СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

НА МИНИСТРИТЕ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ОБЕДИНЕНИ ВОЕННИ СПОСОБНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
РАЗПОКЪСАНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА
Брюксел, 20 ноември 2020 г. В първия по рода си преглед на състоянието на европейската
обрана — доклада относно Координирания годишен преглед на отбраната (КГПО) — са
определени важни пътища за сътрудничество в областта на европейската отбрана с 55 нови
възможности за съвместно развитие на отбранителните способности на държавите. В него се
препоръчват шест способности с висока степен на въздействие от следващо поколение като
целеви области за обединени европейски усилия за развитие. В прегледа е отбелязано също,
че състоянието на европейската отбрана се характеризира с високи нива на разпокъсаност и
малко инвестиции в сътрудничество.
Европейската агенция по отбрана (EDA) представи днес на министрите на отбраната, участващи
в EDA, първия доклад относно КГПО, разработен в тясно сътрудничество с Европейската служба
за външна дейност (ЕСВД) и Военния секретариат на Европейския съюз (ВСЕС) през последните
12 месеца.
Ръководителят наАгенцията, върховен представител/заместник-председател Жозеп Борел
заяви: „За пръв път разполагаме с уникален преглед на планирането в областта на
националната отбрана и усилията за развитие на способностите на всички 26 държави
членки, участващи в EDA. Това е резултат от задълбочен диалог с националните
ръководители на планирането на отбраната на равнището на ЕС. Той предоставя на
държавите членки области, в които има огромен потенциал за сътрудничество в областта
на европейската отбрана, осигурява на силите на държавите членки съвременно оборудване
и подобрява тяхната оперативна съвместимост, включително в мисиите и операциите по
линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)“.

СЪЗДАВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО ЗАЕДНО
Въз основа на планирането и диалозите на държавите членки с националните ръководители на
планирането на отбраната, в доклада са определени ясни възможности за многонационално
сътрудничество и са определени 55 възможности във всички военни области: земя (17); въздух
(14); море (12); киберпространство (3); космос (4) и съвместни операции и подпомагащи
партньори (5). В доклада е изложено заключението, че много от тях имат потенциала да окажат
значително въздействие върху състоянието на европейските способности, да осигурят
оперативни ползи и да подпомогнат стратегическата автономност на ЕС. В него се препоръчват
също допълнителни 56 свързани възможности за сътрудничество от научните изследвания и
технологиите. Държавите членки одобриха препоръките от цикъла на КГПО в рамките на
днешния управителния съвет на EDA.
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В доклада са определени шест способности от следващо поколение като целеви области, върху
които държавите членки да съсредоточат усилията си в областта на способностите, понеже те
имат голям потенциал да засилят оперативните резултати на ЕС и на неговите държави членки
в краткосрочен и средносрочен план, като същевременно гарантират промишлени умения.
Счита се, че има добър потенциал към тези области да се подходи чрез сътрудничество въз
основа на собствените съображения на държавите членки и че е възможно широко участие на
държавите на системно и подсистемно ниво. Тези шест целеви области са:
Основен боен танк (ОБТ) — в КГПО се препоръчва съвместното разработване и придобиване на
ОБТ в дългосрочен план (който да влезе в експлоатация в средата на 30-те години на XXI в.) и
съвместна модернизация и осъвременяване на съществуващите способности в краткосрочен
план. До средата на 30-те години на XXI в. може да се постигне 30 % намаление на видовете и
версиите, ако държавите членки си сътрудничат в тяхното осъвременяване или при въвеждане.
11 държави са изразили интерес за сътрудничество в тази насока.
Европейски надводен кораб, патрулиращ клас — в КГПО се препоръчва патрулните брегови
кораби и патрулните кораби в открито море да бъдат заменени през следващото десетилетие и
да се разработи общ за ЕС подход за модулни военноморски платформи. Със 7 държави членки,
изразили интерес за сътрудничество, бяха открити възможности за сътрудничество в съвместни
поръчки на готови продукти, обща логистика за сходни кораби, общи бъдещи функционални
изисквания.
Войскови системи — в КГПО се препоръчва модернизация на войсковите системи чрез общи
поръчки на съществуващи системи в краткосрочен план, включително изисквания за
хармонизация, разработване на потребителска група за съвместно виртуално обучение и
упражнения, при което се използват общи ИТ инструменти. В дългосрочен план се препоръчва
да се разработи споделена архитектура до средата на 20-те години на XXI в. за всички
подсистеми, които използват водещи технологии. 10 държави са изразили интерес за
сътрудничество в тази насока.
Противодействие на БЛС/Лишаване от достъп/Затваряне на определени зони — в КГПО се
препоръчва да се разработи европейска способност за противодействие на безпилотни
летателни системи (БЛС) с цел подобряване на защитата на силите и допринасяне за
създаването на европейски стандарт за ограничаване на достъпа/затваряне на определени зони
(A2/AD). В КГПО е изложено заключението, че подходите на европейските способности към
A2/AD очевидно са на кръстопът, като способността или се развива под формата на
сътрудничество, или няма да бъде развита за европейските сили.
Отбрана в космоса — в КГПО се препоръчва да се разработи европейски подход към отбраната
в космоса, за да се подобри достъпът до космически услуги и защита на активите в космоса. Като
възникваща оперативна област по-голямото сътрудничество би допринесло за по-засилено
участие на министрите на отбраната и признаване на военните изисквания в по-обширните
космически програми, провеждани на равнището на ЕС.
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Засилена военна мобилност — КГПО препоръчва по-активно участие до средата на 20-те години
на XXI в. на всички държави членки в програми за военна мобилност, главно във въздушния и
морския транспорт, логистични съоръжения и засилена устойчивост на свързаните ИТ системи
и процеси при условия на хибридна война.

СЪСТОЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА
Докладът гласи, че състоянието на европейската отбрана се характеризира с разпокъсаност,
несъгласуваност и с разходи за сътрудничество в областта на отбраната, които са много по-ниски
от договорените колективни целеви показатели. Това включва развитие на военни способности,
усилия в областта на научните изследвания и технологиите, подкрепа на отбранителната
промишленост и оперативни аспекти. Заключението е, че ще са необходими постоянни усилия
в рамките на дълъг период, свързани с разходите за отбрана, планирането и сътрудничеството,
за да се преодолее скъпоструващата разпокъсаност и да се извлекат ползи от взаимодействията
и засилената военна оперативна съвместимост. Освен това чрез анализа в КГПО е установено,
че:
o

разпокъсаността и липсата на съгласуваност в Европа се дължат на голямото
разнообразие от видове военно оборудване и различните равнища на модернизация и
оперативна съвместимост; Това оказва отрицателно въздействие върху способността на
силите на държавите да функционират ефективно заедно.

o

отдадеността на мисиите и операциите по линия на ОПСО е много ниска, като между
държавите членки има големи различия от гледна точка на рамките на ангажираност и
цялостните оперативни усилия.

o

Определените в КГПО области за сътрудничество биха осигурили значителни ползи при
разглеждане на декларираните национални приоритети на държавите членки поради
съответствие между тяхното планиране и интереси. С времето това би осигурило
значително оперативно предимство, особено когато държавите членки разгръщат и
управляват силите заедно.

РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
КГПО може да доведе до стартирането от държавите членки на нови проекти за сътрудничество
в различни формати — по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), в рамките
на EDA или в други двустранни или многонационални рамки — ако изберат да ги развиват.
Пълният доклад и констатациите от него са разпространени сред държавите членки.
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БЕЛЕЖКИ ЗА РЕДАКТОРИТЕ
1) Прессъобщението е достъпно на 23 езика на ЕС
2) Информационна бележка с допълнителна информация относно 6 целеви области,
препоръчани от КГПО
3) Докладът КГПО, включително неговото резюме, е достъпен тук
4) Видео с обяснение на това как функционира КГПО
5) Уебновини относно Управителния съвет на EDA
6) 26-те държави членки, участващи в EDA и КГПО, са всички 27 държави — членки на ЕС, с
изключение на Дания.
7) Европейската агенция по отбрана (EDA), центърът за европейско сътрудничество в
областта на отбраната:
i.

Създадена през 2004 г. за подпомагане и улесняване на сътрудничеството в
областта на отбраната в Европа, EDA се е превърнала в място, където желаещите
да развият чрез сътрудничество своите способности в областта на отбраната
държави могат да направят това.

ii.

Експертните умения и дейностите на EDA обхващат целия спектър на
сътрудничество: от изисквания за хармонизация до създаване на оперативни
способности; от научни изследвания и технологии и иновации до разработване
на технологични демонстрационни системи; от обучение и упражнения до
подпомагане на операции по линия на ОПСО.

iii.

EDA работи в тясно сътрудничество с европейската отбранителна промишленост
с цел засилване на отбранителната технологична и промишлена база на Европа
и спомагане за повишаването на силата и конкурентоспособността на
индустрията.

iv.

Ролята и въздействието на Агенцията постоянно се разрастват, особено с
прилагането на Глобалната стратегия на ЕС (2016 г.), благодарение на която
държавите членки засилиха мисията на Агенцията през 2017 г.

8) Следете #EUdefence в социалните медии за повече информация и посетете нашия
уебсайт www.eda.europa.eu.

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА RUE DES DRAPIERS 17-23, B-1050 BRUSSELS

4ǀ5

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ С ПРЕСАТА В EDA

Elisabeth SCHOEFFMANN

Paul QUINN

Началник на отдел „Медии и
комуникация“
Тел.: +32 470 87 01 65

Служител на отдел „Медии и комуникация“
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