
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale documentului de analiză publicat de Curtea de Conturi 
Europeană. 
Textul integral al documentului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

RO 

Comunicat de presă 
Luxemburg, 12 septembrie 2019 

Planurile recente ale UE în domeniul apărării 
prezintă riscuri legate de performanță, potrivit 
unui document de analiză al Curții de Conturi 
Europene 
Capabilitățile militare curente ale statelor membre și cooperarea dintre acestea pe plan militar 
nu se ridică la înălțimea noului nivel de ambiție afișat de politica de apărare a UE, se arată într-
un nou document de analiză publicat de Curtea de Conturi Europeană. Curtea avertizează că 
sinergiile dintre inițiativele UE și alte cadre existente în materie de apărare și de securitate sunt 
esențiale. În special, un aspect critic este capacitatea UE de a completa NATO și de a evita 
duplicările și suprapunerile. Inițiativele recente de la nivelul UE și creșterea propusă a finanțării 
prezintă însă riscuri legate de performanță. 

Statele membre rămân în continuare în mod ferm la comanda apărării europene și, până în 2014, 
la nivelul UE nu au avut loc decât acțiuni limitate. Cu toate acestea, evoluțiile internaționale 
recente, combinate cu considerații de ordin economic și industrial, au imprimat un nou elan 
cooperării europene în domeniul apărării. În urma Strategiei globale a UE din 2016 și a planului 
aferent de punere în aplicare în materie de securitate și apărare, au fost lansate mai multe 
inițiative și mecanisme. În acest context, Comisia Europeană a propus o creștere importantă 
a bugetului UE pentru apărare și securitate externă: 22,5 miliarde de euro pentru 2021-2027, în 
comparație cu 2,8 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. 

Curtea consideră că există riscul să lipsească sisteme adecvate de control capabile să integreze 
o astfel de creștere a cheltuielilor UE. Ea recunoaște de asemenea faptul că apărarea este un 
domeniu care se află în centrul suveranității naționale. Par să existe diferențe strategice clare 
între statele membre ale UE, ale căror percepții cu privire la amenințările de securitate și la rolul 
UE în domeniul apărării pot diferi. De asemenea, statele membre au reguli de angajare diferite și 
o gamă largă de puncte de vedere în ceea ce privește folosirea forței militare. Într-un astfel de 
context, unele concepte, cum ar fi „autonomia strategică” sau „o armată europeană”, rămân 
ample și vagi, observă Curtea. 
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În opinia Curții, este esențial să se asigure coerența inițiativelor UE, precum și sinergiile cu alte 
cadre de apărare și de securitate. Acest lucru este cu atât mai adevărat în ceea ce privește NATO, 
întrucât, pentru 22 de state membre, această organizație rămâne cadrul principal atunci când 
vine vorba de apărarea colectivă. Un aspect critic este capacitatea UE de a completa NATO și de 
a evita astfel duplicările și suprapunerile de funcții cu această organizație. 

„Apărarea implică crearea unor capabilități militare reale, cu un potențial clar de a descuraja 
posibilele amenințări”, a declarat domnul Juhan Parts, membrul Curții de Conturi Europene 
responsabil de documentul de analiză. „În lipsa unor factori critici de succes și dacă nu se 
specifică obiective clare, există riscul ca inițiativele curente ale UE din domeniul apărării să devină 
literă moartă și să nu aducă niciun rezultat”. 

În ceea ce privește capabilitățile de apărare, există un decalaj clar între ceea ce se așteaptă de la 
statele membre și ceea ce acestea pot să accepte și să furnizeze. În Uniunea Europeană, 
capabilitățile militare au fost afectate negativ de insuficiența investițiilor și de reduceri ale 
bugetelor naționale pentru apărare în ultimii ani; de asemenea, ele sunt caracterizate de un nivel 
ridicat de duplicare și de fragmentare, mai arată Curtea. Această situație este agravată de lipsa 
unor standarde tehnice comune, lipsă care este în detrimentul interoperabilității diverselor forțe 
armate din Europa. În ansamblu, capabilitățile militare curente ale statelor membre nu se ridică 
la înălțimea nivelului militar de ambiție al UE și ar fi necesare câteva sute de miliarde de euro 
pentru a se depăși acest deficit într-un scenariu în care Europa ar fi nevoită să se apere singură, 
fără asistență externă. Retragerea Regatului Unit din UE ar agrava și mai mult această situație, 
dat fiind că Regatul Unit este țara din Europa cu cel mai mare buget pentru apărare, 
reprezentând aproximativ un sfert din totalul cheltuielilor în materie ale statelor membre.  

În ultimii ani au fost lansate mai multe inițiative și mecanisme legate de apărare, inclusiv 
cooperarea structurată permanentă (PESCO), procesul anual coordonat de revizuire privind 
apărarea (CARD) și Fondul european de apărare. Aceste inițiative și creșterea propusă a finanțării 
la nivelul UE și la nivelul bugetelor naționale pot fi considerate o „schimbare majoră” pentru 
apărarea europeană. Succesul lor depinde însă în mare măsură de o serie de condiții esențiale, 
care, în opinia Curții, nu sunt deocamdată îndeplinite. Acestea privesc în special: 

— un proces eficace de planificare la nivelul UE;  
— participarea statelor membre;  
— impactul asupra necesităților reale în materie de capabilități;  
— cadrul de guvernanță și de răspundere.  

 
Note către editori 

Un document de analiză prezintă și analizează situația de fapt care există în legătură cu o anumită 
chestiune, dar nu este un audit. 

Documentul de analiză nr. 9/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Apărarea europeană”, 
este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții, eca.europa.eu.  

Persoana de contact pentru presă pentru acest document de analiză 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

	Planurile recente ale UE în domeniul apărării prezintă riscuri legate de performanță, potrivit unui document de analiză al Curții de Conturi Europene

