
СЪТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТТА НА 
ОТБРАНАТА В ЕС

ФАКТИ  
И ЦИФРИ

Ролята и въздействието на Агенцията се 
засилват непрекъснато, особено с 
изпълнението на Глобалната стратегия на 
ЕС в областта на сигурността и отбраната 
(2016 г.), в резултат на която през 2017 г. 
държавите членки подсилиха също така 
мисията на Агенцията.

Експертните познания и дейностите на EDA обхва-
щат целия спектър на сътрудничество: от 
хармонизиране на изискванията до осигуряване на 
оперативни способности; от научни изследвания и 
технологии (НИТ) и иновации до разработване на 
технологични демонстрационни проекти; от обуче-
ние и учения до подкрепа за дейностите по линия 
на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).

Създадена през 2004 г., за да подпома-
га и улеснява сътрудничеството 
в областта на отбраната в Европа, 
Европейската агенция по отбрана (EDA) се 
превърна в мястото, където държавите, 
желаещи да развият своите отбранителни 
способности, могат да постигнат това чрез 
сътрудничество.

EDA работи в тясно сътрудничество с евро-
пейската отбранителна промиш-
леност с оглед подобряване на европейска-
та отбранителна технологична и промишлена 
база и спомагане за укрепването и повишава-
нето на конкурентоспособността на промиш-
леността.

Създадена през 2004 г. 
като агенция на Съвета на ЕС със 
седалище в Брюксел

26 държави членки 
(всички държави от ЕС с изключе-
ние на Дания)

+- 180 души персонал 
плюс мрежа от около 2 500 
национални експерти

Административни 
договорености 
с Норвегия, Швейцария, Сърбия, 
Украйна

Управлявана от изпълнителния директор Йерий Шедиви под ръководството на  
Джозеп Борел, върховнен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност.

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА
ЦЕНТЪРЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА 
НА ОТБРАНАТА В ЕС
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> EDA изпълнява и управлява понастоящем подготвителното 
действие на Европейската комисия за научни изследвания в 
областта на отбраната (PADR), което подготвя почвата за евро-
пейска програма за научни изследвания в областта на отбра-
ната по линия на бъдещия Европейски фонд за отбрана (EDF), 
който ще стартира през 2021 г.;

> 12-те групи на Агенцията по въпросите на технологиите в 
областта на отбранителните способности (CapTechs) включват 
експерти от държавите членки, промишлеността и изследова-
телски организации. С тяхна помощ EDA е управлявала близо 
200 проекта в областта на научните изследвания и технологи-
ите от 2004 г. насам.

> От 2016 г. ЕС е въвел редица нови инструменти за сътруд-
ничество в областта на отбраната в ЕС: преразгледания план 
за развитие на отбранителните способности (CDP), коорди-
нирания годишен преглед на отбраната (CARD), постоянното 
структурирано сътрудничество (PESCO) и Европейския фонд за 
отбрана (EDF);

> всички тези инструменти са взаимосвързани: планът за раз-
витие на отбранителните способности определя приоритети-
те за отбранителните способности; координираният годишен 
преглед на отбраната съдържа общ преглед на наличните от-
бранителни способности в Европа и определя възможностите 
за сътрудничество; постоянното структурирано сътрудничест-
во предлага варианти по отношение на начина на развитие на 
приоритетни отбранителни способности чрез сътрудничество; 
а Европейският фонд за отбрана предоставя финансова помощ 
от ЕС за проекти за сътрудничество в областта на отбраната;    

> за да функционира цялата структура, трябва да са налице 
взаимосвързаност и взаимодействие между всички инстру-
менти. EDA има централна роля за това: тя участва във всяка от 
новите инициативи в областта на отбраната и гарантира съгла-
суваност между тях, включително и с НАТО.

> EDA организира многонационални обучения/учения за подо-
бряване на оперативната съвместимост между войските и во-
енното оборудване на държавите членки в различни области, 
като хеликоптери, въздушен транспорт, борба със самоделните 
взривни устройства (C-IED), учебни симулации за работа с дис-
танционно управляеми летателни системи (RPAS), киберотбрана, 
управители на енергийната ефективност в областта на отбраната.

> Държавите членки възложиха на EDA задачата да подпомага 
Европейската комисия и агенциите на ЕС и да действа като во-
енното звено за връзка, за да се реализира полза за отбрана-
та от по-широките политики на ЕС. Агенцията извършва това в 
различни области, и по-специално в качеството си на: 

>> военното звено за връзка при изпълнението на инициати-
вата на ЕС за Единно европейско небе (SES) и политиките за 
киберсигурност;

>> изпълнител на Консултативния форум на Европейската ко-
мисия относно устойчивата енергия в сектора на отбраната и 
сигурността (CF SEDSS);

>> партньор на държавите членки, които желаят да ограничат 
до минимум въздействието на законодателството на ЕС относ-
но химикалите (Регламент REACH) върху отбраната.

> EDA предлага платформа за своите държави членки за учас-
тие в многонационални проекти в областта на отбранителните 
способности: от планиране, научни изследвания и стандарти-
зация до разработване, обществени поръчки и обучение; 

> малка и гъвкава, Агенцията работи на принципа на свобод-
ния избор: държавите членки могат да решат във всеки отде-
лен случай дали да участват в проекти или не. EDA управлява 
понастоящем над 100 програми и проекта в областта на на-
учните изследвания и отбранителните способности и над 200 
други дейности, свързани с развитието на отбранителните спо-
собности, научните изследвания и технологиите и с отбрани-
телната промишленост.

> Ролята на EDA като „основен инструмент за приоритизира-
не на равнището на ЕС в подкрепа на развитието на отбрани-
телните способности“ беше потвърдена от държавите членки 
през 2017 г. Това е от ключово значение, за да се гарантира, 
че развитието на отбранителните способности чрез сътрудни-
чество е насочено към оперативните нужди, определени от 
въоръжените сили;

> Агенцията е начело на периодичния преглед както на плана 
на ЕС за развитие на отбранителните способности (CDP), кой-
то вече ще насочва планирането на националната отбрана на 
държавите членки и ще служи като ключова отправна точка за 
инструментите на ЕС в областта на отбраната, така и на все-
обхватната стратегическа изследователска програма (OSRA) и 
ключовите стратегически дейности (KSA).

Днес, 15 години след създаването си,  
EDA се е утвърдила като:

Учебен терен на ЕС за 
по-голяма оперативна 
съвместимост 

Военен глас в други 
политики на ЕС 

Ръководител на научните 
изследвания в област та 
на отбраната в ЕС

Гарант за съгласуваност

Архитект за приоритетите 
на ЕС по отношение на 
отбранителните способ-
ности 

Платформа за сътруд-
ничество в областта на 
отбраната в ЕС


