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POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂ

Politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC) stabilește cadrul pentru
structurile politice și militare și misiunile și operațiunile militare și civile din străinătate.
Strategia globală a UE din 2016 definește strategia pentru PSAC, iar Tratatul de la Lisabona
clarifică aspectele instituționale și întărește rolul Parlamentului European. PSAC a fost supusă
recent unor schimbări majore la nivel strategic și operațional. Este într-o continuă evoluție
pentru a răspunde provocărilor de securitate și cererii cetățenilor pentru un răspuns mai amplu
al UE.

TEMEI JURIDIC

Politica de securitate și de apărare comună (PSAC) face parte integrantă din Politica externă și de
securitate comună (PESC) a Uniunii[1]. Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) oferă cadrul
pentru PSAC. Articolul 41 prezintă finanțarea PESC și a PSAC, iar politica este descrisă mai
detaliat la articolele 42-46, în capitolul 2, secțiunea 2 din titlul V („Dispoziții privind politica de
securitate și apărare comună”), precum și în protocoalele 1, 10 și 11 și declarațiile 13 și 14. Rolul
special al Parlamentului European în domeniul PESC și PSAC este prezentat la articolul 36 din
TUE.

PREVEDERILE DIN TRATAT REFERITOARE LA PSAC

Deciziile referitoare la PSAC sunt luate de Consiliul European și de Consiliul Uniunii Europene
(articolul 42 din TUE). Ele sunt luate în unanimitate, cu unele excepții notabile referitoare
la Agenția Europeană de Apărare (AEA, articolul 45 din TUE) și la cooperarea structurată
permanentă (PESCO, articolul 46 din TUE), unde se aplică votul cu majoritate. Propunerile de
decizii sunt în mod normal făcute de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate, care acționează, de asemenea, în calitate de Vicepreședinte al Comisiei
Europene (VP/ÎR, acum Federica Mogherini).
Tratatul de la Lisabona a introdus conceptul de politică europeană în materie de capacități și de
armament (articolul 42 alineatul (3) din TUE), dar această politică nu a fost încă clar definită.
Tratatul a stabilit, de asemenea, o legătură între PSAC și alte politici ale Uniunii, cerând ca AEA
să acționeze în colaborare cu Comisia când este necesar (articolul 45 alineatul (2) din TUE).
Acest lucru se referă în special la politicile de cercetare, industriale și spațiale ale Uniunii, pentru
care Parlamentul a fost împuternicit să exercite un rol mai puternic asupra PSAC decât în trecut.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul are dreptul de a supraveghea PSAC și de a lua inițiativa de a se adresa VP/ÎR și
Consiliului pe această temă (articolul 36 din TUE). El își exercită, de asemenea, autoritatea

[1]A se vedea titlul V („Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii și dispoziții speciale privind politica
externă și de securitate comună (PESC)” din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE); a se vedea, de asemenea,
6.1.1 privind politica externă a UE.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_6.1.1.pdf


Fişe tehnice UE - 2017 2

asupra politicii bugetare (articolul 41 din TUE). De două ori pe an, Parlamentul organizează
dezbateri privind evoluțiile înregistrate în implementarea a PESC și PSAC și adoptă rapoarte:
unul privind PESC, redactat de Comisia pentru afaceri externe și care conține elemente
referitoare la PSAC, dacă este necesar, și altul privind PSAC, redactat de Subcomisia pentru
securitate și apărare.
Începând cu 2012, Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre
organizează anual două conferințe interparlamentare pentru a dezbate chestiuni legate de PSAC.
Cooperarea interparlamentară în aceste domenii este prevăzută în Protocolul 1 la Tratatul de la
Lisabona, care descrie rolul parlamentelor naționale în UE.
Inovațiile aduse de Tratatul de la Lisabona au oferit posibilitatea de a îmbunătăți coerența
politică a PSAC. VP/ÎR ocupă rolul instituțional central, asigurând președinția Consiliului
Afaceri Externe în „configurația miniștrii apărării” (organismul decizional al UE în materie
de PSAC) și conducând AEA. Cadrul politic de consultări și dialog cu Parlamentul evoluează
cu scopul de a permite Parlamentului să joace un rol deplin în dezvoltarea PSAC. Conform
Tratatului de la Lisabona, Parlamentul participă la dezvoltarea relațiilor externe ale Uniunii
și răspunde provocărilor descrise în Raportul din 2008 privind punerea în aplicare a
Strategiei Europene de Securitate. Raportul afirmă că: „Menținerea sprijinului public pentru
angajamentele noastre globale este fundamentală. În democrațiile moderne, în care media și
opinia publică sunt esențiale pentru definirea politicilor, angajamentul popular este vital pentru
menținerea angajamentelor noastre peste hotare. Desfășurăm forțe de poliție, experți judiciari și
soldați în zone instabile din întreaga lume. Guvernele, parlamentele și instituțiile UE au obligația
de a comunica felul în care acest lucru contribuie la securitatea de acasă”.

CHESTIUNI DE INTERES PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul examinează evoluțiile PSAC din punctul de vedere al instituțiilor, capacităților și
operațiunilor, astfel încât chestiunile legate de securitate și apărare să răspundă preocupărilor
exprimate de cetățenii UE. Sunt organizate periodic deliberări, audieri și ateliere consacrate
unor teme ce includ: misiunile civile și militare ale PSAC, crizele internaționale cu implicații
în domeniul securității și apărării, cadre multilaterale pentru probleme de securitate, chestiuni
privind controlul armamentelor și neproliferarea, combaterea terorismului și a crimei organizate,
bunele practici în vederea îmbunătățirii eficienței securității și apărării, precum și evoluțiile
juridice și instituționale ale UE din aceste domenii.
Ca urmare a declarației ÎR/VP din 2010 referitoare la răspunderea politică, Parlamentul
participă la reuniunile comune de consultare (RCC) organizate regulat pentru a face schimb
de informații cu Consiliul, SEAE și Comisia. Ținând seama de rolul cheie pe care Organizația
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) îl joacă în asigurarea securității europene, Parlamentul
European participă la Adunarea Parlamentară a NATO în vederea dezvoltării relațiilor UE-
NATO, respectând, în același timp, natura independentă a ambelor organizații.

PSAC ÎN 2015/2016 — O POLITICĂ CU O EVOLUȚIE RAPIDĂ

Deși PSAC nu s-a schimbat în mod substanțial în primii ani după intrarea în vigoare a Tratatului
de la Lisabona în 2009, ea are un mare potențial de a evolua, atât din punct de vedere
politic, cât și instituțional. Principalele realizări ale PSAC până în 2014 au fost consolidarea
structurilor conexe din UE sub egida SEAE și definirea de către Consiliu a statutului, sediului
și regulamentului de funcționare ale AEA, conform prevederilor articolului 45 alineatul (2) din
TUE.
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Parlamentul și-a asumat un rol conducător în examinarea progresului PSAC și în analizarea
eșecurilor suferite de această politică. Parlamentul îndeamnă totodată Consiliul și statele
membre îmbunătățească eficacitatea acestei politici.
Recunoscând necesitatea de a oferi un impuls strategic șefilor de state sau de guverne,
în decembrie 2013, Consiliul European a stabilit o serie de obiective specifice pentru a asigura
progresul PSAC. Acesta s-a concentrat asupra a trei domenii: îmbunătățirea eficacității și a
impactului PSAC; îmbunătățirea dezvoltării capabilităților de apărare; consolidarea industriei
de apărare europene. Parlamentul a însărcinat, de asemenea, ÎR/VP și Comisia să elaboreze o
evaluare a impactului schimbărilor intervenite la nivel mondial asupra UE, în vederea redactării
unui raport privind provocările și oportunitățile care apar pentru Uniune, în special în ce privește
evoluțiile în domeniul securității.
Pentru a menține dinamica privind aceste chestiuni, Consiliul European a cerut ÎR/VP să
prezinte un raport privind stadiul implementării obiectivelor cuprinse în concluziile Consiliului
din decembrie 2013, precum și propunerile inițiale privind calea de urmat. La Consiliul
European din 25-26 iunie 2015, ÎR/VP a primit sarcina de a redacta „Strategia globală a
UE în domeniul politicii externe și de securitate” pentru Consiliul European din iunie 2016.
Consiliul a reconfirmat cele trei obiective principale ale PSAC stabilite în 2013. În vreme ce
evoluțiile recente par să îndrepte lucrurile în această direcție, e nevoie de voință politică și de
inițiative coerente și susținute pentru a realiza îmbunătățirile cerute pentru PSAC. Parlamentul
și-a demonstrat, în ceea ce-l privește, voința de a acționa și de a promova inițiative politice în
acest domeniu. Ca un prim rezultat practic, Parlamentul a propus finanțarea din bugetul UE
pe 2015 a unui proiect pilot dedicat cercetării în domeniul PSAC, ceea ce înseamnă că, pentru
prima dată, vor fi transferate fonduri UE către AEA pentru a desfășura cercetări privind cerințele
militare.

STRATEGIA GLOBALĂ A UE, PSAC ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN

La 28 iunie 2016, Strategia globală a UE pentru politica externă și de securitate a (SGUE) a
fost prezentată Consiliului European de către ÎR/VP Federica Mogherini. Punând accent pe
securitate, pe ambiția sa de autonomie strategică și pe abordarea principială, dar pragmatică a
mediului european, SGUE reflectă o schimbare importantă de filozofie comparativ cu Strategia
europeană de securitate din 2003. Strategia identifică cinci priorități pentru politica externă a
UE: securitatea Uniunii; reziliența statelor și societăților în vecinătatea de est și de sud a UE;
elaborarea unei abordări integrate a conflictelor; ordinele regionale de cooperare; guvernare
globală pentru secolul 21.
Pentru a transpune practic noua strategie, UE va revizui strategiile sectoriale actuale și va elabora
și implementa strategii tematice sau geografice noi, în conformitate cu prioritățile SGUE.
Acestea cor include o strategie sectorială ce specifică nivelul de ambiție civilo-militar al UE,
precum și sarcinile, exigențele și prioritățile în ceea ce privește capabilitățile. Statele membre au
salutat SGUE, iar în iulie 2016 și-au declarat disponibilitatea de a continua activitățile în faza de
aplicare. Pentru a se asigura că se obțin într-adevăr rezultatele scontate, implementarea strategiei
globale va fi evaluată anual, în consultare cu Consiliul, Comisia și Parlamentul European.
La 14 noiembrie 2016, a fost prezentat Consiliului un „Plan de implementare privind securitatea
și apărarea”, care intenționează să operaționalizeze viziunea prezentată în SGUE în ceea ce
privește problemele de apărare și securitate. Pentru a corespunde noului nivel de ambiție, planul
prevede 13 propuneri care cuprind o analiză anuală coordonată a cheltuielilor în domeniul
apărării, un răspuns mai rapid al UE, inclusiv prin folosirea grupurilor tactice de luptă ale UE și
o nouă cooperare structurată permanentă (PESCO) pentru statele membre dispuse să își asume
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angajamente mai mari în materie de securitate și apărare. În decembrie 2016, Consiliul European
a aprobat planul de implementare și a lăudat noul nivel de ambiție. În plus, în concluziile
Consiliului i s-a cerut ÎR/VP să prezinte propuneri concrete cu privire la următoarele aspecte:
dezvoltarea capabilităților civile și militare, analiza anuală coordonată a apărării, stabilirea unei
capabilități permanente de planificare și conducere operațională la nivel strategic, PESCO,
precum și instrumentele UE de reacție rapidă (de exemplu, grupurile tactice de luptă ale UE).
Aceste propuneri ar trebui fructificate în prima jumătate a anului 2017.
Consiliul European a analizat progresele înregistrate în martie 2017 la un Consiliu comun pentru
afaceri externe și apărare. Concluziile Consiliului au subliniat înființarea Capacității militare
de planificare și executare (MPCC), o nouă structură ce urmărește îmbunătățirea capacității
UE de a reacționa mai rapid, mai eficient și într-o manieră mai uniformă pentru planificarea și
desfășurarea misiunilor militare neexecutive. De asemenea, a remarcat progresele înregistrate
în alte domenii, printre care: posibilitatea unei cooperări structurate permanente (PESCO) ca
sistem modular integrat, care permite statelor membre să colaboreze mai mult în domeniul
securității și apărării pe bază de voluntariat; posibilitatea unei analize anuale coordonate a
apărării în domeniul apărării (CARD) condusă de statele membre, care ar stabili un proces de
obținere a unei perspective mai bune la nivelul UE privind chestiuni precum cheltuielile pentru
apărare și investițiile naționale, precum și eforturile de cercetare în domeniul apărării, ceea ce
ar permite o mai bună identificare și rezolvarea a neajunsurilor; precum și activitățile curente
din alte domenii, cum ar fi consolidarea setului de instrumente de răspuns rapid al UE, inclusiv
grupurile tactice de luptă ale UE și capabilitățile civile, consolidarea capacităților în sprijinul
securității și al dezvoltării, conștientizarea situației și dezvoltarea capabilităților de apărare.
De asemenea, Consiliul a remarcat progresele înregistrate în implementarea setului comun de
propuneri de cooperare UE-NATO după Declarația comună UE-NATO din iulie 2016 privind
cooperarea și a Planului de acțiune european privind apărarea. Consiliul UE va oferi orientări
strategice suplimentare în iunie 2017.
La rândul său, Parlamentul a continuat să facă apel la consolidarea cooperării între statele
membre ale UE în domeniul apărării, precum și la aplicarea deplină a Tratatului de la Lisabona
în ceea ce privește securitatea și apărarea. În special, în rezoluția sa privind punerea în aplicare a
PSAC, Parlamentul a luat act de „inițiativele în curs de desfășurare, care ar trebui să fie urmate
de măsuri concrete la Consiliul European din decembrie 2016 dedicat apărării”. Parlamentul
a cerut să se aloce fonduri suficiente și să se facă investiții coordonate domeniul securității și
apărării. Nu în ultimul rând, în rezoluția sa din noiembrie 2016 referitoare la Uniunea Europeană
a Apărării, Parlamentul a cerut să se adopte o decizie politică pentru transpunerea în practică
a potențialului Tratatului de la Lisabona, PESCO și capacitatea de gestionare fiind identificate
ca elemente concrete esențiale ale unui astfel de pas înainte. Parlamentul „încurajează Consiliul
European să fie motorul definirii progresive a unei UEA comune și să furnizeze resurse
financiare suplimentare pentru a asigura punerea în aplicare a acesteia”.
Parlamentul va continua să acționeze, la nivelul său și în limita competențelor sale, pentru a
cataliza și sprijini eforturile pentru îndeplinirea efectivă și vizibilă de către UE a obiectivelor
sale, în calitatea acesteia de furnizor de securitate, în conformitate cu solicitările cetățenilor UE.
Jérôme Legrand
06/2017
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