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SECURITATE
DE CE ESTE ACEST SUBIECT O PRIORITATE?
A avea un sentiment de siguranță și securitate este unul dintre cele mai fundamentale și universale drepturi. Securitatea
a fost o prioritate absolută pentru Comisia Juncker încă din prima zi a mandatului său. În ultimii ani însă, amenințările
la adresa securității au evoluat. Statele membre ale UE au depuse deja eforturi comune pentru a asigura un răspuns
eficace la diversele amenințări apărute la adresa securității, inclusiv la noile forme de atacuri teroriste, la fenomenul
radicalizării, la noile tipuri de criminalitate organizată și de amenințări la adresa securității cibernetice. Statele membre
vor trebui să continue să conlucreze și în viitor.
Amenințările la adresa securității nu cunosc frontiere și capătă tot mai mult un caracter internațional. Dată fiind
complexitatea acestor provocări, niciun stat membru nu poate sau nu ar trebui să fie nevoit să le înfrunte pe cont
propriu. Bugetul UE trebuie să sprijine statele membre în îndeplinirea responsabilităților lor și în eforturile de a asigura
siguranța europenilor.

O schimbare radicală în materie
de securitate și apărare

CARE SUNT IMPLICAȚIILE
FINANCIARE?
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Bugetul UE pentru securitate și apărare va fi consolidat în mod 15
semnificativ, cu o sumă totală de 27,5 miliarde EUR, din care
4,8 miliarde EUR vor fi destinate în mod special securității.
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Securitate internă

Apărare

Sursa: Comisia Europeană
Notă: Comparativ cu cadrul financiar multianual al UE-27
(estimare)

CE ESTE NOU ÎN PROPUNERILE COMISIEI?
> Consolidarea semnificativă a Fondului pentru securitate internă cu o sumă în valoare de 2,5 miliarde EUR, care va
contribui la asigurarea unui nivel ridicat de securitate în UE prin combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității
organizate și a criminalității cibernetice și prin sprijinirea și protejarea victimelor criminalității. Fondul va permite
intensificarea schimbului de informații între autoritățile statelor membre responsabile cu aplicarea legii, va îmbunătăți
eficacitatea și eficiența sistemelor UE de informații și va spori cooperarea, pregătirea și reziliența la nivelul UE prin
sprijinirea operațiunilor comune și a formării. Fondul pentru securitate internă consolidat va sprijini, de asemenea, statele
membre cu asistență de urgență, asigurând astfel o intervenție rapidă în situații de urgență și de criză.
> Consolidarea EUROPOL - Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii. Viitorul
buget al UE va consolida Europol și capacitatea sa de a completa acțiunile autorităților naționale și de a oferi un răspuns
european mai robust și mai eficient la amenințările la adresa securității.
> Continuarea acordării unui sprijin financiar strict direcționat către dezafectarea în siguranță a centralelor nucleare
în unele state membre (Lituania, Bulgaria și Slovacia).

CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL BUGET AL UE
ÎN ACEST DOMENIU?
> Investițiile din cadrul politicii de coeziune a UE pot contribui la securitate, de exemplu în domenii precum transporturile
și energia, unde infrastructura trebuie să fie sigură și securizată.
> Programele relevante axate pe tehnologiile digitale, infrastructură și rețele sau pe cercetare și inovare vor contribui la
eforturile UE de a consolida securitatea cibernetică, în special prin programul Europa digitală și prin programul Orizont
Europa.
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