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Rolul și impactul agenției au crescut 
constant, mai ales prin implementarea 
strategiei globale a UE (2016), care a de-
terminat, de asemenea, statele membre 
să consolideze misiunea agenției în 2017.

Know-how-ul și activitățile AEA acoperă între-
gul spectru al cooperării: de la armo-
nizarea cerințelor la furnizarea de capabilități 
operaționale; de la cercetare și tehnologie și 
inovare la dezvoltarea de demonstratori teh-
nologici; de la formare și exerciții la sprijinirea 
operațiunilor PSAC.

Înființată în 2004 pentru a susține și faci-
lita cooperarea în domeniul apă-
rării în Europa, Agenția Europeană de Apă-
rare (AEA) a devenit locul în care țările care 
doresc să își dezvolte capabilitățile de apărare 
prin cooperare au ocazia de a face acest lu-
cru.

AEA are legături strânse și cu industria 
europeană de apărare pentru a lărgi 
baza industrială și tehnologică de apărare a 
Europei și pentru a ajuta această industrie 
să devină mai puternică și mai competitivă.

înființată în 2004 
ca agenție a Consiliului UE, cu sediul la 
Bruxelles;

26 de state membre 
(toate țările UE cu excepția 
Danemarcei);

+- 180 de angajați 
plus o rețea de aproximativ 2 500 de 
experți naționali;

acorduri administrative 
cu Norvegia, Elveția, Serbia, Ucraina;

condusă de directorul executiv Jiří Šedivý sub autoritatea lui  
Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.
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> AEA implementează și administrează în prezent Acțiunea pre-
gătitoare a Comisiei Europene privind cercetarea în materie 
de apărare (PADR), care pregătește terenul pentru un program 
european de cercetare în domeniul apărării în cadrul viitorului 
Fond european de apărare (FEA) începând din 2021.

> Cele 12 grupuri de capabilități și tehnologie (CapTech) reu-
nesc experți din statele membre, industrie și organizații de 
cercetare. Prin intermediul acestora au fost gestionate de către 
AEA aproape 200 de proiecte de cercetare și tehnologie înce-
pând din 2004.

> Din 2016, UE a instituit mai multe instrumente UE de coope-
rare în domeniul apărării: planul de dezvoltare a capabilităților 
(CDP) revizuit, procesul anual coordonat de revizuire privind 
apărarea (CARD), cooperarea structurată permanentă (PESCO) 
și Fondul european de apărare (FEA).

> Toate aceste instrumente sunt interconectate: CDP identifică 
prioritățile privind capabilitățile; CARD oferă o imagine de an-
samblu a capabilităților existente în Europa și identifică posibi-
litățile de cooperare; PESCO oferă opțiuni privind modul de dez-
voltare a capabilităților prioritizate prin cooperare; iar FEA oferă 
finanțare UE pentru proiecte de cooperare privind apărarea.    

> Pentru ca întregul edificiu să funcționeze, toate instrumente-
le trebuie să se unească și să interacționeze. AEA joacă un rol 
central: nu numai că este implicată în fiecare dintre aceste noi 
inițiative în domeniul apărării, dar asigură și coerența acestora, 
inclusiv cu NATO.

> AEA organizează instruire multinațională/exerciții multinați-
onale pentru creșterea interoperabilității forțelor armate și a 
echipamentelor statelor membre în domenii diverse precum 
elicoptere, transport aerian, protecție împotriva dispozitivelor 
explozive improvizate, simulări de antrenamente cu sisteme 
aeronautice pilotate de la distanță, apărare cibernetică, mana-
geri energetici în domeniul apărării.

> AEA a fost însărcinată de statele membre pentru a facilita re-
lația cu Comisia Europeană și cu agențiile UE și pentru a acționa 
ca interfață militară pentru exploatarea politicilor extinse ale 
UE în beneficiul apărării. Agenția face acest lucru în diverse do-
menii, mai ales în calitate de: 

>> interfață militară în implementarea cerului unic european 
(SES) al UE și a politicilor privind securitatea cibernetică;

>> promotor al Forumului consultativ al Comisiei Europene pen-
tru energie durabilă în sectorul apărării și securității (CF SEDSS);

>> interlocutor pentru statele membre care doresc să reducă la 
minimum impactul legislației UE privind substanțele chimice 
(REACH) asupra apărării.

> AEA oferă o platformă statelor sale membre pentru a se im-
plica în proiecte multinaționale privind capabilitățile: de la 
planificare, cercetare și standardizare la dezvoltare, achiziții și 
instruire. 

> Cu o structură mică și flexibilă, agenția lucrează în sistem „à la 
carte”: statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă participă 
sau nu la proiecte, în funcție de nevoile și interesele lor. În prezent, 
AEA gestionează peste 100 de programe și proiecte de cercetare 
și capabilități și peste 200 de alte activități cu privire la dezvoltarea 
de capabilități, cercetare și tehnologie și industria de apărare.

> Rolul AEA ca „principal instrument de prioritizare la nivelul 
UE în sprijinirea dezvoltării capabilităților de apărare” a fost 
confirmat de statele membre în 2017. Acesta este esențial în 
asigurarea concentrării dezvoltării capabilităților de cooperare 
pe nevoile operaționale identificate de forțele armate.

> Agenția efectuează revizuirea periodică a Planului UE de dez-
voltare a capabilităților (CDP) – care va îndruma planificarea 
apărării naționale a statelor membre și va servi drept element 
de referință esențial pentru instrumentele de apărare ale UE –, 
precum și a agendei strategice cuprinzătoare a cercetării (ASCC) 
și a activităților strategice cheie (ASC).

În cei 15 ani de la înființarea sa,  
AEA s-a impus ca:

Spațiu de instruire în cadrul 
UE pentru o mai bună 
interoperabilitate 

O voce militară  
în alte politici UE 

Manager al cercetării UE 
în domeniul apărării

Gardian al coerenței

Arhitect al priorităților 
UE privind capabilitățile 

Platformă pentru 
cooperarea UE în 
domeniul apărării


