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TERRA

În mai, la Chicago

Summit-ul NATO, faþã cu scutul antirachetã
Apãrarea în domeniul antirachetã ºi reiterarea importanþei regiunii extinse a Mãrii
Negre sunt obiectivele României la summit-ul Alianþei Nord-Atlantice, ce va fi
gãzduit pe 20-21 mai la Chicago.
Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii a stabilit ºi aprobat acest mandat, care se referã
ºi la continuarea angajamentului comunitãþii internaþionale în Afganistan; identificarea unor soluþii viabile pentru consolidarea capacitãþilor militare ale Alianþei;
politica de parteneriate ºi procesul de
extindere a NATO.
Din pãcate, subiectul scutului antirachetã
– care ne intereseazã în cel mai înalt grade în pericol sã cunoascã amânãri, ºi asta nu
doar pentru cã Rusia, care i se opune vehement, nu va fi reprezentatã la nivel înalt la
Chicago, preºedintele Vladimir Putin
invocând o agendã prea încãrcatã dupã
revenirea la Kremlin, ci ºi fiindcã, aºa
cum dezvãluia presa americanã, proiectul
se confruntã cu întârzieri majore, depãºiri
de costuri ºi probleme tehnologice critice,
inclusiv componenta din România.
Programul prevede instalarea unor interceptori ce pot contracara eventuale rachete
iraniene cu razã medie de acþiune, care ar
urma sã fie modernizaþi în patru faze, pânã
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în 2020. Primele faze prevãd utilizarea
unor radare Aegis amplasate pe nave ºi un
radar instalat în Turcia, iar fazele ulterioare includ mutarea radarelor Aegis în
România ºi Polonia. Rapoarte redactate de
Departamentul Apãrãrii ºi de anchetatorii
Congresului afirmã însã cã interceptorii de
rachete întâmpinã obstacole în producþie,
radarele au puterea prea micã, iar senzorii
nu pot face distincþia între un focos ºi alte
obiecte, potrivit agenþiei Associated Press,
citatã de Fox News. Primul raport, al
Comisiei ªtiinþifice de Apãrare, care consiliazã Departamentul Apãrãrii, a fost publicat la sfârºitul lui 2011. Al doilea
provine de la Curtea americanã de Conturi
(GAO) ºi avertizeazã cã Departamentul
Apãrãrii îºi ia angajamentul de a folosi
tehnologii înainte de a fi testate, iar
administraþia riscã “lacune în performanþe,
creºteri neprevãzute ale costurilor,
întârzieri faþã de program ºi probleme la
teste”. De exemplu, presiunile de a respecta termenul fixat de Barack Obama pentru
a doua fazã a sistemului în 2015 a determinat Departamentul Apãrãrii sã comande
zeci de interceptori, deºi nu se ºtie dacã
vor funcþiona. Testarea nu se va încheia
mai devreme de 2013. Raportul mai afir-

mã cã armata intenþioneazã sã instaleze
radarul în România încã înainte de a fi verificat ºi avertizeazã cã acesta ar putea
interfera cu unde de telefonie mobilã, televiziune ºi radio din România dacã nu va fi
modificat.
Directorul Agenþiei de Apãrare
Antirachetã (MDA) a Pentagonului,
locotenent-generalul Patrick O’Reilly, a
afirmat totuºi, într-o audiere la Senat, cã
armata SUA continuã neabãtut planurile
de instalare a sistemului antirachetã Aegis
Ashore în România ºi Polonia.
Interceptorii din România ar urma sã fie
pe deplin pregãtiþi de funcþionare în 2015,
iar cei din Polonia pânã în 2018. Întrebat
despre informaþiile potrivit cãrora emisarul special american pentru stabilitate
strategicã ºi apãrare antirachetã, Ellen
Tauscher, ar fi promis recent Rusiei
garanþii scrise cã sistemul nu va fi îndreptat împotriva potenþialului sãu balistic,
O’Reilly a declarat cã nu este “la curent cu
propuneri specifice”. Moscova vrea ca
Washingtonul ºi NATO sã semneze un
acord constrângãtor juridic potrivit cãruia
scutul nu va fi îndreptat împotriva sa, însã
pânã acum i-au fost refuzate garanþiile
scrise cerute.

