținută 

permanentizarea reuniunilor Consiliului 

UE reunind miniștrii apărării din statele 

membre și activarea PESCO, în contextul 

valorificării potențialului Tratatului de la 

Lisabona, ce era marcată de limitele 

procesului de decizie bazat pe unanimitate 

și de preocupări pentru păstrarea 

suveranității exprimate în unele state 

membre; era subliniată importanța 

coordonării statelor membre în PSAC. 

Camera Deputaților considera dezvoltarea 

complementarității NATO-UE drept 

fundamentul securității colective a Europei, cea mai potrivită formulă pentru creșterea 

sinergiilor în scopul realizării răspunsului rapid și evitării suprapunerilor în procesul de 

                                                            
48 Hotărârea nr. 70/2017, publicată în M.Of., nr. 792 din 6 octombrie 2017. 

Apelurile pentru renunțarea la regula 
unanimității în cadrul PESC/PSAC sunt 
recurente în pozițiile Comisiei 
Europene și Parlamentului European.  

A se vedea, de pildă, comunicarea „Un 
actor mai puternic pe plan mondial: 
un proces mai eficient de luare a 
deciziilor pentru politica externă și de 
securitate a UE”, COM(2018)647. Mai 
recent și Rezoluția Parlamentului 
European din 17 februarie 2022 
referitoare la punerea în aplicare a 
Politicii de securitate și apărare 
comune – raportul anual pe 2021; 
Recomandarea Parlamentului 
European din 8 iunie 2022 privind 
politica externă, de securitate și de 
apărare a UE după războiul de 
agresiune declanșat de Rusia 
împotriva Ucrainei. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=524
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_647_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0040_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0235_RO.html
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dezvoltare a capacităților militare, cooperare benefică și în răspuns la amenințările hibride, în 

domeniile securității cibernetice, migrației, combaterii formelor severe ale criminalității 

organizate, terorismului etc. Era susținută explorarea cadrului precizat prin art. 42 alin. (7) din 

TUE, alocarea de fonduri suplimentare, în scopul realizării autonomiei strategice a UE, și 

eficientizarea cheltuielilor în comun, ce putea fi susținută prin Fondului european de apărare. 

Era remarcată perpetuarea stării de incertitudine privind grupurile tactice de luptă și era agreată 

soluția finanțării lor cu titlu permanent prin mecanismul Athena. Erau recunoscute beneficiile 

unei piețe unice pentru apărare, funcțională, echitabilă, accesibilă și transparentă, deschisă, care 

să promoveze inovarea tehnologică, să încurajeze competiția industrială, să faciliteze accesul 

transfrontalier al întreprinderilor mici la resurse, să asigure specializarea și optimizarea 

capacităților de producție, achiziții comune și scăderea costurilor asociate. 

Examinând propunerea de regulament de instituire a programului european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare 

a industriei de apărare a UE, COM(2017)294, Camera Deputaților49: 

- a apreciat utilitatea regulamentului, din perspectiva consolidării intereselor UE în materia 

securității și apărării, stabilirii unor priorități la nivelul UE pentru cercetarea în domeniul 

militar și dezvoltarea industriei de apărare, a implicării IMM-urilor și a obiectivului de 

colaborare între întreprinderi, ținându-se seama de prioritățile în materia capacităților, stabilite 

de comun acord de către statele membre prin PDC; regulamentul putea spori competitivitatea 

industriei de apărare prin favorizarea unei mai bune exploatări a potențialului industrial al 

inovării și dezvoltării tehnologice; a recomandat instituirea unui cadru pentru cuantificarea 

avantajelor și avansului tehnologic în domeniul apărării ale anumitor state membre pentru 

beneficiul întregii UE; a susținut continuarea programului în următorul CFM 2021-2027; 

- a arătat că România considera că obiectivul major al UE trebuia să fie dezvoltarea unei baze 

industriale de apărare inovatoare și competitivă, care să răspundă nevoilor Europei în materia 

capacităților, echilibrată și incluzivă; a făcut referire la poziția oficială a Guvernului României, 

ce susținea identificarea unor condiții și modalități pentru facilitarea și încurajarea participării 

la proiecte din partea unor state din zone geografice diferite, pentru evitarea apariției unor noi 

diviziuni și a adâncirii discrepanțelor între industriile de apărare ale statelor membre ale UE; 

- a atras atenția asupra necesității de a nu descuraja cadrul național pentru dezvoltarea și 

cercetarea de proiecte, recomandând în schimb realizarea unui sistem comun de gestionare a 

eventualului avans tehnologic unilateral; a susținut inițiativele de cooperare regională și 

internațională, atât în interiorul UE, cât și în ceea ce privește cooperarea în cadrul NATO. 

Simultan, Camera Deputaților a examinat comunicarea „Lansarea Fondului european de 

apărare”, COM(2017)29550; Camera Deputaților: 

- a susținut că dezvoltarea unei industrii de apărare puternice constituia premisa unei Europe 

puternice în domeniul apărării; consolidarea autonomiei strategice a UE nu trebuia să afecteze 

în vreun fel cooperarea cu NATO, ci trebuia să fie complementară cu aceasta; 

- a susținut operaționalizarea FEA, corelarea lui cu PESCO și cu prioritățile confirmate prin 

SGUE; în privința FEA, era sprijinită implicarea IMM-urilor, a întreprinderile nou-înființate, 

precum și a unei palete largi de actori la nivel de subcontractare; 

                                                            
49 Hotărârea nr. 81/2017, publicată în M.Of., nr. 898 din 15 noiembrie 2017. 

50 Hotărârea nr. 82/2017, publicată în M.Of., nr. 898 din 15 noiembrie 2017. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=526
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=527
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- era recomandată elaborarea unui răspuns adecvat la amenințările de securitate asimetrice sau 

emergente și era subliniată expunerea statelor membre din estul Europei unor amenințări 

specifice categoriei războiului hibrid. 

Camera Deputaților a examinat și Planul de acțiune vizând mobilitatea militară, 

JOIN(2018)5; în hotărârea51 adoptată, Camera Deputaților a 

subliniat relevanța cooperării cu NATO în ceea ce privește 

mobilitatea militară, în cadrul punerii în aplicare a 

Declarației comune a UE-NATO din 2016, militând pentru o 

abordare coerentă între cele două organizații, menită să 

abordeze eficient barierele existente (juridice, de 

infrastructură și procedurale) și să faciliteze și urgenteze 

mobilitatea personalului și materialelor de uz militar, cu 

respectarea deplină a deciziilor naționale suverane, 

raționalizând și simplificând formalitățile vamale referitoare 

la operațiunile militare. A fost susținută eficiența bugetară la 

nivelul UE și afirmată importanța sinergiilor dintre nevoile 

de apărare și dezvoltarea rețelei transeuropene de transport 

(„TEN-T”), alături de relevanța civilă a exercițiilor de tipul 

analizei-pilot derulate pentru țările coridorului Marea 

Nordului-Marea Baltică, care au vizat rețeaua 

transeuropeană de transport. Camera Deputaților a 

recomandat intensificarea eforturilor pentru un cât mai rapid 

avans al programelor spațiale relevante ale Uniunii, în special Egnos/Galileo. 

Camera Deputaților a examinat ulterior propunerea de regulament de instituire a Fondului 

european de apărare, COM(2018)47652, context în care: 

- a exprimat sprijinul pentru stabilirea priorităților FEA împreună cu statele membre, în cadrul 

programelor de lucru anuale/multianuale, și a subliniat importanța dotării cu tehnică de luptă 

modernă a tuturor statelor membre, precum și cu mijloace de răspuns adecvate avansului 

tehnologic înregistrat de războiul hibrid; 

- a salutat obiectivul încurajării proiectelor de colaborare transfrontalieră printr-o participare 

semnificativă a IMM-urilor și a susținut o mai mare flexibilitate și deschidere a Programului-

cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene, Orizont Europa, pentru a atrage proiecte 

de cooperare ale IMM-urilor în domeniul apărării; a expus considerente privind sporirea 

competitivității sectoarelor industriale vizate, inclusiv pe termen lung și în legătură cu impulsul 

tehnologic și cu inovarea disruptivă; 

- a recomandat accelerarea eforturilor programelor spațiale, în special a programului 

Copernicus, pentru obținerea de informații în domeniul apărării și în domeniul civil; 

- a susținut promovarea unor măsuri pentru sporirea rezilienței comunității de apărare europene. 

Mai recent, Camera Deputaților a analizat Planul de acțiune privind sinergiile dintre 

industria civilă, industria de apărare și industria spațială, COM(2021)70; în hotărârea sa53, 

Camera Deputaților: 

                                                            
51 Hotărârea nr. 34/2018, publicată în M.Of., nr. 459 din 4 iunie 2018. 

52 Hotărârea nr. 69/2018, publicată în M.Of., nr. 924 din 1 noiembrie 2018. 

53 Hotărârea nr. 55/2021, publicată în M.Of., nr. 605 din 17 iunie 2021. 

Mai recent, la 14 
decembrie 2021, 
Comisia Europeană a 
prezentat o propunere 
legislativă de revizuire 
a Regulamentului (UE) 
nr. 1315/2013 – 
Orientările Uniunii 
pentru dezvoltarea 
rețelei transeuropene 
de transport (TEN-T), 
COM(2021)812, 
2021/0420(COD). 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=558
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=578
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=645
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_812_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2021%2F0420%28COD%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
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- a susținut planul de acțiune și consolidarea sinergiilor și accesului la finanțare, la nivelul UE 

și la nivel național și regional, ca fiind benefice pentru creșterea economică și pentru reziliența 

UE, în special după pandemia de COVID-19, precum și pentru creșterea rezilienței la dezastre; 

a exprimat sprijin și pentru alte obiective – dezvoltarea competențelor profesionale, încurajarea 

participării femeilor și a altor grupuri subreprezentate în sectoarele apărării și securității, 

adaptarea reglementarilor în materie de mediu, schimbări climatice și gestiunea produselor 

industriale toxice la necesitățile industriei de apărare; 

- a subliniat potențialul unor interacțiuni mai strânse între cele trei industrii pentru lansarea 

unor proiecte emblematice, cu potențialul de a aborda preocupări societale sau strategice, de 

natură să ajute UE să își întărească poziția de jucător global; a susținut explorarea celor mai 

potrivite modalități de a gestiona proprietatea intelectuală și impactul asupra doctrinelor 

militare generate de dezvoltarea și aplicarea de tehnologii disruptive cu dublă utilizare; 

- a apreciat ca benefică înființarea rețelelor de inovare în domeniul apărării și a susținut 

adoptarea și aplicarea „standardelor hibrid”; a susținut lansarea unui „incubator pentru inovare” 

menit să sprijine noile tehnologii și inovarea cu dublă utilizare; 

- a apreciat abordarea, în planul de acțiune, a dificultăților ce vizau IMM-urile, întreprinderile 

nou-înființate, organizațiile de cercetare și tehnologie și mediul universitar din Europa; erau 

recomandate consultări cu acele medii pentru identificarea nevoilor relevante în materia 

educației; 

- era salutată înființarea, la București, a Centrului de competențe în materie de securitate 

cibernetică, precum și a Rețelei de centre naționale de coordonare; 

- recomanda întărirea cooperării cu alte instituții și organizații internaționale, în special cu 

NATO; NATO și UE erau calificați ca „piloni indispensabili și complementari ai unui sistem 

mondial bazat pe norme”. 
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6. Busola strategică (2022) 

 

6.1. Introducere. Scurtă cronologie54 

Consiliul UE a aprobat la 21 martie 2022 Busola strategică („O Busolă strategică pentru 

securitate și apărare – Pentru o Uniune Europeană care își protejează cetățenii, valorile și 

interesele și contribuie la pacea și securitatea internaționale”). La reuniunea sa din 24-25 martie 

2022, Consiliul European „și-a exprimat acordul” asupra noii strategii a UE. 

Lansarea procesului de elaborare a Busolei strategice, alături de revizuirea strategică a PESCO, 

la sfârșitul primei faze (2021)55, a fost anunțată cu ocazia unei reuniuni informale a miniștrilor 

apărării din UE, ce a avut loc la Zagreb, la 4-5 martie 2020. 

În Concluziile privind securitatea și apărarea, aprobate de Consiliul UE la 17 iunie 2020, „o 

analiză cuprinzătoare, la 360 de grade, a întregii game de amenințări și provocări”, prezentată 

de ÎR în cooperare cu statele membre, urma a sta la baza elaborării de către statele membre a 

unui document privind Busola strategică56, ce urma să fie adoptat de Consiliul UE în 2022; 

Busola strategică va contribui la „dezvoltarea culturii europene comune în materie de securitate 

și apărare, care să aibă la bază valorile și obiectivele noastre comune și care să respecte 

caracterul specific al politicilor de securitate și apărare ale statelor membre”, și „va defini 

orientări de politică, precum și ținte și obiective specifice în domenii precum gestionarea 

crizelor, reziliența, dezvoltarea capabilităților și parteneriatele. Lucrările în curs privind 

inițiativele în materie de securitate și apărare vor contribui, de asemenea, la acest proces, în 

timp ce Busola strategică ar trebui să ofere o orientare coerentă pentru aceste inițiative și pentru 

alte procese relevante”. 

Pregătirea Busolei strategice a fost inițiată în cursul președinției germane a Consiliului UE, în 

a doua parte a anului 2020. 

Lucrările au fost coordonate de SEAE, Comisia Europeană și varii grupuri de pregătire ale 

Consiliului UE fiind implicate îndeaproape în acestea. Primul proiect al Busolei strategice a 

UE a fost examinat la reuniunea din 15 noiembrie 2021 a Consiliului UE (Afaceri Externe), în 

cadrul unei sesiuni comune a miniștrilor afacerilor externe și miniștrilor apărării. În lunile 

ianuarie, februarie și martie 2022 au fost prezentate succesiv trei variante revizuite ale 

proiectului strategiei. 

                                                            
54 Pentru prezentări anterioare publicării Busolei strategice, a se vedea studiul „The Strategic Compass. Charting 

a New Course for the EU’s Security and Defence Policy”, Wilfried Martens Centre for European Studies, 

decembrie 2020; studiul „The EU’s Strategic Compass for security and defence. Squaring ambition with reality”, 

Institutul Clingendael, mai 2021; studiul „Strategic Compass. New bearings for EU security and defence?”, 

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE), 15 decembrie 2021; articolul „The EU 

Strategic Compass: Challenges and opportunities for Austria. State of play at the time of its presentation to the 

Member States (15 November 2021)”, Österreichisches Institut für Internationale Politik – oiip, decembrie 2021; 

nota „From Strategic Compass to Common Course: Key deliverables and implementation paths”, Jacques Delors 

Centre, Hertie School, 10 decembrie 2021; articolul „Compass or Wind Chime? An Analysis of the Draft 

“Strategic Compass” of the EU”, Stiftung Wissenschaft und Politik/German Institute for International and 

Security Affairs (Berlin), 17 ianuarie 2022; studiul „Busola strategică a Uniunii Europene. Un răspuns la 

provocările globale”, Institutul European din România, 23 martie 2022; a se vedea și nota „Does the Strategic 

Compass herald a stronger EU in security and defence?”, Centre for European Reform, 25 martie 2022. 

55 A se vedea n. 35, mai sus. 

56 Cf. „document d’orientations stratégiques” (fr.). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/ro/pdf
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vl6q7h7udnwu?ctx=vg9phwrz4dzh&start_tab1=10
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8910-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/11/15/
https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2020/12/CES_POLICY-BRIEF_TheStrategicCompass-V1.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2021-05/Report_The_EUs_Compass_for_security_and_defence_May_2021.pdf
https://www.iss.europa.eu/content/strategic-compass
https://www.oiip.ac.at/cms/media/policy-analysis-eu-strategic-compass.pdf
https://hertieschool-f4e6.kxcdn.com/fileadmin/2_Research/1_About_our_research/2_Research_centres/6_Jacques_Delors_Centre/Publications/20211210_Vision_Koenig.pdf
https://www.swp-berlin.org/en/publication/strategic-compass-of-the-eu-compass-or-wind-chime
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2022/03/Busola-Strategica-a-Uniunii-Europene-final_23-martie-2022.pdf
https://www.cer.eu/insights/does-strategic-compass-herald-stronger-eu-security-and-defence
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Una dintre trăsăturile notabile ale noului document rezidă în caracterul său operațional, 

precizând acțiuni concrete și termene pentru inițierea lor. O altă caracteristică esențială este 

aceea că strategia abordează în mod explicit și exclusiv domeniul securității și apărării, spre 

deosebire de cea precedentă (Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 

Europene, din 2016) care reunește, în „conceptul de politică”, PSAC, alături de instrumentele 

PESC, dar și de cele JAI relevante. În sfârșit, o altă premieră pe care o marchează noua strategie 

rezidă în expunerea unei prime evaluări a riscurilor, convenită la nivelul UE. 

Prezentarea acestei noi strategii a UE a fost anticipată de Comisia Europeană prin comunicarea 

sa din 15 februarie 2022, denumită „Contribuția Comisiei la apărarea europeană”, 

COM(2022)60, în care a expus noi măsuri și inițiative concrete într-o serie de domenii critice 

și a identificat principalii factori pentru realizarea unei piețe europene a apărării; cele șase 

direcții enumerate privesc: 

- sporirea investițiilor în cercetarea și capacitățile din domeniul apărării dezvoltate în cadrele 

de cooperare ale UE (prin intermediul FEA, și potrivit unui PDC revizuit și ținând seama de 

rezultatele CARD; prin noi stimulente pentru încurajarea investițiilor colaborative ale statelor 

membre în capacitățile strategice de apărare; prin valorificarea deplină a posibilităților oferite 

de Directiva 2009/43/CE privind transferul produselor din 

domeniul apărării); 

- facilitarea sinergiilor dintre activitățile de cercetare și 

inovare din sectorul civil și din sectorul de apărare, precum 

și reducerea dependențelor strategice (în contextul 

actualizării noii Strategii industriale 2020, 

COM(2021)350, și Planului de acțiune privind sinergiile 

dintre industria civilă, industria de apărare și industria 

spațială, COM(2021)70); 

- stimularea achizițiilor publice comune de capacități de apărare dezvoltate în 

colaborare în cadrul UE (prin scutiri de la plata TVA pentru sprijinirea acelor 

achiziții publice, în temeiul unui viitor instrument legislativ al UE; prin noi 

soluții de finanțare pentru facilitarea respectivelor achiziții publice comune; 

prin consolidarea sistemului de bonusuri acordate în cadrul FEA, în cazul în 

care statele membre se angajează să achiziționeze și/sau să dețină în comun 

capacitățile de apărare în curs de dezvoltare, prin amendarea Regulamentul 

(UE) 2021/697 privind FEA); 

- simplificarea și sporirea convergenței practicilor statelor membre de control 

al exporturilor, în special în cazul capacităților de apărare dezvoltate în contextul unui cadru al 

UE (cu obiectivul ca produsele finanțate din FEA să beneficieze de un acces adecvat și 

competitiv la piețele internaționale, fără a aduce atingere deciziilor suverane ale statelor 

membre); 

- consolidarea dimensiunii de securitate și apărare a activităților spațiale la nivelul UE 

(vizându-se promovarea unei strategii spațiale comune a UE pentru securitate și apărare; prin 

ameliorarea protecției activelor spațiale ale UE; prin promovarea unei abordări de tip „dublă 

utilizare începând cu momentul conceperii” pentru infrastructurile spațiale ale UE, inclusiv în 

contextul viitorului regulament de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea 

securizată pentru perioada 2023-2027; prin reducerea dependențelor tehnologice strategice și 

prin consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare legate de infrastructura spațială, în 

special prin intermediul instrumentelor de finanțare ale UE, precum și al Observatorului pentru 

tehnologii critice; printr-o guvernanță adecvată pentru infrastructurile spațiale ale UE, pe baza 

Strategia industrială din 
2020 a fost actualizată în 
2021, COM(2021)350, 
ambele documente fiind 
examinate de Camera 
Deputaților. 

Toate aceste măsuri 
anunțate aici de 
Comisia Europeană au 
fost preluate apoi în 
Busola strategică. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_60_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0043
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=652
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=645
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32021R0697
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_57_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=625
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=652
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modelului PRS Galileo și prin servicii Copernicus; prin posibilitatea activării mecanismelor de 

solidaritate, de asistență reciprocă și de răspuns la situații de criză în cazul unor atacuri care 

provin din spațiu sau al unor amenințări la adresa activelor spațiale); 

- consolidarea rezilienței europene, printre altele prin 

îmbunătățirea securității cibernetice și prin combaterea 

amenințărilor cibernetice și a oricăror alte amenințări 

hibride (urmând a fi promovat un act legislativ privind 

reziliența cibernetică, menit să sporească securitatea 

cibernetică a produselor și a serviciilor conexe pe piața 

internă), prin sporirea mobilității militare (componentă-

cheie a noului 

Mecanism 

pentru interconectarea Europei (MIE), stabilit prin 

Regulamentul (UE) 2021/1153, precum și prin 

actualizarea Planului de acțiune comun vizând 

mobilitatea militară) și prin abordarea provocărilor 

legate de schimbările climatice cu impact asupra 

apărării (în cadrul punerii în aplicare a Foii de 

parcurs privind schimbările climatice și apărarea). 

Declarația adoptată cu ocazia reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern, ce a avut loc 

la Versailles, la 10-11 martie 2022, convocată ca urmare a declanșării agresiunii militare ruse 

împotriva Ucrainei, a abordat ca prim aspect întărirea capabilităților europene de apărare. Pe 

de o parte, a fost reafirmată voința de mărire a capacității UE de a acționa în mod autonom și 

caracterul esențial pentru securitatea europeană „în ansamblu” a relației transatlantice și a 

cooperării UE-NATO; s-a arătat că solidaritatea dintre statele membre este exprimată la art. 42 

alin. (7) din TUE. Pe de altă parte, au fost convenite mai multe direcții pentru sporirea 

volumului și eficacității investițiilor în capabilități de apărare și în tehnologii inovatoare: 

- creșterea substanțială a cheltuielilor de apărare, cu o pondere semnificativă pentru investiții, 

cu accent asupra deficitelor strategice identificate și a dezvoltării în colaborare a capabilităților 

de apărare în cadrul UE; 

- elaborarea unor stimulente suplimentare pentru a impulsionarea investițiilor colaborative ale 

statelor membre în proiecte comune și în achiziții publice comune de capabilități de apărare; 

- creșterea investițiilor în capabilitățile necesare pentru desfășurarea întregii game de misiuni 

și operații, inclusiv investind în factori determinanți strategici precum securitatea cibernetică 

și conectivitatea bazată pe spațiu; 

- încurajarea sinergiilor dintre cercetarea și inovarea din domeniul civil, cel al apărării și cel al 

spațiului și realizarea de investiții în tehnologii critice și emergente și în inovare pentru 

securitate și apărare; 

- consolidarea și dezvoltarea industriei europene de apărare, inclusiv a IMM-urilor. 

A fost afirmată și importanța pregătirii „pentru provocările emergente cu evoluție rapidă”, prin: 

- protejarea împotriva războiului hibrid din ce în ce mai intens, consolidând reziliența 

cibernetică și protejând infrastructura – în special infrastructura critică – și combătând 

dezinformarea; 

- consolidarea dimensiunii de securitate și apărare a industriilor și activităților spațiale; 

- accelerarea eforturilor actuale de sporire a mobilității militare în întreaga UE. 

Actul legislativ privind 
reziliența cibernetică ar 
urma să fie prezentat în al 
treilea trimestru al anului 
2022; consultarea publică 
s-a încheiat la 25 mai 2022. 

La 7 iunie 2022, Parlamentul 
European a adoptat o 
rezoluție referitoare la foaia 
de parcurs privind schimbările 
climatice și apărarea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32021R1153
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54785/20220311-versailles-declaration-ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Cyber-resilience-act-new-cybersecurity-rules-for-digital-products-and-ancillary-services_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0223_RO.html
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6.2. Prezentarea noii strategii a UE57 

Busola strategică stabilește o viziune strategică comună pentru politica UE de securitate și 

apărare în următorii 5-10 ani, având ca orizont temporal anul 2030 și ca premise un context 

mai ostil și tendințele geopolitice mai ample (revenirea la politica raporturilor de forță într-o 

lume multipolară contestată (disputată), mediul strategic al UE marcat de instabilitate, 

amenințări și provocări emergente și transnaționale, implicații strategice pentru UE), ce impun 

asumarea de UE a unei responsabilități mai mari pentru propria securitate. Noua strategie 

anunță punerea sa imediată în aplicare. 

Busola strategică preconizează sporirea capacității și disponibilității UE de a acționa, 

consolidarea rezilienței și asigurarea solidarității și asistenței reciproce, afirmate la art. 42 alin. 

(7) TUE. Este urmărită sporirea prezenței, eficacității și vizibilității UE în vecinătatea sa și pe 

scena mondială prin eforturi comune și investiții și contribuția UE la conturarea viitorului 

mondial prin urmărirea unei direcții de acțiune strategice. Calitatea UE de actor politic puternic 

și coerent este cerută pentru susținerea valorilor și principiilor aflate la baza democrațiilor 

europene, pentru asumarea unei responsabilități pentru securitatea Europei și a cetățenilor săi 

și pentru sprijinirea păcii și securității internaționale, precum și a securității umane, împreună 

cu partenerii, recunoscând în același timp caracterul specific al politicii de securitate și apărare 

a anumitor state membre. 

A fost făcută referire la Strategia globală a UE din 2016, ce a indus intensificarea lucrărilor de 

consolidare a rolului UE în materia securității și apărării; conturarea unui nou context strategic 

impune însă acțiuni mult mai urgente și hotărâte, care să probeze solidaritatea și asistența 

reciprocă în caz de agresiune împotriva unuia dintre 

statele membre. 

Busola strategică stabilește un nivel ridicat de ambiție 

pentru agenda de securitate și apărare a UE în patru 

direcții: 

i. oferirea unei evaluări comune a mediului strategic al 

UE, a amenințărilor și a provocărilor cu care se 

confruntă UE și a urmărilor acestora pentru UE;  

ii. asigurarea unui grad mai mare de coerență și unui 

scop comun acțiunilor în domeniul securității și 

apărării care sunt deja în curs de desfășurare; 

iii. stabilirea de noi căi și mijloace de îmbunătățire a 

capacității colective a UE de apărare a securității 

cetățenilor și a UE, de stimulare a investițiilor și 

inovării pentru a dezvolta în comun capabilitățile și 

tehnologiile necesare, de aprofundare a cooperării cu 

partenerii, în special ONU și NATO, pentru a îndeplini 

obiective comune; 

iv. precizarea unor obiective și etape precise pentru măsurarea progreselor înregistrate.  

Sunt expuse acțiuni prioritare concrete în patru direcții de lucru (acțiune, securitate, investiții, 

parteneriate). 

                                                            
57 A se vedea siteul SEAE, „Questions and answers: a background for the Strategic Compass”, 21 martie 2022. 

Înaltul Reprezentant, în 
consultare cu Comisia 
Europeană și cu Agenția 
Europeană de Apărare, va 
prezenta un raport anual 
privind progresele 
înregistrate în aplicarea 
Busolei strategice. Consiliul 
European va oferi orientări 
politice. În 2025, Înaltul 
Reprezentant va prezenta 
propuneri privind o posibilă 
revizuire a amintitei strategii. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/ro/pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/questions-and-answers-background-strategic-compass_en
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În planul acțiunii, se preconizează capacitatea de acțiune rapidă și fermă în cazul izbucnirii 

unei crize, alături de parteneri dacă este posibil și pe cont propriu atunci când este necesar; în 

acest scop: 

1. se vor consolida misiunile și operațiile PSAC civile și militare conferindu-le mandate mai 

solide și mai flexibile, promovând un 

proces decizional rapid și mai flexibil, 

asigurând o solidaritate financiară sporită 

și promovând totodată o cooperare strânsă 

cu misiunile și operațiile ad-hoc conduse 

la nivel european; PSAC civilă va fi 

consolidată prin intermediul unui nou 

pact (care va fi adoptat până la jumătatea 

lui 2023) care să permită o desfășurare 

mai rapidă, inclusiv în medii complexe – 

cu obiectivul desfășurării unei misiuni 

PSAC civilă cu 200 de experți civili în 

termen de 30 de zile, utilizând pe deplin 

echipamentele și serviciile logistice 

esențiale oferite de depozitul strategic și 

de platforma de sprijinire a misiunilor; 

2. va fi dezvoltată o Capacitate de 

desfășurare rapidă a UE, care să permită 

desfășurarea rapidă până la 5 000 de 

militari în medii nepermisive pentru 

diferite tipuri de crize. Capacitatea va 

consta în grupuri tactice de luptă ale UE 

(„EUBG”) modificate substanțial și în 

forțe și capabilități militare ale statelor 

membre identificate în prealabil, în 

concordanță cu principiul pachetului unic 

de forțe; scenarii operaționale referitoare 

la capacitatea urmează a fi convenite în 2022, iar începând din 2023 vor fi demarate exerciții 

reale periodice. A fost formulat angajamentul sporirii gradului de pregătire și disponibilitatea 

forțelor armate ale UE; o modificare substanțială a grupurilor tactice de luptă ale UE ar urma 

să conducă la un instrument mai solid și mai flexibil, de exemplu prin pachete de forțe adaptate, 

care să includă componente terestre, maritime și aeriene, niveluri diferite de pregătire 

operațională și perioade de așteptare mai lungi; 

3. până în 2025, vor fi consolidate structurile de comandă și control, în special Capacitatea 

militară de planificare și conducere – pentru a planifica, controla și comanda sarcini și operații 

neexecutive și executive, precum și exerciții reale – , și va fi sporit gradul de pregătire și 

Potrivit Busolei strategice, promovarea 
unei flexibilități mai mari a procesului 
decizional al UE se va face valorificând 
potențial oferit de tratatele UE, inclusiv 
abținerea constructivă și modalități 
practice de punere în aplicare a art. 44 
TUE; cel din urmă „permite unui grup 
de state membre care au 
disponibilitatea și capacitățile necesare 
să planifice și să desfășoare o misiune 
sau o operație în cadrul UE și sub 
supravegherea politică a Consiliului”. 
Menționatele modalități practice ar 
urma să fie stabilite până în 2023.  

În privința abținerii constructive, deși 
posibilă, până în prezent a fost utilizată 
doar o singură, în 2008, când Cipru s-a 
abținut de la vot în Consiliul UE, privind 
EULEX Kosovo, misiune civilă a UE 
pentru Kosovo. 
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cooperarea prin consolidarea mobilității 

militare și prin exerciții reale periodice, în 

special pentru Capacitatea de desfășurare 

rapidă. 

Referitor la securitate, este vizată 

consolidarea capacității de a anticipa 

amenințările, de a garanta accesul securizat la 

domenii strategice și de a proteja cetățenii UE; 

în acest scop: 

4. urmează a se consolida capacitățile de 

informații, cum ar fi cadrul asigurat de 

Capacitatea unică de analiză a informațiilor a 

UE („SIAC”), până în 2025 – Capacitate care, 

în strânsă cooperare cu serviciile de informații 

ale statelor membre, va revizui, în cursul 

anului 2022, analiza amenințărilor realizată la 

nivelul UE – , și Centrul Satelitar al UE 

(„SatCen”), pentru a îmbunătățirea 

conștientizării situației și a previziunii 

strategice; este preconizată dezvoltarea unei 

culturi strategice comune; 

5. se va crea, în anul 2022, un set de instrumente al UE pentru contracararea amenințărilor 

hibride, cu rol de a detecta o gamă largă de amenințări hibride (precum instrumentalizarea 

migrației ilegale; războiul juridic (lawfare); coerciția îndreptată împotriva securității 

economice și energetice) și să răspundă acestora; în cursul acestui an, va fi elaborat un set 

specific de instrumente care să contracareze acțiunile străine de manipulare a informațiilor și 

ingerințele străine (în acord cu Planul de acțiune pentru democrația europeană, 

COM2020)790); până în 2024, toate misiunile și operațiile PSAC vor fi complet dotate cu 

capabilități și resurse care să le permită să desfășoare 

instrumente relevante din cadrul acestui set de instrumente; 

6. va fi dezvoltată în continuare politica de apărare 

cibernetică a UE, pentru sporirea nivelului de pregătire și 

pentru a răspunde la atacurile cibernetice; în 2022, va fi 

propus un nou act european privind reziliența cibernetică și 

vor continua lucrările 

privind unitatea 

cibernetică comună; vor fi 

consolidate acțiunile în domeniile maritim, aerian și 

spațial, în special prin extinderea prezențelor maritime 

coordonate la alte zone, începând cu regiunea indo-pacifică, 

și prin elaborarea unei strategii spațiale a UE pentru 

securitate și apărare (anunțată pentru 2023). În privința 

combaterii terorismului, este anunțată, până la începutul 

anului 2023, revizuirea instrumentelor și programelor UE 

care contribuie la consolidarea capacităților partenerilor 

împotriva terorismului – inclusiv combaterea finanțării 

terorismului – pentru a le spori eficacitatea. 

Noua strategie preconizează, până 
la sfârșitul anului 2022, asumarea 
de noi angajamente de a consolida 
și de a investi în mod substanțial în 
mobilitatea militară, în cadrul unui 
plan de acțiune ambițios și 
revizuit, care ar urma să cuprindă 
noi acțiuni în domenii precum 
digitalizarea, siguranța cibernetică 
a infrastructurii de transport și 
utilizarea inteligenței artificiale. 
Angajamentul de sporire și 
mobilizare a investițiilor pentru 
mobilitatea militară nu va aduce 
însă atingere CFM 2021-2027. 

 

 

În domeniul maritim vor fi 
consolidate mecanismele 
UE de conștientizare a 
securității maritime, 
precum Mediul comun 
pentru schimbul de 
informații („CISE”) și 
supravegherea maritimă 
(„MARSUR”). 

La 23 mai 2022, Consiliul 
UE a adoptat Concluzii 
privind dezvoltarea 
poziției cibernetice a 
Uniunii Europene.  

https://www.satcen.europa.eu/News/a-strategic-compass-for-security-and-defence-for-a-european-union-that-protects-its-citizens-values-and-interests-and-contributes-to-international-peace-and-security
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_790_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9364-2022-INIT/ro/pdf
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Sunt preconizate măsuri privind schimbările climatice, dezastrele și urgențele, în 

continuarea Foii de parcurs privind schimbările climatice și apărarea, în scopul 

îmbunătățirii capacității forțelor armate ale statelor membre de a sprijini autoritățile 

civile în situații de urgență, respectiv al consolidării structurilor de răspuns la crize ale 

SEAE (până în 2023), inclusiv Celula de supraveghere. 

În privința investițiilor, se preconizează creșterea și eficientizarea lor în capabilități 

și în tehnologii inovatoare, eliminarea lacunelor strategice și reducerea dependențelor 

tehnologice și industriale; în acest scop: 

7. cheltuielile pentru apărare vor crește și vor deveni mai eficiente, va fi îmbunătățită 

dezvoltarea și planificarea capabilităților pentru a răspunde mai bine realităților 

operaționale și noilor amenințări și provocări; Comisia Europeană, în coordonare cu AEA, 

era chemată să prezinte, până la jumătatea lunii mai a.c., o analiză a deficitelor de 

investiții în domeniul apărării și să propună eventualele inițiative suplimentare necesare 

pentru a consolida baza industrială și tehnologică de apărare europeană; pentru 2023, sunt 

anunțate măsuri pentru promovarea și facilitarea accesului industriei de apărare la finanțare 

privată; 

8. se vor căuta soluții comune pentru a dezvolta factorii de sprijin strategici necesari pentru 

misiunile și operațiile UE, precum și capacitățile de nouă generație în toate domeniile 

operaționale, cum ar fi platformele navale de înaltă performanță, viitoarele sisteme 

aeriene de luptă, capabilitățile spațiale și tancurile principale de luptă; în 2023, sunt 

preconizate revizuirea procesului privind obiectivul global („HLG”) și crearea unei 

legături mai strânse între dezvoltarea capacităților militare și nevoile operaționale, ceea 

ce reprezintă o contribuție esențială la PDC; până în 2024, urmează a fi instituit un proces 

de dezvoltare a capabilităților civile, în scopul evaluării nevoilor în materia 

capabilităților, elaborării cerințelor, efectuării unei analize a deficiențelor și revizuirii periodice 

a progreselor înregistrate potrivit noului Pact privind PSAC civilă; 

9. se vor utiliza pe deplin PESCO și FEA pentru a dezvolta în comun capacități militare de vârf 

și a investi în inovarea tehnologică în domeniul apărării și pentru a crea (în 2022) un nou centru 

de inovare în domeniul apărării în cadrul AEA. 

În privința parteneriatelor, ce vizează susținerea ordinii internaționale bazate pe norme și 

multilateralismului eficace, structurate în jurul ONU: 

10. este vizată consolidarea parteneriatelor strategice cu NATO și ONU prin dialoguri politice 

mai structurate, precum și printr-o cooperare operațională și tematică – vizându-se sporirea 

schimburilor cu NATO privind evaluarea mediului de securitate, de la conștientizarea comună 

a situației la exercițiile prospective, precum și trecerea la exerciții comune și incluzive; 

parteneriatul strategic, dialogul politic și cooperarea cu NATO vor fi extinse în toate domeniile 

de interacțiune convenite deja, precum și în noi direcții de lucru esențiale (precum reziliența, 

tehnologiile disruptive emergente, clima, apărarea și spațiul cosmic); ulterior anului în curs 

urmează a fi pus în aplicare noul set comun de priorități pentru cooperarea UE-ONU (2022-

2024); se va intensifica cooperarea cu partenerii regionali, inclusiv cu OSCE, UA și ASEAN; 

11. se va intensifica cooperarea cu parteneri bilaterali care împărtășesc aceleași valori și 

interese, precum SUA, Norvegia, Canada, Regatul Unit și Japonia; vor fi dezvoltate 

parteneriate adaptate în Balcanii de Vest, în vecinătatea estică (Georgia, Republica Moldova, 

Ucraina) și sudică a UE, în Africa, Asia (regiunea indo-pacifică) și America Latină; 

12. se va dezvolta un forum al parteneriatului UE în domeniul securității și apărării, pentru a 

colabora mai strâns și mai eficace cu partenerii în vederea abordării provocărilor comune. 

Cf. secțiunile 
3.9. și 6.1., mai 
sus. 

secțiunea 
6.3., mai jos. 

secțiunea 
4.1., mai sus. 
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6.3. Evoluții ulterioare Busolei strategice 

În concluziile reuniunii din 24 și 25 martie 2022, Consiliul European și-a exprimat acordul față 

de Busola strategică, care „oferă orientări strategice pentru următorul deceniu și definește un 

set coerent de acțiuni, căi și mijloace, precum și obiective clare necesare pentru acest nou 

impuls prin faptul că:  

a) permite Uniunii Europene să acționeze mai rapid și decisiv atunci când se confruntă cu crize;  

b) apără interesele noastre și ne protejează cetățenii prin consolidarea capacității UE de a 

anticipa și de a atenua amenințările;  

c) stimulează investițiile și inovarea pentru a dezvolta în comun capabilitățile și tehnologiile 

necesare;  

d) aprofundează cooperarea noastră cu partenerii pentru a îndeplini obiective comune.” 

În cadrul investițiilor, Busola strategică enumeră dezvoltarea următoarelor capacități 
strategice: 

- în domeniul terestru, capacitatea UE de a desfășura operațiuni de gestionare a 
crizelor și de a-și asigura avantajul tehnologic; inițierea unui cluster de capabilități 
terestre cuprinzătoare vizând modernizarea și înlocuirea progresivă a celor mai mari 
platforme actuale și a sistemelor logistice aferente; domeniile prioritare vor fi 
„sisteme de echipamente pentru soldați” și „tanc principal de luptă”; 

- în domeniul maritim, sporirea prezenței UE pe mare și a capacității de a proiecta 
putere reclamă platforme navale de înaltă performanță, inclusiv platforme fără 
echipaj uman pentru controlul de suprafață și subacvatic; domeniul prioritar va fi 
„nava europeană de suprafață din categoria patrulare”; 

- în domeniul aerian, pentru stabilirea și menținerea avantajului al UE, este vizată 
dezvoltarea unor capabilități de nouă generație și pe deplin interoperabile, în special 
a viitoarelor sisteme de luptă, precum și a sistemelor de apărare aeriană; este 
preconizată integrarea viitoarelor sisteme de luptă, inclusiv a sistemelor aeriene 
pilotate de la distanță, într-un mod interoperabil, în flotele existente de sisteme 
aeriene de luptă; este urmărită continuarea eforturilor privind factorii de sprijin 
cheie, în special capabilitatea de transport aerian strategic; domeniul prioritar va fi 
„capacitățile în materie de antiacces/interdicție zonală și sistemele antiaeronave fără 
pilot la bord”; 

- în domeniul spațial, este preconizată dezvoltarea unor noi senzori și platforme cu 
tehnologii de vârf, care să permită UE și statelor sale membre îmbunătățirea 
accesului la spațiu și protejarea activelor spațiale, situație ce va implica în special 
dezvoltarea observării spațiale a Pământului și a tehnologiilor pentru cunoașterea 
situației spațiale și a serviciilor de comunicații și navigație spațiale; domeniul prioritar 
va fi „apărare în spațiu”; 

- în domeniul cibernetic, este preconizată o acțiune în mod coordonat, informat și 
eficient; se vor dezvolta și utiliza intensiv noile tehnologii, în special informatica 
cuantică, inteligența artificială și Big Data; domeniul prioritar va fi „mobilitate militară 
sporită”. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/ro/pdf
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Consiliul UE era invitat să desfășoare imediat lucrările privind punerea în aplicare a noii 

strategii a UE, potrivit calendarului stabilit în cea din urmă. 

Consiliul European așteaptă cu interes o analiză a lacunelor în materie de investiții în domeniul 

apărării, ce urma a fi elaborată până la jumătatea lunii mai de Comisia Europeană, în 

coordonare cu Agenția Europeană de Apărare, însoțită de propuneri privind orice inițiativă 

suplimentară necesară pentru consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare europene. 

Analiza era menită să contribuie la eforturile de consolidare a rezilienței UE și de creștere a 

capacității ei de securitate și de apărare, prin sporirea și îmbunătățirea investițiilor, punând 

accentul pe deficitele strategice identificate. 

*** 

Comunicarea comună „Analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat”, 

JOIN(2022)24, prezentată la 18 mai 2022,58 evocă, în contextul anunțurilor făcute de state 

membre privind creșteri ale bugetelor de apărare cu sume suplimentare de ordinul a 

aproximativ 200 de miliarde euro în anii următori, riscul serios ca sumele respective să nu 

remedieze deficitele existente dacă acestea vor fi cheltuite într-un mod necoordonat; statele 

membre trebuie nu numai să cheltuiască mai mult, ci și să investească mai bine și mai mult 

împreună, în scopul maximizării economiilor de scară și abordării costurilor ridicate ale 

capabilităților de vârf, evitând totodată concurența pentru o capacitate limitată de aprovizionare 

și prevenind suprapunerile inutile. Obiectivul general rezidă în investiții comune (în proiecte 

de colaborare și achiziții publice comune, în dezvoltarea în comun de produse și prin achiziții 

grupate ), mai eficace (prin sprijinirea statelor membre în capacitățile identificate ca fiind 

prioritare la nivelul UE), realizate la nivel european (în scopul consolidării bazei industriale și 

tehnologice de apărare europene, „EDTIB”). 

Comunicarea a analizat cheltuielile de apărare în cadrul UE; 

deficitele în materia capacităților și la nivel industrial ce 

trebuie abordate, în special cele mai urgente; modalitățile de 

abordare a lor; opțiunile de consolidare a aprovizionării cu 

capacități de apărare. 

Comunicarea notează volumul redus al cheltuielilor de 

apărare în UE comparativ cu cel al aliaților (SUA) și 

concurenților UE (Rusia și China), remarcă deficitele din 

industria apărării, în particular caracterul foarte fragmentat al 

EDTIB (excepțiile fiind sectorul aeronautic și cel al 

rachetelor) și enunță deficite în materia capacităților (ce ar 

trebui soluționate urgent) – constând în refacerea stocurilor, 

în înlocuirea sistemelor existente cu soluții europene (tancuri principale de luptă, vehicule 

blindate de luptă, vehicule de luptă pentru infanterie, transportoare blindate de trupe, artilerie 

grea etc.), precum și în consolidarea sistemelor de apărare aeriană și antirachetă 

multistratificate ale statelor membre, începând cu sistemele cu rază medie de acțiune ale 

statelor cele mai expuse. 

Sunt enunțate capacități strategice, ce ar trebui dezvoltate pe termen mediu și lung: 

- în domeniul aerian, sistemul „Eurodrone” de altitudine medie (MALE RPAS), capacitățile de 

alimentare în aer și a flotelor de aeronave existente, dezvoltarea unei apărări aeriene 

                                                            
58 A se vedea și fișa Comisiei Europene din aceeași dată „Investment gaps in EU defence”; articolul ÎR/VP „We 

need to increase European defence capabilities, working better together”, 22 mai 2022. 

Comunicarea comună 
este însoțită de o 
anexă ce conține o 
analiză preliminară a 
lacunelor în domeniul 
apărării, efectuată de 
Agenția Europeană de 
Apărare. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/JOIN_2022_24_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872596/Defence%20Investment%20Gaps_EN.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/we-need-increase-european-defence-capabilities-working-better-together_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/JOIN_2022_24_EN_annexe_autre_acte_conjoint_cp_part1_v2.pdf
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multistratificate, capacități antidrone și drone de dimensiuni medii, sisteme antiacces/de 

interdicție zonală și flota de aeronave de luptă multifuncționale din UE ;  

- în domeniul terestru, tancuri principale de luptă și vehicule blindate de luptă, sisteme de nouă 

generație, sisteme antitanc și de artilerie; 

- în domeniul maritim, forțele navale ale statelor membre, capacitățile de proiecție a forței și a 

puterii, de interdicție zonală și de apărare de coastă (fregate, submarine și corvete de patrulare); 

nave interconectate de înaltă performanță și platforme fără echipaj uman pentru controlul de 

suprafață și subacvatic și de războiul electronic; 

- în domeniul spațiul (conectivitate, supraveghere, protecție): conectivitate securizată prin 

satelit, și corelarea cu programul de conectivitate spațială al UE; active spațiale;  

- în planul apărării cibernetice – capacitate de apărare cibernetică care să acopere întregul 

spectru (de la cercetare, detectare și protecție până la răspuns, inclusiv de apărare activă), ce 

includ capacități de conștientizare a situației amenințărilor la adresa securității cibernetice și 

de schimb de informații.  

Comunicarea subliniază importanța mobilității militare și a investițiilor sporite în infrastructura 

de transport. 

În privința consolidării cooperării în domeniul apărării, măsuri imediate includ instituirea unui 

grup operativ pentru achiziții publice comune în domeniul apărării (Defence Joint Procurement 

Task Force), cu misiunea de a asista statele membre în coordonarea necesarului de achiziții 

publice pe termen foarte scurt, și a unui instrument al UE pe termen scurt pentru consolidarea 

capacităților industriale de apărare prin achiziții publice comune (instrument to reinforce 

defence industrial capabilities through joint procurement). Se preconizează promovarea unui 

regulament privind un program european de investiții în domeniul apărării (European Defence 

Investment Programme - EDIP), care ar conduce la constituirea unor consorții europene pentru 

capacitățile de apărare (European Defence Capability 

Consortium - EDCC), în vederea achiziționării în comun a 

unor capacități de apărare dezvoltate în colaborare în cadrul 

UE, potențial vizate de scutirea de TVA. Este vizată 

promovarea unei inițiative (inclusiv cu caracter legislativ) 

privind materiile prime critice, pentru facilitarea accesului 

industriei de apărare la materiile prime critice, consolidând 

reziliența și securitatea aprovizionării în UE. În cadrul 

revizuirii generale a priorităților din cadrul evaluării la 

jumătatea perioadei a CFM, va fi luată în considerare 

consolidarea bugetelor FEA și a mobilității militare prin 

intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei. BEI va intensifica sprijinul acordat 

industriei europene de apărare și achizițiilor comune, pe lângă sprijinul acordat în prezent 

dublei utilizări. Comisia Europeană va elabora măsuri suplimentare (de exemplu, cereri 

coordonate între instrumentele UE existente și împrumuturile BEI) pentru a sprijini 

tehnologiile critice și capacitățile industriale prin dezvoltarea de proiecte strategice. Vor fi 

avute în vedere posibile modificări ale cadrului pentru cercetarea și inovarea cu dublă utilizare, 

în scopul de a îmbunătăți sinergiile dintre instrumentele civile și cele din domeniul apărării. 

*** 

La 17 mai 2022, în cadrul Agenției Europene de Apărare a fost înființat un pol de inovare în 

domeniul apărării (Hub for EU Defence Innovation), cu rol de platformă pentru stimularea, 

facilitarea și sprijinirea cooperării în materia inovării în apărare între statele membre și pentru 

La 24 noiembrie 2021, 
Parlamentul European 
a adoptat o rezoluție 
referitoare la Strategia 
europeană privind 
materiile prime de 
importanță critică. 

https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2022/05/17/hub-for-eu-defence-innovation-established-within-eda
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0468_RO.html
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asigurarea sinergiei cu activitățile desfășurate de Comisia Europeană și cu inițiativele similare 

ale NATO. 

*** 

Abordând problematica securității și apărării la reuniunea din 30 și 31 mai 2022, concluziile 

Consiliului European au enumerat o serie de domenii pe care Consiliul UE era chemat să le 

examineze:  

a) în regim de urgență, măsuri de coordonare a nevoilor pe termen foarte scurt în materie de 

achiziții publice în domeniul apărării pentru a sprijini achizițiile comune pentru refacerea 

stocurilor, în special având în vedere sprijinul acordat Ucrainei, precum și un instrument pe 

termen scurt pentru consolidarea capabilităților industriale europene de apărare prin achiziții 

publice comune voluntare; 

b) dezvoltarea unei capabilități a UE de programare strategică, achiziții publice și coordonare 

în domeniul apărării, în complementaritate cu NATO; 

c) măsuri suplimentare de inventariere a capabilităților de producție actuale și a celor care vor 

mai fi necesare și de consolidare a capacității și a rezilienței sectorului tehnologic și industrial 

european din domeniul apărării, inclusiv în ceea ce privește IMM-urile; 

d) punerea în aplicare accelerată a proiectelor în domeniul infrastructurii de mobilitate militară; 

e) un rol consolidat al Băncii Europene de Investiții în sprijinirea securității și apărării 

europene, în conformitate cu Inițiativa strategică pentru securitatea europeană recent lansată 

de aceasta.  

În plus, era așteptată cu interes prezentarea unui program european comun de investiții în 

domeniul apărării, care să includă analizarea introducerii unui mecanism pentru scutirea de 

taxa pe valoarea adăugată și pentru proiectele europene în materie de apărare de mare interes 

comun. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/media/56588/2022-05-30-31-euco-conclusions-ro.pdf
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7. Concluzii – câteva piste de reflecție 

Războiul de Ucraina este de natură să modifice peisajul apărării europene în multe privințe. 

Raportul privind prioritățile PESC pentru anul 2022, prezentat de Înaltul Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, la 14 iunie 2022, remarcă (eufemistic) 

faptul că „puține dimensiuni ale acțiunii externe a UE au fost atât de profund afectate de 

războiul Rusiei precum a fost politica externă și de securitate comună a UE”. Același raport 

arată faptul că războiul a subliniat necesitatea ca UE să continue abordarea sa dublă în relațiile 

externe: consolidarea autonomiei strategice, respectiv promovarea multilateralismului la nivel 

global. Din perspectiva Parlamentului European59, autonomia strategică a UE ar trebui 

promovată drept obiectiv global în toate domeniile și ca abordare fundamentală și holistică a 

politicii externe, de securitate și apărare a UE și a acțiunii externe a UE, „pentru a-i oferi 

capacitatea de a acționa singură, atunci când este necesar, și împreună cu partenerii, atunci când 

este posibil, și, prin urmare, pentru a-i permite să joace un rol important pe scena 

internațională”. 

Ce efecte are declanșarea războiului din Ucraina, la 24 februarie 2022, pentru politica de 

securitate și de apărare comună a UE? 

O concluzie posibilă este aceea a lecției crizelor: dacă deteriorarea mediului de securitate în 

vecinătatea estică și sudică a Europei („Primăvara arabă”, în 2011, intervenția rusă în Crimeea, 

2014) și ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană (în urma referendumului din iunie 

2016)60 au impulsionat voința statelor membre ale UE de reformare a sectorului de apărare și 

securitate, cu atât mai mult poate fi presupus că războiul din Ucraina este susceptibil să aducă 

în prim plan relevanța securității și apărării UE și să impulsioneze colaborarea în planul 

apărării, inclusiv în dezvoltarea capacităților de apărare. 

În această privință, literatura recentă arată că izbucnirea războiului din Ucraina a constituit cel 

mai puternic impuls de consolidare a apărării europene de la sfârșitul războiului rece, de natură 

să conducă la integrarea forțelor armate ale statelor membre și să pună capăt fragmentării61.  

Ar putea fi aceasta lecția adaptării continue a instrumentelor PSAC?  

Are loc o modificare a apărării colective a UE și NATO: Finlanda și Suedia, state membre ale 

UE, au depus mai recent cereri de aderare la NATO, iar Danemarca urmează a participa la 

politica de apărare a UE, prin efectul rezultatului pozitiv al unui referendum în această privință, 

convocat ulterior invadării Ucrainei, la 24 februarie a.c. O altă evoluție semnificativă privește 

creșterea cheltuielilor bugetare, la nivel mondial, pentru apărare62. 

 

                                                            
59 Cf. Recomandarea Parlamentului European din 8 iunie 2022 adresată Consiliului și Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, privind politica externă, 

de securitate și de apărare a UE după războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. 

60 Având în vedere că Regatul Unit este țara europeană (la acel moment membră a UE) care contribuie militar cel 

mai mult în cadrul NATO; cf. „NATO Spending by Country 2022”, pagină a NATO. În privința relațiilor între 

Regatul Unit și UE, a se vedea Paola Sartori și alții, Looking Through the Fog of Brexit: Scenarios and 

Implications for the European Defence Industry, articol, Istituto Affari Internazionali, iulie 2018. 

61 Sven Biscop, A European Defence Summit in May 2022: From Compass to Capabilities, articol, Institutul 

Egmont, aprilie 2022. 

62 A se vedea nota „World military expenditure passes $2 trillion for first time”, Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI), 25 aprilie 2022. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10244-2022-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0235_RO.html
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/nato-spending-by-country
https://www.iai.it/sites/default/files/iai1816.pdf
https://www.egmontinstitute.be/a-european-defence-summit-in-may-2022-from-compass-to-capabilities/
https://sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
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O altă constatare importantă privește creșterea preconizată a cheltuielilor bugetare destinate 

domeniului militar, al apărării, astfel cum au anunțat mai recent mai multe state membre ale 

UE. Cu toate acestea, în pofida unei atari evoluții, persistă preocuparea insuficienței 

coordonării cheltuielilor pentru apărare între statele membre ale UE63, chestiune abordată 

constant ulterior Strategiei globale a UE în domeniul securității și apărării (2016) și, care, în 

contextul actual de securitate, a dobândit o importanță primordială în cadrul Busolei strategice 

(2022). De fapt, precum arăta recent Agenția Europeană de Apărare64, noul mediu de securitate 

reclamă accelerarea proceselor de coordonare a investițiilor în apărare, păstrând viabilitatea 

respectivelor procese (în particular a procesului anual coordonat de revizuire privind apărarea). 

În planul resurselor bugetare, remarcăm apelul recent al Parlamentului European65, adresat 

Consiliului UE și Înaltului Reprezentant, „de a lansa de urgență o discuție în vederea instituirii 

unui alt instrument financiar extrabugetar care să abordeze întregul ciclu de viață al 

capacităților militare la nivelul UE, de la cooperare pentru cercetare și dezvoltare și achiziții 

comune, până la întreținere, formare și securitate a aprovizionării comune”. 

Un obstacol semnificativ în calea dezvoltării unei veritabile „apărări europene” rezidă în faptul 

că domeniul apărării ține de esența suveranității naționale a statelor membre, iar caracterul 

PSAC a UE este pronunțat interguvernamental. Condiția prioritară pentru succesul cooperării, 

inclusiv în domeniul apărării europene, este voința politică66. 

În UE persistă diferențe strategice clare între statele membre, ele neavând o percepție comună 

asupra amenințărilor și nici o viziune comună asupra rolului UE, precum și cadre instituționale 

diferite, cu reguli de angajare diferite și o gamă largă de puncte de vedere în privința utilizării 

forței militare67. Dat fiind contextul geografic, istoric și al dependențelor, o veritabilă cultură 

strategică comună – aprecia un studiu de la sfârșitul anului 202068 – nu se poate atinge în cursul 

Busolei strategice (2022-2030); pentru un atare motiv, studiul amintit recomanda ca, în locul 

unui obiectiv al promovării unei culturi strategice comune, Busola strategică ar trebui să 

sublinieze elementele comune în percepția statelor membre în legătură cu amenințările la 

adresa lor, menite să activeze subgrupuri de state membre pentru gestionarea unor probleme 

specifice. 

Într-o anumită măsură, acea abordare reflectă consacrarea, prin Tratatul de la Lisabona, a 

importanței angajamentelor statelor, în particular prin PESCO. 

O altă tendință este relevată de acele state membre „atlanticiste”, reticente față de calea 

autonomiei strategice a UE; cu alte cuvinte, tensiunea între abordările statelor membre privește 

problema raporturilor între UE și NATO. Un raport al Senatului francez, elaborat în pregătirea 

                                                            
63 A se vedea, mai recent, Daniel Fiott, The Fog of War: Russia’s War on Ukraine, European Defence Spending 

and Military Capabilities, articol în Intereconomics, vol. 57, nr. 3, 2022. 

64 Anexa Comunicării comune „Analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat”, 

JOIN(2022)24, 18 mai 2022. 

65 Cf. Recomandarea din 8 iunie 2022 privind politica externă, de securitate și de apărare a UE după războiul de 

agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, n. 59, mai sus. 

66 Cf., de pildă, un raport din aprilie 2018 al Curții de Conturi din Franța (La coopération européenne en matière 

d'armement. Un renforcement nécessaire, soumis à des conditions exigeantes). 

67 Această concluzie se regăsește într-un document de analiză („Apărarea europeană”), publicat de Curtea de 

Conturi Europeană, în iulie 2019. 

68 Niklas Nováky, The Strategic Compass. Charting a New Course for the EU’s Security and Defence Policy, 

studiu pentru Wilfried Martens Centre for European Studies, decembrie 2020. 

https://www.senat.fr/rap/r20-753-1/r20-753-11.pdf
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2022/number/3/article/the-fog-of-war-russia-s-war-on-ukraine-european-defence-spending-and-military-capabilities.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/JOIN_2022_24_EN_annexe_autre_acte_conjoint_cp_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/JOIN_2022_24_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0235_RO.html
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180417-rapport-cooperation-europeenne-armement.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REW19_09/REW_EU-defence_RO.pdf
https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2020/12/CES_POLICY-BRIEF_TheStrategicCompass-V1.pdf
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Busolei strategice și prezentat în iulie 202169, propunea o abordare echilibrată, menită să 

promoveze „tactul și convingerea”, cu măsuri precum ameliorarea funcționării și articulării 

numeroaselor instrumente destinate să remedieze lacunele în privința capacităților UE și 

dobândirii unei baze industriale și tehnologice europene în domeniul apărării, prin încurajarea 

cooperării; „acomodarea” mai bună a principiului unanimității; ameliorarea operațiilor, în 

principal prin europenizarea comandamentului militar și prin accelerarea generării de forță, de 

natură să permită mobilizarea grupurilor tactice de luptă ale UE70. 

Un alt obstacol în edificarea unei „apărări europene” privește regula unanimității pentru 

adoptarea de Consiliul UE a deciziilor referitoare la PSAC, statuată în prezent la art. 42 alin. 

(4) TUE. Busola strategică a reafirmat perspectiva recurgerii la art. 44 TUE pentru promovarea 

unui proces decizional rapid și eficace în cadrul PSAC71. 

Reconfigurarea PSAC reclamă o reformare a cadrului instituțional și decizional. Există varii 

propuneri în această privință72. 

O altă întrebare care se poate ridica în acest context este aceea în ce măsură Busola strategică 

răspunde noilor evoluții ale mediului de securitate? În literatură s-a arătat, de pildă, că noua 

strategie a UE era deja depășită de noile realități (i.e. de războiul din Ucraina) la momentul 

prezentării ei, în martie 202273; strategia a fost criticată și pentru lipsa de direcție în privința 

politicilor externă și de apărare, fiind în fapt doar o activitate politico-administrativă rutinieră, 

concepută pentru alimentarea dialogului decidenților europeni74; sau doar ca rezultat al unui 

lung și anevoios proces birocratic de eliminare a tuturor trimiterilor la mari idei originale în 

plan strategic (fiind citat cazul „autonomiei strategice”)75. Pe de altă parte, promovarea unei 

atitudini defensive și motivate de urgență poate fi contraproductivă în privința atingerii unor 

obiective pe termen lung76. 

Rămâne de văzut în viitor în ce măsură se vor face pașii decisivi, anunțați în Busola strategică, 

pentru ca UE să devină un furnizor de securitate mai ferm, mai hotărât și mai bine pregătit să 

facă față amenințărilor și încercărilor prezente și viitoare. Noua strategie preconizează sporirea 

capacității UE și statelor sale membre de a desfășura, de a exercita și de a planifica împreună, 

a rezilienței în fața amenințărilor hibride, a atacurilor cibernetice, a riscurilor legate de climă, 

                                                            
69 Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 

(1) sur « Quelle boussole stratégique pour l’Union européenne ? », 7 iulie 2021; cf și versiunea en. a raportului. 

70 În aceeași problematică, a se vedea și Marcin Terlikowski, In Search of Direction: EU Strategic Compass, 

articol publicat de Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), mai 2022, care propune Uniunii adoptarea 

unei căi de mijloc între cele două poziții – cea a statelor membre care favorizează o dimensiune transatlantică a 

securității europene și cea a statelor care urmăresc o apărare europeană mai puternică. 

71 Cf. Nicole Koenig, Putin’s war and the Strategic Compass. A quantum leap for the EU’s security and defence 

policy?, Jacques Delors Centre, Hertie School, 29 aprilie 2022. 

72 A se vedea, de exemplu, publicația „MSC Agenda for Action. Moving Ahead: Strengthening EU Foreign, 

Security, and Defense Policy. Discussion Paper prepared for the Conference on the Future of Europe”, Munich 

Security Conference, 14 februarie 2022. 

73 Nick Witney, The EU’s Strategic Compass: Brand new, already obsolete, articol, European Council on Foreign 

Relations, 31 martie 2022. 

74 Federico Santopinto, The new Strategic Compass leaves the EU disoriented, articol în International Politics and 

Society, publicație a Friedrich-Ebert-Stiftung, 22 martie 2022. 

75 Steven Blockmans, Dylan Macchiarini Crosson, Zachary Paikin, The EU’s Strategic Compass. A guide to 

reverse strategic shrinkage?, articol publicat de Centre for European Policy Studies, 31 martie 2022. 

76 Pol Bargués, The EU Strategic Compass: A Blueprint for a European Defensive and Securitisation Policy, 

articol în cadrul proiectului JOINT („A joined-up Union, a stronger Europe”), mai 2022. 

https://www.senat.fr/rap/r20-753-1/r20-753-11.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-753-2/r20-753-2_mono.html
https://pism.pl/publications/In_Search_of_Direction_EU_Strategic_Compass
https://securityconference.org/assets/02_Dokumente/01_Publikationen/2022/220214_MSC_DiscussionPaper_CoFoE.pdf
https://ecfr.eu/article/the-eus-strategic-compass-brand-new-already-obsolete/
https://www.ips-journal.eu/topics/european-integration/the-strategic-compass-leaves-the-eu-disoriented-5825
https://www.ceps.eu/ceps-publications/the-eus-strategic-compass/
https://www.jointproject.eu/wp-content/uploads/2022/05/joint_b_16.pdf
https://www.jointproject.eu/
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a dezastrelor naturale și a pandemiilor; se dorește securizarea accesului la domeniile strategice, 

alături de sporirea și eficientizarea investițiilor în domeniul apărării și în cele conexe, ce ar 

reduce dependențele strategice nedorite; parteneriatele consolidate ale UE îi vor spori 

securitatea. 
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Anexă – Cronologie a principalelor evoluții în cadrul politicii de securitate și apărare comună 

a Uniunii Europene (2016-2022)77 

 

►23 iunie 2016 – referendumul privind statutul Regatului Unit de stat membru al UE, în urma 

căruia 51,9% din participanți au votat pentru părăsirea UE („Brexit”). 

►28 iunie 2016 – Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene 

(„SGUE”) a fost elaborată de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de 

securitate în scopul orientării viitoarele acțiuni ale UE în domeniul politicii externe și de 

securitate pe plan internațional. La 17 octombrie 2016, Consiliul UE a adoptat Concluzii 

privind Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene și la 14 

noiembrie 2016, Concluzii privind punerea în aplicare a Strategiei globale a UE în domeniul 

securității și apărării. La 14 noiembrie 2016, Înaltul Reprezentant a prezentat Consiliului UE 

Planul de implementare în domeniul securității și al apărării. 

►8 iulie 2016 – Declarația comună UE-NATO („prima declarație comună”) a fost semnată, la 

Varșovia, de președintele Consiliului European, de președintele Comisiei Europene și de 

secretarul general al NATO. 

►30 noiembrie 2016 – Planul de acțiune european în domeniul apărării, COM(2016)950, a 

fost prezentat de Comisia Europeană. 

►16 martie 2017 – rezoluție a Parlamentului European referitoare la implicațiile 

constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: 

posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona. 

►iunie 2017 – lansarea funcționării de probă a procesului anual coordonat de revizuire privind 

apărarea („CARD”). 

►7 iunie 2017 – prezentarea de Comisia Europeană a unui Document de reflecție privind 

viitorul apărării europene, COM(2017)315, al patrulea document de reflecție pentru viitorul 

UE cu 27 de state membre, în contextul prezentării, de Comisia Europeană, la 1 martie 2017, 

a Cărții albe privind viitorul Europei. Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025, 

COM(2017)2025. 

►7 iunie 2017 – anunțarea, de Comisia Europeană, a lansării unui Fond european de apărare 

(„FEA”), COM(2017)295; simultan a fost prezentată o propunere de regulament de instituire a 

Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării („EDIDP”), 

COM(2017)294, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020, cu 

obiectivul de a sprijini competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a UE; 

inițiativa a fost adoptată la 18 iulie 2018, Regulamentul (UE) 2018/1092. 

►11 decembrie 2017 – Consiliul UE a adoptat Decizia (PESC) 2017/2315 de stabilire a 

cooperării structurate permanente („PESCO”) și de adoptare a listei statelor membre 

participante. La PESCO participă 25 din cele 27 de state membre ale UE (cu excepția 

Danemarcei și Maltei). 

►12 decembrie 2017 – Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat Regulamentul (UE) 

2017/2306, care modifica Regulamentul (UE) 230/2014 din 11 martie 2014 de instituire a unui 

instrument care contribuie la stabilitate și pace. 

                                                            
77 A se vedea și „Cronologie: cooperarea UE în domeniul securității și al apărării”, pagină a Consiliului UE. 

https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/report-23-june-2016-referendum-uks-membership-european-union
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10715-2016-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/22460/eugs-implementation-plan-st14392en16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_950_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0092_RO.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/reflection-paper-defence_ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_2025_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_295_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_294_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_294_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32017D2315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0001.01.RON
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/defence-security-timeline/
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►28 martie 2018 – prezentarea Comunicării comune privind Planul de acțiune vizând 

mobilitatea militară, JOIN(2018)5, în contextul deciziei de includere a mobilității militare 

printre angajamentele asumate în cadrul cooperării structurate permanente („PESCO”); planul 

de acțiune a stabilit măsuri ce urmau a fi adoptate până la sfârșitul anului 2020. La 11 

decembrie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la mobilitatea militară, 

în care critica viziunea strategică limitată, urmărită de o abordare ascendentă prin planul de 

acțiune. 

►25 iunie 2018 – lansarea de Franța a Inițiativei europene de intervenție (l’initiative 

européenne d’intervention), în afara structurilor UE și NATO, cu participarea a 13 țări 

europene (Franța, Germania, Belgia, Danemarca, Spania, Estonia, Țările de Jos, Portugalia, 

Regatul Unit, Finlanda, Suedia, Norvegia și Italia); inițiativa a fost anunțată într-un discurs 

susținut de președintele Republicii Franceze la Sorbona, la 26 septembrie 2017. 

► 10 iulie 2018 – semnarea unei noi declarații comune privind cooperarea UE-NATO („a doua 

declarație comună”), de președintele Consiliului European, de președintele Comisiei Europene 

și de secretarul general al NATO (cf. siteul NATO). 

►19 noiembrie 2018 – instituirea unui pact privind PSAC civilă. 

►septembrie 2019 – lansarea primului proces anual coordonat de revizuire privind apărarea 

(„CARD”), cu caracter complet. 

►20 iunie 2019 – „O nouă agendă strategică 2019-2024”, adoptată de Consiliul European, 

arată: „PESC și PSAC ale UE trebuie să devină mai reactive și mai active și să fie mai bine 

conectate la celelalte domenii ale relațiilor externe. De asemenea, UE trebuie să își asume o 

mai mare responsabilitate pentru propria securitate și apărare, în special prin consolidarea 

investițiilor în domeniul apărării, a dezvoltării capabilităților și a pregătirii operaționale; va 

coopera îndeaproape cu NATO, cu respectarea deplină a principiilor stabilite în tratate și de 

către Consiliul European, inclusiv a principiilor de incluziune, reciprocitate și autonomie 

decizională a UE”. 

►4-5 martie 2020 – reuniunea informală a miniștrilor apărării din UE de la Zagreb a lansat 

procesul privind Busola strategică și prima revizuire strategică a PESCO. 

►20 noiembrie 2020 – la reuniunea Consiliului UE, reunind miniștrii apărării din UE, Agenția 

Europeană de Apărare a prezentat primul raport CARD; la aceeași reuniune, Consiliul UE a 

adoptat Concluzii privind revizuirea strategică a PESCO 2020, concluzii care au furnizat 

orientări pentru următoarea etapă a PESCO (2021-2025). 

►25 noiembrie 2020 – publicarea documentului „NATO 2030: United for a New Era” (NATO 

2030: Uniți pentru o nouă eră), elaborat de către grupul de reflecție numit de secretarul general 

al organizației; grupul amintit a fost mandatat să formuleze recomandări în trei domenii: 

consolidarea unității, solidarității și coeziunii alianței; sporirea consultării și coordonării de 

ordin politic între aliații din NATO; consolidarea rolului politic al NATO și al instrumentelor 

relevante pentru gestionarea amenințărilor prezente și viitoare la securitatea alianței. 

►1 ianuarie 2021 – încheierea perioadei de tranziție pentru ieșirea Regatului Unit din UE 

(„Brexit”), potrivit Deciziei (UE) 2019/1810 a Consiliului European); a devenit operațional 

Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și din Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice. 

► 25-26 februarie 2021 – pentru întâia oară la o reuniune a Consiliului European, punctul 

central a vizat discutarea chestiunilor aferente securității și apărării (cf. Declarația membrilor 

Consiliului European; raportul AEA pentru 2021). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/JOIN_2018_5_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0498&qid=1648470264224
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156626.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156759.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14305-2018-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39921/a-new-strategic-agenda-2019-2024-ro.pdf
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vl6q7h7udnwu?ctx=vg9phwrz4dzh&start_tab1=10
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13747-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13188-2020-INIT/ro/pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019D1810
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC
https://www.consilium.europa.eu/media/48646/2526-02-21-euco-statement-ro.pdf
https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda-annual-report-2021.pdf
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►22 martie 2021 – Consiliul UE a adoptat Decizia (PESC) 2021/509 de instituire a 

Instrumentului european pentru pace („IEP”); decizia a abrogat Decizia (PESC) 2015/528 din 

27 martie 2015 de instituire a unui mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale 

operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau în domeniul apărării („mecanismul 

Athena”). Instrumentul european pentru pace, reprezentând un fond extrabugetar al UE în 

valoare de aproximativ 5 miliarde euro pentru perioada 2021-2027, finanțat prin contribuții din 

partea statelor membre ale UE, a fost instituit pentru finanțarea de către statele membre a 

acțiunilor UE din cadrul PESC având ca scop menținerea păcii, prevenirea conflictelor și 

consolidarea securității internaționale; este vizată finanțarea costurilor comune ale operațiilor 

UE cu implicații militare sau din domeniul apărării, care nu pot fi acoperite din bugetul UE, 

precum și a măsurilor de asistență care constau în acțiuni ale UE, în cazul în care Consiliul UE 

decide suportarea cheltuielilor operaționale aferente de statele membre ale UE. 

►29 aprilie 2021 – Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat Regulamentul (UE) 

2021/697 de instituire a Fondului european de apărare; acela a abrogat Regulamentul (UE) 

2018/1092 din 18 iulie 2018 ce instituise Programul european de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării. 

►24 februarie 2022 – debutul invaziei militare a Federației Ruse în Ucraina. 

►28 februarie 2022 – în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, Consiliul 

UE a adoptat două măsuri de asistență, în valoare de 500 de milioane de euro, în cadrul 

Instrumentului european pentru pace, prin finanțarea furnizării de echipamente și materiale 

către forțele armate ucrainene, care, pentru întâia oară au inclus și echipamente letale; pentru 

detalii, a se vedea Deciziile (PESC) 2022/338 și 2022/339. Ulterior, la 23 martie 2022 și la 13 

aprilie 2022, prin Deciziile (PESC) 2022/471 și 2022/472, respectiv 2022/636 și 2022/637, 

Consiliul UE a convenit dublarea arătatei finanțări și prelungirea duratei măsurii de asistență 

cu 24 de luni. La 23 mai 2022, al patrulea pachet de măsuri a inclus Deciziile (PESC) 2022/809 

și 2022/810, ridicând valoarea totală a asistenței la 2 miliarde de euro (1840 milioane de euro 

pentru echipamente militare și platforme concepute pentru a aplica o forță letală, respectiv 160 

milioane de euro pentru echipamente și materiale care nu sunt concepute pentru a aplica o forță 

letală, cum ar fi echipamente individuale de protecție, truse de prim ajutor și combustibili). 

►10-11 martie 2022 – adoptarea Declarației de la Versailles, cu ocazia reuniunii informale a 

șefilor de stat sau de guvern, text ce a reafirmat angajamentul de asumare a unei responsabilități 

mai mari pentru propria securitate a UE și de urmărire a unei direcții strategice de acțiune în 

domeniul apărării. 

►21 martie 2022 – aprobarea de Consiliul UE a Busolei strategice („O Busolă strategică 

pentru securitate și apărare – Pentru o Uniune Europeană care își protejează cetățenii, valorile 

și interesele și contribuie la pacea și securitatea internaționale”), asupra căreia Consiliul 

European „și-a exprimat acordul” la reuniunea sa din 24-25 martie 2022. 

►18 mai 2022 – Finlanda și Suedia au depus simultan cererile de aderare la NATO. 

►1 iunie 2022 – în urma rezultatului favorabil al unui referendum organizat în Danemarca 

(susținut de 67% dintre participanți), respectiva țară a renunțat la clauza de neparticipare la 

politica de apărare a UE (enunțată în Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat TUE 

și TFUE). 

►20 iunie 2021 – publicarea celui de al șaptelea raport intermediar referitor la punerea în 

aplicare a setului de 74 de propuneri comune, aprobat de Consiliile UE și NATO la 6 decembrie 

2016 și la 5 decembrie 2017; raportul, ce acoperă perioada iunie 2021 - mai 2022, reprezintă 

cel mai recent document din seria sa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021D0509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0528
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021R0697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0471
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0809
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0810
https://www.consilium.europa.eu/media/54785/20220311-versailles-declaration-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/ro/pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_195468.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/22
https://www.consilium.europa.eu/media/57184/eu-nato-progress-report.pdf
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►29-30 iunie 2022 – reuniunea NATO de la Madrid a convenit noul „Concept strategic al 

NATO 2022”; documentul similar anterior a fost adoptat la reuniunea de la Lisabona, din 2010. 

►5 iulie 2022 – subsecvent încheierii discuțiilor de aderare (la 4 iulie), în acord cu decizia 

liderilor luată la reuniunea de la Madrid, au fost semnate protocoalele de aderare a Finlandei și 

Suediei la NATO. Țările NATO urmează a ratifica protocoalele, ce vor intra apoi în vigoare. 

 

  

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_197763.htm
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Resurse utile în internet 

 

 

● Defence data portal, pagină a Agenției Europene de Apărare 

● Glosarul sintezelor, pagină Eur-Lex 

● pagina PESCO  

● pagina AEA 

● siteul NATO 

● Centre for the Law of EU External Relations (CLEER), Institutul Asser, Țările de Jos 

● pagina proiectului „ENGAGE - Envisioning a New Governance Architecture for a Global 

Europe” 

● pagina proiectului „NestIOr: The Decline and Death of International Organisations 

(NestIOr)”, Universitatea din Maastricht 

● pagina proiectului „EU IDEA” (EU Integration and Differentiation for Effectiveness and 

Accountability) 

● pagina proiectului JOINT („A joined-up Union, a stronger Europe”) 

● European Common Security and Defence Policy: Cost of Non-Europe Report, studiu, 

Parlamentul European, 15 noiembrie 2013 

● La coopération européenne en matière d'armement. Un renforcement nécessaire, soumis à 

des conditions exigeantes, raport al Curții de Conturi (Franța), aprilie 2018 

● Auditing Security and Defence Policies of the Union, seminar organizat de Curtea de Conturi 

Europeană, 14-15 mai 2019 

● Document de analiză nr. 09/2019 „Apărarea europeană”, Curtea de Conturi Europeană, iulie 

2019 

● A European Defence Union by 2025? Work in progress, studiu al Sieps – Svenska institutet 

för europapolitiska studier, ianuarie 2021 

● The Current Legal Basis and Governance Structures of the EU’s Defence Activities, 

publicație în cadrul proiectului ENGAGE, decembrie 2021 

● Handbook on CSDP (Manualul PESC), ediția a 4-a, 8 aprilie 2022 

● EUMC Glossary of acronyms and definitions - Revision 2021, 13 aprilie 2022 

 

https://eda.europa.eu/publications-and-data/defence-data
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html
https://pesco.europa.eu/
https://eda.europa.eu/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts.htm
https://www.asser.nl/cleer/
https://www.engage-eu.eu/
https://www.nestior.eu/
https://euidea.eu/
https://www.jointproject.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180417-rapport-cooperation-europeenne-armement.pdf
https://www.eca.europa.eu/sites/eca-audit-defence/EN/Pages/default.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REW19_09/REW_EU-defence_RO.pdf
https://www.sieps.se/globalassets/publikationer/temasidor/european_defence_union_policy_overview.pdf
https://www.engage-eu.eu/publications/the-current-legal-basis-and-governance-structures-of-the-eus-defence-activities
https://www.eeas.europa.eu/eeas/handbook-csdp_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8341-2022-INIT/en/pdf

