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Agentuuri tähtsus ja mõju on 
 pidevalt kasvanud, eriti seo-
ses ELi ülemaailmse strateegia 
(2016) rakendamisega, mis ajendas 
ka liikmesriike tugevdama agentuuri 
missiooni 2017. aastal.

EDA oskusteadmised ja tegevused hõlmavad 
koostöö kõiki tahke: nõuete ühtlusta-
misest operatsioonivõimete väljaarendami-
seni, teadusuuringutest ja tehnoloogiast ning 
innovatsioonist tehnoloogia näidiseksempla-
ride valmistamiseni, koolitusest ja õppustest 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioo-
nide toetamiseni.

Euroopa Kaitseagentuurist (EDA), mis loo-
di 2004. aastal kaitsekoostöö toe-
tamiseks ja hõlbustamiseks Eu-
roopas, on saanud koht, kus selleks soovi 
avaldanud riigid saavad ühiselt oma kaitse-
võimet arendada.

EDA teeb tihedat koostööd ka Euroo-
pa kaitsetööstusega, et tugevda-
da  Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist 
ja tööstuslikku baasi ning aidata muuta 
 Euroopa tööstus tugevamaks ja konku-
rentsivõimelisemaks.

Loodi 2004. aastal 
Euroopa Liidu Nõukogu allasutusena, 
mille peakorter asub Brüsselis

26 liikmesriiki 
(kõik ELi riigid, välja arvatud Taani)

+- 180 töötajat 
lisaks umbes 2500 siseriiklikust 
eksperdist koosnev võrgustik

Halduskokkulepped 
Norra, Šveitsi, Serbia ja Ukrainaga

Agentuuri juhib peadirektor Jiří Šedivý, kes allub 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Josep Borrellile.
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> EDA rakendab ja juhib praegu Euroopa Komisjoni kaitse-
alaste teadusuuringute ettevalmistavat tegevust (PADR), 
mis loob eeldused tulevase Euroopa Kaitsefondi (EDF) raa-
mes alates 2021. aastast toimuvaks Euroopa kaitseuurin-
gute programmiks.

> Agentuuri 12 võimetehnoloogia töörühma (CapTechs) 
kuuluvad liikmesriikide, tööstuse ja teadusorganisatsioo-
nide eksperdid. Nende kaudu on EDA juhtimisel alates 
2004.  aastast läbi viidud ligi 200 teadus- ja tehnoloo-
giaprojekti.

> Alates 2016. aastast on EL kasutusele võtnud mitmeid 
uusi ELi riigikaitsealaseid koostöövahendeid: täiendatud 
võimearendusplaan (CDP), kaitseküsimuste iga-aastane 
kooskõlastatud läbivaatamine (CARD), alaline struktureeri-
tud koostöö (PESCO) ja Euroopa Kaitsefond (EDF).

> Kõik need vahendid on omavahel seotud: CDP määrab 
kindlaks võimetega seotud prioriteedid, CARD annab üle-
vaate Euroopa olemasolevatest võimetest ja määratleb 
koostöövõimalused, PESCO pakub võimalusi prioriteetse-
te võimete üheskoos arendamiseks ning EDF rahastab ELi 
kaitsekoostöö projekte.    

> Et kogu süsteem toimiks, peavad kõik selle osad tegema 
koostööd ja omavahel suhtlema. EDA-l on selles keskne roll: 
ta on kaasatud kõigisse uutesse kaitsealgatusesse ja ta-
gab nende sidususe, sealhulgas NATOga.

> EDA korraldab rahvusvahelist väljaõpet/õppusi liikmes-
riikide vägede ja sõjatehnika vahelise koostalitlusvõime 
parandamiseks eri valdkondades: helikopterite kasutami-
ne, õhutransport, isetehtud lõhkeseadmetega võitlemine 
(C-IED), mehitamata õhusõidukite juhtimine, küberkaitse ja 
kaitsevaldkonna energeetikajuhtide programm.

> Liikmesriigid tegid EDA-le ülesandeks hõlbustada suht-
lemist Euroopa Komisjoni ja ELi agentuuridega ning sõ-
jandusalaste huvirühmadega, et kasutada laiemat ELi 
poliitikat riigikaitse huvides. Agentuur teeb seda mitmes 
valdkonnas, eriti 

>> kokkupuutepunktina sõjandusvaldkonnaga ELi ühtse Eu-
roopa taeva (SES) ja küberjulgeolekupoliitika rakendamisel;

>> Euroopa Komisjoni kaitse- ja julgeolekusektori säästva 
energia nõuandefoorumi (CF SEDSS) läbiviijana;

>> partnerina liikmesriikidele, kes soovivad minimeerida ELi 
kemikaale käsitleva õigusakti (REACH) mõju kaitsevaldkon-
nale.

> EDA pakub oma liikmesriikidele platvormi osalemiseks 
rahvusvahelistes võimeprojektides: alates kavandami-
sest, teadusuuringutest ja standardimisest ning lõpetades 
arendamise, hangete ja koolitusega. 

> Väike ja paindlik agentuur töötab à la carte põhimõttel. 
Liikmesriigid saavad igal üksikjuhul otsustada, kas osale-
da projektides või mitte. EDA juhtimisel on praegu käimas 
tublisti üle 100 teadus- ja võimeprogrammi ning -projekti ja 
üle 200 muu tegevuse, mis on seotud võimete arendamise, 
teadusuuringute ja tehnoloogia ning kaitsetööstusega.

> EDA rolli „ELi tasandil peamise prioriteetide seadmise 
vahendina, mis toetab kaitsevõime arendamist” kinnita-
sid liikmesriigid 2017. aastal. Selle ülesanne on tagada, et 
koostöövõime arendamisel keskendutakse relvajõudude 
tuvastatud operatiivvajadustele.

> Agentuuri juhtimisel vaadatakse perioodiliselt läbi ELi 
võimete arendamise kava (CDP), millest juhindutakse liik-
mesriikide riigikaitse kavandamisel ja mis on ELi kaitsevald-
konnaga seotud vahendite osas peamine viitedokument. 
Samuti vaadatakse üle strateegiliste teadusuuringute üld-
kava (OSRA) ja peamised strateegilised tegevused (KSA).

Praeguseks,15 aastat pärast asutamist, 
on EDAst saanud
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