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APĂRARE
DE CE ESTE ACEST SUBIECT O PRIORITATE?

Într-o lume în care instabilitatea geopolitică din țările vecine este în creștere, Uniunea Europeană trebuie să își asume o
responsabilitate sporită pentru apărarea și protejarea cetățenilor săi, precum și a valorilor și a modului lor de viață. Uniunea Europeană nu poate înlocui eforturile statelor membre în domeniul apărării, dar le poate încuraja să colaboreze
ca să dezvolte tehnologiile și echipamentele necesare pentru a face față provocărilor comune în materie de apărare și
securitate. Uniunea Europeană își mărește contribuția la securitatea și apărarea colectivă a Europei, în strânsă colaborare cu partenerii săi, începând cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).



CARE SUNT
IMPLICAȚIILE FINANCIARE?

Pentru perioada de 7 ani, Comisia propune alocarea unui buget de 13 miliarde EUR Fondului european de apărare.
Astfel, UE se va situa printre primii 4 investitori din Europa în domeniul cercetării și al tehnologiilor în materie de apărare.

O evoluție radicală pentru securitate și
apărare

Bugetul alocat Fondului european
de apărare
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4,1 miliarde EUR
Finanțarea proiectelor
colaborative de
cercetare în domeniul
apărării pentru a face
față amenințărilor
emergente și viitoare la
adresa securității
8,9 miliarde EUR
Cofinanțarea proiectelor
colaborative de
dezvoltare a capacităților,
în completarea
contribuțiilor naționale
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PÂNĂ ÎN 2020

DUPĂ 2020

CERCETARE
90 de milioane EUR în total
Finanțare directă și integrală de la bugetul UE

4,1 miliarde EUR în total

DEZVOLTARE
Cofinanțare de la
bugetul UE de până la
20 %
500 de milioane EUR în total

8,9 miliarde EUR în total

13 miliarde EUR pentru perioada de 7 ani

CE ELEMENTE NOI INTRODUC
PROPUNERILE COMISIEI?
Comisia propune instituirea unui Fond european de apărare, destinat să promoveze cooperarea și economiile de
costuri în rândul statelor membre în ceea ce privește producerea de tehnologii și echipamente de vârf și interoperabile
în domeniul apărării. Sprijinul oferit pentru etapele de cercetare și dezvoltare va garanta că rezultatele cercetării nu se
pierd din cauza lipsei de finanțare pentru dezvoltarea și testarea tehnologiei. De asemenea, acesta va evita suprapunerea eforturilor, va permite economii de scară și o utilizare mai eficientă a banilor contribuabililor. Fondul va încuraja
participarea întreprinderilor mici și mijlocii la proiectele colaborative.
În plus, Comisia propune ca Uniunea să își consolideze infrastructurile de transport strategice, astfel încât acestea să
fie adaptate pentru mobilitatea militară. Un buget specific de 6,5 miliarde EUR va fi alocat în acest scop în cadrul
Mecanismului pentru interconectarea Europei.

CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL
BUGET AL UE ÎN ACEST DOMENIU?
Promovarea unei cooperări eficace cu noul program de cercetare și inovare Orizont Europa: dezvoltarea capacităților de apărare va putea astfel beneficia de rezultatele cercetării civile și invers, ceea ce va evita suprapunerea
inutilă a eforturilor.
 sigurarea unor legături strânse între Fondul european de apărare și proiectele implementate în cadrul cooperării
A
structurate permanente în domeniul apărării (PESCO). Dacă vor fi considerate eligibile, proiectele PESCO vor
primi o cofinanțare suplimentară (30 % în loc de 20 %), dar finanțarea nu va fi exclusivă sau automată.
 prijinirea altor activități legate de apărare prin Instrumentul european pentru pace, un instrument neinclus
S
în buget, propus în afara cadrului financiar multianual. Scopul acestuia va fi să sporească sprijinul acordat de UE
operațiunilor de menținere a păcii organizate de părți terțe la nivel mondial, să acopere costurile comune ale misiunilor militare din cadrul politicii de securitate și apărare comune (care sunt acoperite în prezent prin mecanismul
Athena) și să permită UE să se implice în acțiuni mai extinse vizând sprijinirea forțelor armate ale țărilor din afara
UE cu infrastructură, echipamente, materiale sau asistență tehnică militară.
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