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PROIECT DE OPINIE 

asupra  
Comunicării comune către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat  
JOIN(2022)24  

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului 
privind Uniunea Europeana (TUE), a Protocolului nr. 1 și 2, anexate TUE și a Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și în urma aprobării de către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților a listei de proiecte de acte legislative și a proiectelor 
de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru 
politică externă a fost sesizată pentru examinare în fond, la data de 16 iunie 2022, cu 
documentul nelegislativ: Comunicarea comună către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții în domeniul 
apărării și calea de urmat, JOIN(2022)24.  

Membrii Comisiei au examinat și dezbătut documentul mai sus menționat, având 
în vedere fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană. 

Comunicarea analizează cheltuielile de apărare în cadrul UE, deficitele în materie 
de capabilități, de investiții în domeniul apărării, modalitățile de abordare a acestora și 
opțiunile de consolidare a aprovizionării cu capabilități de apărare, pledând pentru o 
mai mare coordonare și cooperare între statele membre și pentru creșterea 
investițiilor, propunând în aceleași timp o serie de soluții pe termen scurt, mediu și 
lung în vederea creșterii rezilienței Uniunii în materie de securitate și apărare.  

Cu scopul de a susține nivelul de ambiție al UE în materie de securitate și 
apărare, pentru a consolida politica de securitate și apărare comună (PSAC) și a 
menține rolul UE ca actor responsabil, capabil și fiabil și ca partener mondial pentru 
pace și securitate, pentru a sprijini misiunile și operațiile europene reactive, robuste și 
flexibile, precum și o cooperare și o coordonare mai strânse, pentru a asigure o punere 
în aplicare solidă a Instrumentului european pentru pace (IEP), pentru a promova 
parteneriate în materie de securitate și apărare cu organizațiile partenere 
internaționale și regionale, la 21 martie 2022, Consiliul UE a adoptat documentul cu 
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titlul Busola strategică pentru securitate și apărare – Pentru o Uniune Europeană care 
își protejează cetățenii, valorile și interesele și contribuie la pacea și securitatea 
internaționale, prin care se stabilește un plan ambițios de consolidare a politicii comune 
de securitate și apărare până în 2030, iar la 25 martie 2022, Consiliul European și-a 
exprimat, de asemenea, acordul. 

În cadrul acestui document, statele membre se angajează să întreprindă o serie 
de acțiuni prioritare ce vizează: sporirea capacității de acțiune rapidă în situații de 
criză, consolidarea capacității de anticipare a amenințărilor și de garantare a accesului 
securizat la domenii strategice, creșterea investițiilor în capacități și tehnologii 
inovatoare și reducerea dependențelor tehnologice și industriale, consolidarea 
parteneriatelor strategice, regionale și bilaterale și dezvoltarea de parteneriate 
adaptate în Balcanii de Vest, în vecinătatea estică și sudică, în Africa, Asia și America 
Latină. 

O primă chestiune abordată de Comunicare este aceea a bugetelor de 
cheltuieli pentru apărare în rândul statelor membre UE, care au fost reduse drastic 
după criza economică din 2008 și care în 2018 au atins pragul de dinainte de 2008, iar 
începând cu 2020 cheltuielile au sporit substanțial. În paralel cu reducerile de cheltuieli 
menționate anterior, au avut loc și reduceri ale volumului total al forțelor naționale, ale 
cantităților de echipamente și ale stocurilor – în prezent diminuate și mai mult de 
sprijinul acordat Ucrainei. Se subliniază faptul că, în acest timp, anumite bugetele 
pentru apărare s-au majorat într-un ritm mult mai ridicat: în SUA (cu 65,7 %), Rusia 
(cu 292 %) și China (cu 592 %), iar ponderea investițiilor în cheltuielile de apărare, în 
aceste țări, este semnificativ mai mare decât cea a statelor membre ale UE. În acest 
sens, Comisia Europeană arată că dacă toate statele membre ar fi cheltuit 2 % din PIB-
ul lor pentru apărare, cu o pondere de 20 % din această sumă dedicată investițiilor, din 
2006 până în 2020, acest lucru ar fi condus la o sumă suplimentară de aproximativ 1 
100 miliarde EUR pentru apărare, din care aproximativ 270 de miliarde EUR pentru 
investiții.1   

Pe lângă lipsa de eficiență a cheltuielilor pentru apărare, Comisia Europeană 
deplânge și lipsa de cooperare între statele membre, care au generat deficite critice în 
materie de capacități de apărare, fragmentarea sectoarelor conexe în Europa, 
suprapuneri inutile și o multiplicare a sistemelor de apărare de același tip în cadrul UE. 

O a doua chestiune abordată este aceea privitoare la deficitele din industria 
apărării, menționând faptul că baza industrială și tehnologică de apărare europeană 
rămâne fragmentată și slab competitivă, favorizând dependența de producătorii din țări 
terțe. 

O a treia problematică vizează deficitele în materie de capacități de 
apărare, Comisia reamintind deficitele deja identificate în Busola strategică pentru 
care se oferă sprijin financiar prin Fondul european de apărare. Din perspectiva 
Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant, problemele cele mai urgente în materie de 
capacități ar fi: - refacerea stocurilor, ceea ce ar implica suplimentarea forțelor 
armate de luptă și coordonarea cererilor naționale concurente, astfel încât țările cele 
mai expuse să aibă acces la capacitățile de apărare necesare; înlocuirea vechilor 
sisteme cu soluții europene; consolidarea sistemelor de apărare aeriană și 

                                                 
1 Estimările aparțin Agenției Europene de Apărare.  
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antirachetă multistratificate ale statelor membre, începând cu sistemele cu rază 
medie de acțiune ale statelor cele mai expuse.  

În afara acestor urgențe, sunt avut în vedere și acțiuni pe termen mediu și lung 
menite a spori capacitatea de apărare a Uniunii în fața amenințărilor persistente: în 
domeniul aerian, terestru, maritim, spațial și al apărării cibernetice, fiind 
ridicată și problema mobilității militare, în sensul necesității îmbunătățirii circulației 
forțelor, echipamentelor și materialelor dinspre și către teatrele de operații.  

Care ar fi calea de urmat? 
Comisia și Înaltul Reprezentant propun o abordare bazată pe cooperare 

consolidată în domeniul apărării, convenindu-se asupra înființării rapide a unui grup 
operativ pentru achiziții publice comune în domeniul apărării, menit să sprijine 
statele membre în coordonarea necesarului de achiziții pe termen foarte scurt și să 
contribuie la combaterea problemelor legate de aprovizionare, efectuând cartografieri 
ale nevoilor și ale capacităților de producție la nivelul Uniunii.  

Pentru consolidarea, în continuare, a bazei industriale și tehnologice în domeniul 
apărării, Comisia Europeană va propune un instrument specific pe termen scurt, 
pentru a stimula statele membre care sunt dispuse să desfășoare achiziții comune să 
elimine, pe bază de colaborare, deficitele cele mai urgente și critice, în special cele 
create de transferurile către Ucraina. Uniunea se angajează să contribuie la acest 
instrument cu 500 milioane de euro pentru o perioadă de doi ani (2022-2024). În acest 
scop, Comisia va propune colegiuitorilor să lanseze o procedură accelerată de 
adoptare a unui regulament de instituire a acestui instrument și de majorare a 
bugetului aferent acestuia.  

Pe lângă măsurile pe termen scurt, Comisia propune trecerea la un cadru al UE 
pentru achiziții publice comune în domeniul apărării, urmând să avanseze un 
regulament privind un program european de investiții în domeniul apărării, 
conform căruia statele membre vor putea constitui consorții europene pentru 
achiziționarea în comun a capacităților de apărare, posibil scutite de TVA. 
Avantajele acestor consorții ar fi interoperabilitatea de-a lungul întregului ciclu de viață 
al echipamentelor de apărare, armonizarea procedurilor și a programelor de formare 
pentru exploatare, întreținere, reparații și revizie, precum și realizarea de economii de 
scară.  

De asemenea, Comisia se angajează să sprijine eforturile depuse de industria 
de apărare pentru a-și moderniza liniile de producție și procesele de fabricație, a 
extinde capacitățile de producție, a reduce dependențele și a elimina blocajele critice, 
propunând o serie de acțiuni, precum: cartografierea detaliată a actualelor capacități 
de producție industrială ale UE și a celor suplimentare necesare; facilitarea accesului 
industriei de apărare la materiile prime critice; asigurarea competențelor specifice 
domeniului apărării; sprijinirea tehnologiilor critice și a capacităților industriale prin 
dezvoltarea de proiecte strategice și îmbunătățirea sinergiilor dintre instrumentele 
civile și cele din domeniul apărării.  

Totodată, o atenție deosebită este acordată cercetării și dezvoltării în 
domeniul apărării, la baza cărora se află Fondul european de apărare care va fi 
revizuit de Comisie pentru a fi adaptat noilor nevoi în materie de inovare.  

În plus, Comisia anunță un nou mecanism de finanțare mixtă pentru investiții în 
domeniul apărării în cadrul InvestEU, o nouă inițiativă CASSINI în materie de apărare, 
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un nou incubator de inovare privind noile tehnologii și inovarea cu dublă utilizare în 
2022 și un sprijin sporit pentru rețelele de inovare.2   

În contextul amenințărilor recente la adresa securității Uniunii, Comisia 
consideră că Banca Europeană de Investiții (BEI) ar trebui să-și intensifice sprijinul 
acordat industriei europene de apărare și achizițiilor comune din acest domeniu și ar 
trebui să-și extindă investițiile în proiectele comune ale statelor membre în materie de 
cercetare și tehnologie ori în proiectele din cadrul cooperării structurate permanente 
(PESCO) și ar putea contribui  și la consolidarea IMM-urilor de-a lungul lanțului de 
aprovizionare și a modelului de afaceri al tehnologiilor emergente esențiale pentru 
viitorul industriei de apărare a UE.  

 Având în vedere toate aceste aspecte, Comisia pentru politică externă: 
 apreciază angajamentul de la nivelul UE pentru dezvoltarea unei capacități de 
programare strategică, achiziții publice și coordonare în domeniul apărării, în 
complementaritate cu NATO; 
 apreciează angajamentul asumat de România de a continua investiții în apărare 
prin creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de apărare de la 2% la 2.5%, 
începând cu anul acesta.  

În şedinţa din data de 13 septembrie a.c., în urma dezbaterilor și a opiniilor 
formulate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil asupra 
COMUNICĂRII COMUNE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
PRIVIND ANALIZA DEFICITELOR DE INVESTIȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ȘI CALEA DE 
URMAT, JOIN(2022)24.  

. 
 
 
 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 
 

         Biró Rozália-Ibolya               Albișteanu Mihail 

                                                 
2 A se vedea Foaia de parcurs privind tehnologiile critice pentru securitate și apărare [COM(2022)61].  


