BUGETUL UE
PENTRU VIITOR
#EUBudget #EUdefence
13 iunie 2018

FONDUL EUROPEAN DE APĂRARE
DE CE AVEM NEVOIE DE UN FOND EUROPEAN
DE APĂRARE?

Într-o lume în care instabilitatea geopolitică este în creștere, iar noile amenințări, cum ar fi atacurile
cibernetice, nu țin seama de granițe, 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 pe care trebuie să le facă statele membre în
domeniul apărării, dar le poate încuraja să colaboreze pentru dezvoltarea de tehnologii și
echipamente necesare pentru a face față provocărilor comune în materie de securitate și de
apărare. 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).

CE ESTE ACEST FOND?

3 din 4 europeni
doresc o politică
de securitate și de
apărare comună
consolidată

Fondul european de apărare va contribui la autonomia strategică a Europei în ceea ce privește protejarea și apărarea
cetățenilor săi. El va coordona, va completa și va consolida investițiile naționale în domeniul apărării.
Fondul va promova colaborarea dintre statele membre în producerea de tehnologii și echipamente de apărare de ultimă oră și
interoperabile. De asemenea, va încuraja participarea întreprinderilor mici și mijlocii la proiectele de colaborare și va stimula
soluțiile inovatoare revoluționare.

CE VA REALIZA FONDUL?
Va acționa ca un catalizator pentru o bază industrială și științifică inovatoare și competitivă, capabilă să răspundă
nevoilor de apărare ale Europei cu tehnologii și echipamente de ultimă oră și complet interoperabile.

Punându-și în comun resursele, statele membre obțin un randament mai bun al investițiilor lor și dezvoltă
tehnologii și echipamente pe care nu le-ar putea dezvolta lucrând individual.

Sprijinul oferit de-a lungul etapelor de cercetare și dezvoltare va garanta că rezultatele cercetării nu se pierd din
cauza lipsei de finanțare pentru dezvoltarea prototipurilor și pentru testarea tehnologiilor.

COSTUL FRAGMENTĂRII ȘI AL INEFICIENȚELOR ACTUALE
UE
Cheltuieli în domeniul apărării
Suma totală
% din PIB
Investiții per soldat
Dublarea sistemelor folosite

STATELE UNITE

227 miliarde EUR
1,34

545 miliarde EUR
3,3

27 639 EUR

108 322 EUR

Numărul de tipuri de sisteme
de armament

178

30

Principalele tancuri de luptă

17

1

Distrugătoare/fregate

29

4

Avioane de luptă

20

6
* Numărul de tipuri de sisteme de armament pentru categoriile de sisteme de armament selectate.
Sursă: NATO, Institutul Internațional pentru Studii Strategice, SIPRI, Raportul privind securitatea de la München, 2017

Se estimează că lipsa cooperării
dintre statele membre în domeniul
securității și apărării costă anual
între 25 și 100 de miliarde EUR.

În prezent, aproximativ 80 % din
achizițiile publice din domeniul
apărării se realizează strict la nivel
național, ceea ce determină o dublare
costisitoare a capabilităților militare.

Începând din 2010, în fiecare an s-au
cheltuit mai puțin de 200 de milioane
EUR pentru activități europene de
colaborare în materie de cercetare și
tehnologii în domeniul apărării.

CUM ESTE FINANȚAT?
Pentru perioada 2021-2027, Comisia propune alocarea unui buget de 13 miliarde EUR Fondului european de apărare.
UE va deveni unul dintre primii 4 investitori în cercetarea din domeniul apărării din Europa.
Sprijinul acordat de Fondul european de apărare poate fi completat prin furnizarea de sprijin financiar din fondul InvestEU
vizând sectorul apărării.

BUGETUL UE DEDICAT FONDULUI EUROPEAN DE APĂRARE
4,1 miliarde EUR pentru
finanțarea proiectelor
colaborative de cercetare
în domeniul apărării
pentru a face față
amenințărilor emergente
și viitoare la adresa
securității

13 miliarde
EUR

8,9 miliarde EUR
pentru cofinanțarea
proiectelor colaborative
de dezvoltare
de capabilități,
în completarea
contribuțiilor naționale

CUM VA FUNCȚIONA FONDUL?
Fondul va sprijini proiectele de apărare competitive și colaborative de-a lungul întregului ciclu de cercetare și dezvoltare, în
vederea unui impact mai puternic.
UE va finanța în mod direct costurile totale în faza de cercetare, în special prin acordarea de granturi. După această fază,
fondul va completa investițiile statelor membre, cofinanțând până la 20 % din costurile de dezvoltare a prototipurilor și până
la 80 % din cele legate de activitățile ulterioare de certificare și de testare.
Fondul nu acoperă faza de achiziție. Cu toate acestea, atunci când statele membre decid să achiziționeze în comun o capabilitate,
de exemplu elicoptere, Comisia poate furniza sprijin practic, ajutând la selectarea unor mecanisme financiare eficace și oferind
termene și acorduri-cadru, precum și consiliere cu privire la regimurile de proprietate.

Capabilitate
Cercetare

Dezvoltare
Cercetare

Achiziții
Cofinanțare UE și statele membre
8,9 miliarde EUR
pentru perioada 2021-2027

4,1 miliarde
EUR de la bugetul UE
pentru perioada 2021-2027

Fondul
european
de apărare

Instrumente
financiare
(bugetul statelor membre)

13 miliarde EUR
pentru perioada 2021-2027

>

Numai proiectele colaborative sunt eligibile. Orice proiect trebui să aibă cel puțin 3 participanți din 3 state membre
diferite.

>

Proiectele vor fi definite conform priorităților stabilite împreună cu statele membre și vor urmări să contribuie
la promovarea intereselor de securitate și apărare ale Uniunii, conform priorităților în materie de capabilități de apărare
convenite de statele membre în cadrul politicii de securitate și apărare comune și în cadrul altor organizații regionale și
internaționale (NATO).

>

Fondul va stimula participarea transfrontalieră a IMM-urilor, prin furnizarea unor rate de finanțare mai mari și prin
favorizarea proiectelor consorțiilor care includ IMM-uri.

>

5 % din buget va fi rezervat pentru inovări radicale și cu risc ridicat, care vor stimula pe termen lung preeminența
tehnologică a Europei și autonomia sa în domeniul apărării.

>

Pentru a asigura utilizarea adecvată a resurselor UE, fondul va cofinanța numai dezvoltarea de prototipuri comune în
cazul cărora statele membre se angajează să cumpere produsul final. UE nu va fi proprietară a niciunei capabilități.

>

Dacă sunt eligibile, proiectele care țin de cooperarea structurată permanentă (PESCO) pot beneficia de o rată de
cofinanțare mai mare din partea UE (cofinanțare suplimentară de 10 %), însă contribuția fondului nu este automată.

CARE AU FOST PAȘII URMAȚI PÂNĂ LA CREAREA
FONDULUI?
Fondul este urmarea eforturilor Comisiei Juncker de a promova și de a testa cooperarea în domeniul apărării.
Din bugetul UE pentru 2017-2019, s-au alocat 90 milioane EUR pentru cercetarea în domeniul apărării, iar un prim set
de granturi UE pentru proiecte de cercetare în domeniul apărării a fost deja semnat. Dintre acestea, proiectul Ocean2020,
beneficiar al unui grant de 35 milioane EUR, sprijină misiunile de supraveghere maritimă și de interdicție pe mare, în al
căror scop va integra drone și submarine fără echipaj în operațiunile flotei. În curând, se vor lansa noi cereri de propuneri de
cercetare în domeniul apărării.
Comisia a lansat și programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), cu un buget de 500 milioane
EUR prevăzut pentru 2019 și 2020. Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la program, care
va deveni aplicabil din ianuarie 2019.

CUM VA COMPLETA FONDUL ALTE INIȚIATIVE ÎN DOMENIUL
APĂRĂRII?
>

Prin asigurarea unor legături strânse între Fondul european de apărare și proiectele implementate în cadrul cooperării
structurate permanente în domeniul apărării (PESCO).

>

Prin sprijinirea altor activități legate de apărare prin Instrumentul european pentru pace în valoare de 10,5 miliarde
EUR, un instrument extrabugetar propus în afara cadrului financiar multianual. Scopul acestuia este să mărească sprijinul
acordat de UE operațiunilor de menținere a păcii desfășurate 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 partenere cu
infrastructură, echipamente sau asistență tehnică militară.

>

Un buget dedicat de 6,5 miliarde EUR va fi alocat în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru
îmbunătățirea infrastructurilor de transport strategice din UE, astfel încât să devină adecvate pentru mobilitatea
militară.

>

Promovarea unei cooperări eficace cu noul program de cercetare și inovare Orizont Europa, care are un buget de 100
miliarde EUR, va garanta că rezultatele cercetării civile pot contribui la dezvoltarea capabilităților de apărare și reciproc.
Acest lucru va duce la evitarea dublării inutile a eforturilor.
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