COMUNICAT DE PRESĂ

MINIȘTRILOR LE-AU FOST PREZENTATE NOI OPORTUNITĂȚI DE CAPABILITĂȚI
MILITARE COMUNE PENTRU REDUCEREA FRAGMENTĂRII PEISAJULUI
EUROPEAN AL APĂRĂRII
Bruxelles, 20 noiembrie 2020. Raportul referitor la procesul anual coordonat de revizuire privind
apărarea (CARD), prima imagine de ansamblu realizată vreodată asupra peisajului european al
apărării, identifică posibilități semnificative de cooperare europeană în domeniul apărării, constând
în 55 de noi oportunități prin care țările pot dezvolta împreună capabilități de apărare. Raportul
recomandă șase capabilități de generație următoare, cu impact puternic, ca domenii de interes
pentru eforturile de dezvoltare europene comune. În cadrul procesului de revizuire se constată, de
asemenea, că peisajul european al apărării se caracterizează prin niveluri ridicate de fragmentare și
investiții reduse în cooperare.
Agenția Europeană de Apărare (AEA) a prezentat astăzi miniștrilor apărării din țările AEA primul raport
CARD elaborat în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu StatulMajor al Uniunii Europene (EUMS) pe parcursul ultimelor 12 luni.
Directorul agenției, Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Josep Borrell, a declarat: „Avem, pentru
prima dată, o imagine de ansamblu unică privind eforturile naționale de planificare a apărării și de
dezvoltare a capabilităților în toate cele 26 de state membre ale AEA. Acesta este rezultatul unui dialog
aprofundat purtat la nivelul UE cu cei care se ocupă de planificarea apărării la nivel național. Raportul
indică statelor membre domeniile în care există un mare potențial de cooperare europeană în materie
de apărare, prin dotarea forțelor statelor membre cu echipamente moderne și prin îmbunătățirea
interoperabilității acestora, inclusiv în cadrul misiunilor și operațiunilor PSAC”.

PREGĂTIM VIITORUL ÎMPREUNĂ
Pe baza planificării proprii făcute de statele membre și a dialogurilor cu planificatorii naționali în
materie de apărare, raportul identifică oportunități clare de cooperare multinațională și prezintă 55
de oportunități în toate domeniile militare: Terestru (17); Aerian (14); Maritim (12); Spațiu cibernetic
(3); Spațiu (4) și Operațiuni comune și factori de activare (5). Raportul concluzionează că multe dintre
aceste oportunități au potențialul de a exercita un impact semnificativ asupra peisajului european al
capabilităților, de a oferi beneficii operaționale și de a sprijini autonomia strategică a UE. De
asemenea, se recomandă 56 de oportunități suplimentare de colaborare pentru cercetare și
tehnologie (C&T). Statele membre au aprobat recomandările ciclului CARD în cadrul reuniunii
Comitetului de conducere al AEA la nivel ministerial, care a avut loc astăzi.
Raportul identifică șase capabilități de generație următoare ca domenii de interes asupra cărora
statele membre să își concentreze eforturile în materie de capabilități, acestea având un potențial
ridicat de a mări performanțele operaționale ale UE și ale statelor sale membre pe termen scurt și
mediu, asigurând totodată și know-how-ul industrial. Se consideră că aceste domenii au un bun
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potențial de a fi abordate prin cooperare, pe baza considerațiilor proprii ale statelor membre, și că ar
permite participarea largă a națiunilor la nivel de sistem și de subsistem. Cele șase domenii de interes
sunt:
Tanc principal de luptă – pe termen lung, CARD recomandă dezvoltarea în comun și achiziționarea în
comun a unui tanc principal de luptă de generație următoare (intrarea în funcțiune la jumătatea anilor
2030), iar pe termen scurt se recomandă modernizarea și actualizarea în comun a capabilităților
existente. Dacă statele membre cooperează în ceea ce privește actualizarea capabilităților existente
sau colaborează în vederea introducerii altora noi, până la jumătatea anilor 2030 se poate obține o
reducere cu 30 % a tipurilor și variantelor existente. 11 țări și-au exprimat interesul față de
continuarea cooperării.
Navă de suprafață din clasa de patrulare europeană – CARD recomandă înlocuirea navelor de
patrulare de coastă și în larg în următorul deceniu și dezvoltarea unei abordări pe bază de platforme
navale modulare la nivelul UE. S-au identificat oportunități de cooperare pentru achiziționarea în
comun de echipamente deja disponibile pe piață, realizarea în comun a logisticii pentru nave similare
și introducerea de cerințe funcționale comune în viitor, iar 7 state membre și-au exprimat intenția de
a colabora.
Sisteme de echipamente pentru soldați – pe termen scurt, CARD recomandă modernizarea sistemelor
de echipamente pentru soldați prin achiziționarea în comun de sisteme existente, inclusiv prin
armonizarea cerințelor și crearea unui grup de utilizatori pentru instruire și exerciții virtuale comune,
cu utilizarea de instrumente IT comune. Pe termen lung se recomandă dezvoltarea unei arhitecturi
comune pentru toate subsistemele până la jumătatea anilor 2020, cu utilizarea tehnologiei de ultimă
generație. 10 țări și-au exprimat interesul de a merge înainte cu colaborarea.
Contracararea sistemelor UAS / restricționarea accesului / interzicerea zonei – CARD recomandă să
se dezvolte capacitatea europeană de contracarare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord (UAS)
pentru a îmbunătăți protecția forțelor, precum și să se contribuie la stabilirea unui standard european
de restricționare a accesului / interzicere a zonei (A2/AD). CARD concluzionează că abordările
europene în materie de capabilități pentru A2/AD se află în mod clar într-un punct de cotitură, în care
capabilitatea fie va fi dezvoltată în mod colaborativ, fie nu va mai fi realizată deloc pentru forțele
europene.
Apărarea în spațiu – CARD recomandă dezvoltarea unei abordări europene privind apărarea în spațiu
pentru a îmbunătăți accesul la serviciile spațiale și protecția dotărilor din spațiu. Acesta fiind un
domeniu operațional emergent, colaborarea sporită ar contribui la o mai mare implicare a ministerelor
apărării și la recunoașterea necesităților militare în cadrul programelor spațiale mai ample derulate la
nivelul UE.
Mobilitate militară sporită – CARD recomandă participarea mai activă a tuturor statelor membre la
programele de mobilitate militară, în special în ceea ce privește transportul aerian și maritim,
facilitățile logistice și creșterea rezilienței sistemelor și proceselor informatice conexe în condiții de
război hibrid, până la jumătatea anilor 2020.
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PEISAJUL EUROPEAN AL APĂRĂRII
Raportul constată că peisajul european al apărării se caracterizează prin fragmentare, lipsă de
coerență și cheltuieli pentru cooperarea în domeniul apărării care se situează cu mult sub valorile de
referință colective convenite. Se discută în acest sens dezvoltarea capabilităților militare, eforturile în
domeniul cercetării și tehnologiei, sprijinirea industriei de apărare și aspecte operaționale. Concluzia
este că vor fi necesare eforturi continue pe o perioadă îndelungată în privința cheltuielilor, a
planificării și a cooperării în materie de apărare, pentru a reduce fragmentarea costisitoare și a
beneficia de sinergii și de o interoperabilitate militară sporită. În plus, analiza CARD constată că:
o

diversitatea mare a tipurilor de echipamente militare și nivelurile diferite de modernizare și
de interoperabilitate duc la fragmentare și la lipsă de coerență în peisajul european. Acest
lucru afectează capacitatea forțelor statelor membre de a funcționa împreună în mod eficient;

o

angajamentul față de misiunile și operațiunile PSAC este foarte scăzut, între statele membre
existând disparități puternice în privința cadrelor de implicare și a efortului operațional
general.

o

Domeniile de cooperare identificate de CARD ar produce beneficii semnificative în sensul
realizării priorităților naționale declarate de statele membre, datorită faptului că există
potriviri în privința planurilor și a intereselor acestora. În timp, acest lucru ar genera avantaje
operaționale semnificative, mai ales atunci când statele membre vor desfășura și opera forțe
împreună.

PAȘI ÎNAINTE ÎN MATERIE DE COOPERARE
CARD poate duce la lansarea de noi proiecte de cooperare de către statele membre, în diferite formate
– în cadrul PESCO, în cadrul AEA sau al altor cadre bilaterale sau multinaționale – în cazul în care se va
hotărî să avanseze pe această cale. Raportul complet și concluziile acestuia au fost transmise statelor
membre.
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NOTE PENTRU REDACTORI
1) Comunicatul de presă este disponibil în 23 de limbi ale UE
2) Fișă informativă cu informații suplimentare despre cele 6 domenii de interes recomandate de
CARD
3) Raportul CARD, inclusiv rezumatul acestuia, este disponibil aici
4) Material video cu privire la realizarea CARD
5) Știri online privind Comitetul de conducere al AEA
6) Cele 26 de state membre participante la AEA și la CARD sunt cele 27 de state membre ale UE,
mai puțin Danemarca.
7) Agenția Europeană de Apărare (AEA), centrul cooperării europene în domeniul apărării:
i.

Creată în 2004 pentru a sprijini și a facilita cooperarea în domeniul apărării în Europa,
AEA a devenit locul în care țările care doresc acest lucru își pot dezvolta capabilitățile
de apărare în mod colaborativ.

ii.

Expertiza și activitățile AEA acoperă întregul spectru al cooperării: de la armonizarea
cerințelor până la furnizarea de capabilități operaționale; de la cercetare și tehnologie
(C&T) și inovare până la dezvoltarea de demonstratori tehnologici; de la instruire și
exerciții până la sprijin pentru operațiunile PSAC.

iii.

De asemenea, AEA colaborează strâns cu industria europeană de apărare în vederea
îmbogățirii bazei tehnologice și industriale a apărării europene și pentru a ajuta
industria să devină mai puternică și mai competitivă.

iv.

Rolul și impactul agenției au crescut constant, în special odată cu punerea în aplicare
a Strategiei globale a UE (2016), ceea ce a dus și la consolidarea misiunii agenției de
către statele membre în 2017.

8) Urmăriți #EUdefence pe platformele de comunicare socială pentru mai multe informații și
vizitați site-ul nostru, www.eda.europa.eu.
DATE DE CONTACT PENTRU PRESĂ ALE AEA
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