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Az Ügynökség szerepe és tevékeny-
ségének hatása folyamatosan 
nőtt, különösen az EU 2016-os 
Globális Stratégiájának végrehaj-
tásával. Ez a tagállamokat is arra 
ösztönözte, hogy 2017-ben tovább 
erősítsék az Ügynökség küldetését.

Az EDA szakértelme és tevékenységei az együtt-
működés teljes spektrumát felölelik: a köve-
telmények összehangolásától a műveleti képességek 
előállításáig, a kutatás-fejlesztéstől és innovációtól a 
technológiai demonstrátorok fejlesztéséig, valamint a 
KBVP műveletek támogatásától a képzésekig és gya-
korlatokig.

Az Európai Védelmi Ügynökséget 2004-ben 
azzal a céllal hozták létre, hogy támo-
gassa és elősegítse az európai or-
szágok együttműködését a védel-
mi képességek fejlesztésében.

Az EDA továbbá szorosan együttműködik 
az európai védelmi iparral Európa 
védelmi technológiai és -ipari bázisának 
fejlesztése, valamint az ipar szilárdabbá és 
versenyképesebbé tétele céljából.

2004-ben alapítva 
az EU Tanácsának ügynökségeként, 
brüsszeli székhellyel;

26 tagállam 
(Dánia kivételével valamennyi uniós 
ország);

+- 180 alkalmazott 
plusz egy 2500 nemzeti szakértőből 
álló hálózat;

Igazgatási megállapodások 
Norvégiával, Svájccal, Szerbiával, 
Ukrajnával;

Jiří Šedivý vezérigazgató irányításával, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, 
Josep Borrell felügyelete alatt.

EURÓPAI VÉDELMI ÜGYNÖKSÉG
AZ UNIÓS VÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZPONTJA
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> Az EDA jelenleg is végrehajtója az Európai Bizottság Vé-
delmi Kutatási Előkészítő Tevékenységének (PADR), amely 
egyben előfutára az Európai Védelmi Alap (EDF) keretében 
2021-től induló európai védelmi kutatási programnak;

> az Ügynökség 12 Képesség Technológiai csoportja (Cap-
Techs) tagállami, ipari és kutatási szakértőket tömörít. Eze-
ken a csoportokon keresztül az EDA 2004 óta közel 200 
kutatási és technológiai projektet bonyolított le.

> Az EU 2016 óta számos új, uniós védelmi együttműködési 
eszközt léptetett életbe: a felülvizsgált képességfejleszté-
si tervet (CDP), az uniós koordinált éves védelmi szemlét 
(CARD), az állandó strukturált együttműködést (PESCO) és 
az Európai Védelmi Alapot (EDF);

> mindezek a kezdeményezések szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz: a CDP azokat a képességprioritásokat azono-
sítja be, amelyekre a tagállamok együttes erőfeszítéseinek 
irányulnia kell; a CARD a rendelkezésre álló képességekről 
nyújt áttekintést és beazonosítja az együttműködési le-
hetőségeket; a PESCO a priorizált képességek együttmű-
ködésben történő fejlesztését teszi lehetővé; míg az EDF 
uniós finanszírozást nyújt az együttműködésen alapuló 
védelmi projektek végrehajtására, külön bónuszt biztosítva 
a PESCO projektek számára; 

> annak érdekében, hogy ez az egész felépítmény működ-
jön, minden elemének kapcsolódnia kell egymáshoz és köl-
csönhatásban kell lennie egymással. Az EDA központi sze-
repet játszik mindebben: az Ügynökség nem csak részese 
az új védelmi kezdeményezések mindegyikének, de bizto-
sítja az azok közötti összhangot is, beleértve a NATO-val 
való együttműködést is.

> Az EDA többnemzeti gyakorlatokat és képzéseket szervez 
számos területen a tagállamok haderői és hadfelszerelései 
közötti interoperabilitás erősítése érdekében, mint például 
a helikopterek, a légiszállítás, a rögtönzött robbanószerke-
zetek elleni tevékenység (C-IED), a pilótanélküli repülőesz-
közök (RPAS) kiképzési szimulációja (tíz tagállam számára 
biztosított demonstrátor), valamint a kibervédelem és a 
védelmi energiamenedzserek tekintetében.

> A tagállamok az EDA-t támogató szereppel ruházták fel 
mind az Európai Bizottság, mind az egyéb uniós ügynök-
ségek irányában. Megbízták továbbá azzal, hogy katonai 
közvetítőként lépjen fel a védelmi szféra érdekében a szé-
lesebb EU-s politikák lehetőségeinek kiaknázására. Az Ügy-
nökség számos területen így jár el, különösképpen:

>> katonai közvetítőként az uniós egységes európai égbolt 
(SES) és a kiberbiztonsági szakpolitikák végrehajtásában;

>> végrehajtóként az Európai Bizottságnak a védelmi és biz-
tonsági ágazatban a fenntartható energiával foglalkozó 
konzultációs fórumában (CF SEDSS);

>> kapcsolattartóként a vegyi anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályok (REACH) védelemre gyakorolt hatásainak mi-
nimalizálását kívánó tagállamok képviseletében.

> Az EDA együttműködési platformot biztosít 27 tagállama 
számára a többnemzeti képességprojektek terén a terve-
zéstől, kutatástól és szabványosítástól kezdve a fejleszté-
sen és beszerzésen át a képzésekig; 

> az Ügynökség kicsi, rugalmas, és „à la carte” működik: 
a tagállamok esetről-esetre, szükségleteik és érdekeik 
függvényében dönthetnek arról, hogy részt vesznek-e egy 
adott projektben. Az EDA jelenleg 100-nál is jóval több ad-
hoc kutatási és képesség-projektet, 3 közös beszerzési 
programot, és több mint 200 egyéb, képességfejlesztés-
sel, kutatással, technológiával és védelmi iparral kapcsola-
tos tevékenységet folytat.

> Az EDA szerepét, mint „legfőbb uniós priorizálási szerve-
zetét a védelmi képességfejlesztés támogatására”, 2017-
ben megerősítették a tagállamok. Kulcsfontosságú annak 
biztosítása, hogy az együttműködésen alapuló képesség-
fejlesztés a fegyveres erők által azonosított műveleti igé-
nyekre összpontosuljon;

> az Ügynökség végzi az EU képességfejlesztési tervének 
(CDP) időszakos felülvizsgálatát, amely egyrészt a tagálla-
mok nemzeti védelmi tervezését támogatja, másrészt az 
EU védelmi eszközrendszerének (CARD, PESCO, EDF) leg-
fontosabb referenciájaként szolgál, csakúgy mint az átfogó 
stratégiai kutatási menetrend (OSRA) és a kulcsfontosságú 
stratégiai tevékenységek (KSA) számára.

Napjainkban, 15 évvel alapítását követően,  
az EDA a következő szerepköröket tölti be:

A nagyobb interoperabilitás 
uniós gyakorlóterepe

A katonai ágazat képvi-
selője egyéb uniós szak-
politikák tekintetében 

Az uniós védelmi  
kutatás vezetője

Az uniós védelempolitikai 
kezdeményezések 
közötti összhang 
letéteményese

Az EU 
képességprioritásainak 
kidolgozója

Az uniós védelmi 
együttműködés 
platformja


