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Aģentūras nozīme un ietekme pastāvīgi 
pieaug, jo īpaši līdz ar ES globālās stratē-
ģijas (2016.  g.) īstenošanu, kuras rezultātā 
dalībvalstis 2017.  gadā pastiprināja aģentū-
ras misiju.

EAA zinātība un darbība aptver visu sadar-
bības spektru: no prasību saskaņošanas 
līdz operatīvo spēju nodrošināšanai, no pēt-
niecības, tehnoloģiju izstrādes un inovācijas 
līdz tehnoloģiju demonstrācijas projektu iz-
strādei, no apmācības un militārajām mācī-
bām līdz KDAP operāciju atbalstam.

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA), kas 
tika izveidota 2004. gadā nolūkā atbalstīt 
un veicināt sadarbību aizsardzī-
bas jomā Eiropā, ir kļuvusi par struktūru, 
kurā valstis, kuras vēlas attīstīt savas aiz-
sardzības spējas, var to darīt, savā starpā 
sadarbojoties.

EAA arī cieši sadarbojas ar Eiropas aiz-
sardzības rūpniecības nozari, lai 
uzlabotu Eiropas aizsardzības tehnoloģis-
ko un industriālo bāzi un palīdzētu padarīt 
šo nozari spēcīgāku un konkurētspējīgāku.

Izveidota 2004. gadā 
kā ES Padomes aģentūra, kas atrodas 
Briselē.

26 dalībvalstis 
(visas ES valstis, izņemot Dāniju).

+/- 180 darbinieku 
plus tīkls, ko veido aptuveni 
2500 valstu ekspertu.

Administratīvi nolīgumi 
ar Norvēģiju, Šveici, Serbiju, Ukrainu.

Aģentūru vada izpilddirektors Jiří Šedivý Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības 
politikas jautājumos Josep Borrell pārraudzībā.
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> EAA šobrīd īsteno un vada Eiropas Komisijas sagatavoša-
nas darbību aizsardzības pētniecībai (PADR), ar kuru tiek 
izveidots pamats Eiropas Aizsardzības pētniecības prog-
rammai, kas no 2021. gada tiks īstenota topošā Eiropas Aiz-
sardzības fonda (EAF) paspārnē.

> Aģentūras 12 spēju veidošanas tehnoloģiju grupās (Cap-
Techs) darbojas eksperti no dalībvalstīm, aizsardzības rūp-
niecības nozares un pētniecības organizācijām. Ar šo gru-
pu starpniecību EAA kopš 2004. gada ir īstenojusi gandrīz 
200 pētniecības un tehnoloģiju izstrādes projektus.

> ES kopš 2016. gada ir ieviesusi vairākus jaunus rīkus ES 
sadarbībai aizsardzības jomā: pārskatīto Spēju attīstības 
plānu (CDP), koordinēto ikgadējo pārskatu par aizsardzību 
(CARD), pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un Eiro-
pas Aizsardzības fondu (EAF).

> Visi šie instrumenti ir savstarpēji saistīti: CDP nosaka 
spēju prioritātes; CARD sniedz pārskatu par pašreizējām 
spējām Eiropā un norāda uz sadarbības iespējām; PESCO 
sniedz iespējas sadarbības ceļā attīstīt par prioritārām no-
teiktās spējas; EAF nodrošina ES finansējumu sadarbības 
projektiem aizsardzības jomā.    

> Lai šī struktūra darbotos, jānodrošina visu minēto instru-
mentu savstarpēja saikne un mijiedarbība. EAA ir būtiska 
loma šajā procesā — tā ir iesaistīta visās jaunajās aizsar-
dzības jomas iniciatīvās un nodrošina to saskaņotību, cita 
starpā arī ar NATO.

> EAA organizē starptautiskas apmācības / militārās mācī-
bas, lai uzlabotu dalībvalstu bruņoto spēku un militārā eki-
pējuma sadarbspēju dažādās jomās, piemēram, helikopte-
ru izmantošanā, aviopārvadājumos, pašdarinātu spridzekļu 
(C-IED) apkarošanā, tālvadības gaisa kuģa sistēmu (RPAS) 
simulēto mācību lidojumu veikšanā, kiberaizsardzībā, kā arī 
aizsardzības jomas energoefektivitātes speciālistu starpā.

> Dalībvalstis EAA ir uzdevušas darboties kā koordinatoram 
darbā ar Eiropas Komisiju un ES aģentūrām un kā militārās 
sadarbības koordinatoram, lai plašākas ES politikas jomas 
izmantotu aizsardzības nozares labā. Aģentūra to dara da-
žādās jomās, jo īpaši kā: 

>> militārās sadarbības koordinators ES vienotās gaisa tel-
pas (SES) un kiberdrošības politikas jomā;

>> Eiropas Komisijas foruma konsultācijām par ilgtspējīgu 
enerģijas izmantošanu aizsardzības un drošības nozarē 
(CF SEDSS) darbības nodrošinātāja;

>> to dalībvalstu pārstāvis, kuras vēlas līdz minimumam sa-
mazināt ES tiesību aktu ķīmisko vielu jomā (REACH) ietekmi 
uz aizsardzības nozari.

> EAA nodrošina platformu savām dalībvalstīm, lai tās varē-
tu iesaistīties starptautiskos spēju veidošanas projektos: 
sākot ar plānošanu, pētniecību un standartizāciju un bei-
dzot ar izstrādi, iepirkumiem un apmācībām. 

> Aģentūra, kas ir neliela un elastīga, darbojas pēc principa 
“à la carte”. Dalībvalstis katrā gadījumā atsevišķi var izlemt, 
vai piedalīties vai nepiedalīties projektos. EAA šobrīd vada 
jau vairāk nekā 100 pētniecības un spēju veidošanas prog-
rammas un projektus un vairāk nekā 200 cita veida pasā-
kumus, kas saistīti ar spēju attīstību, pētniecību un tehno-
loģiju izstrādi un aizsardzības rūpniecības nozari.

> Dalībvalstis 2017. gadā apstiprināja EAA lomu, proti, ka tā ir 
“galvenais prioritāšu noteikšanas instruments ES līmenī, kas 
atbalsta aizsardzības spēju attīstību”. Tai ir būtiska nozīme, lai 
nodrošinātu, ka sadarbības ceļā īstenota spēju attīstība ir vēr-
sta uz bruņoto spēku noteiktajām operatīvajām vajadzībām.

> Aģentūra periodiski pārskata ES Spēju attīstības plānu 
(CDP), kas kalpos par pamatu dalībvalstu valsts aizsardzī-
bas plānošanai un būs galvenais atsauces avots ES aiz-
sardzības instrumentiem, kā arī Visaptverošo stratēģiskās 
pētniecības programmu (OSRA) un Galvenās stratēģiskās 
darbības (KSA).

Šobrīd, 15 gadus pēc izveides,  
EAA ir nostiprinājusi savas pozīcijas kā:

ES apmācību centrs 
labākas sadarbspējas 
veidošanai 

Militārās nozares viedokļa 
paudēja citu ES politikas 
jomu veidošanā 

ES aizsardzības 
pētniecības vadītāja

Saskaņotības 
nodrošinātāja

ES spēju prioritāšu 
noteikšanas instruments 

Platforma ES sadarbībai 
aizsardzības jomā


