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A KÖZÖS KATONAI KÉPESSÉGEK VONATKOZÁSÁBAN ÚJ LEHETŐSÉGEK 
TÁRULTAK FEL A MINISZTEREK ELŐTT A SZÉTTAGOLT EURÓPAI VÉDELMI 
HELYZET MEGSZÜNTETÉSÉRE 
 

Brüsszel, 2020. november 20. Az európai védelmi helyzet legelső áttekintése, a koordinált éves 

védelmi szemle (CARD) keretében készült jelentés az európai védelmi együttműködés fontos 

irányvonalait határozza meg azzal, hogy 55 új lehetőséget kínál az országok védelmi képességeinek 

együttes fejlesztésére. Azt javasolja, hogy a közös európai fejlesztési törekvések kiemelt területeit 

hat új generációs, nagy hatású képesség alkossa. A szemle azt is megállapítja, hogy az európai 

védelmi helyzetet nagymértékű széttagoltság és kevés együttműködési célú befektetés jellemzi. 

Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) a mai napon ismertette a védelmi miniszterekkel az első CARD-

jelentést, amelyet az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és az Európai Unió Katonai Törzsével (EUKT) 

szoros együttműködésben dolgozott ki az elmúlt 12 hónap során. 

Josep Borrell, az Ügynökség vezetője, főképviselő/alelnök a következőket mondta: „Ez az első 

alkalom, hogy egyedi áttekintéssel rendelkezünk mind a 26 EDA-tagállam nemzeti védelmi tervezési és 

képességfejlesztési erőfeszítéseiről. Mindez a nemzeti védelmi tervezési szakemberekkel uniós szinten 

folytatott elmélyült párbeszéd eredménye. Olyan területeket jelöl ki a tagállamok számára, amelyeken 

hatalmas lehetőségek nyílnak az európai védelmi együttműködésre, biztosítva ezáltal a tagállamok 

fegyveres erőinek korszerű felszerelésekkel való ellátását és interoperabilitásának javítását, többek 

között a KBVP-missziók és -műveletek során.” 

EGYÜTT FORMÁLJUK A JÖVŐT 
A jelentés a tagállamok saját tervei és a nemzeti védelmi tervezési szakemberekkel folytatott 

párbeszéd alapján a multinacionális együttműködés egyértelmű lehetőségeire mutat rá, és az összes 

katonai területet tekintve 55 lehetőséget azonosít: szárazföld (17); levegő (14); tenger (12); kibertér 

(3); világűr (4), valamint közös és támogató műveletek (5). A jelentés arra a következtetésre jut, hogy 

ezek közül több is jelentős hatást gyakorolhat az európai képességek jelenlegi helyzetére, művelet 

előnyöket biztosíthat és támogathatja az EU stratégiai autonómiáját. Ezenkívül további 56 kapcsolódó, 

kutatási és technológiai együttműködési lehetőséget javasol.  A tagállamok az EDA mai miniszteri 

irányítóbizottsági ülésén hagyták jóvá a CARD ciklusa során tett ajánlásokat. 

A jelentés hat új generációs képességet jelöl meg kiemelt területként, amelyre összpontosítani kell a 

tagállami erőfeszítéseket, mivel ezek a területek jelentős potenciállal bírnak ahhoz, hogy rövid és 

középtávon javítsák az EU és a tagállamok műveleti teljesítményét, ugyanakkor az ágazati szaktudásról 

is gondoskodjanak. Olyan területekről van szó, amelyeken jó esély van az együttműködésre a 

tagállamok saját szempontjai alapján, és amelyek a nemzetek széles körű részvételét tennék lehetővé 

rendszer- és alrendszerszinten egyaránt. A hat kiemelt terület a következő: 
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Általános célú harckocsi (MBT) – a CARD hosszú távon az új generációs általános célú harckocsik közös 

fejlesztését és beszerzését javasolja (szolgálatba állás a 2030-as évek közepén), rövid távon pedig a 

meglévő képességek korszerűsítését és felújítását. Ha a tagállamok együttműködnek a felújítás, illetve 

az új képességek bevezetése során, a 2030-as évek közepére a különböző típusok és változatok 

tekintetében 30%-os csökkenés érhető el. 11 ország nyilvánította ki érdeklődését a jövőbeni 

együttműködés iránt. 

Európai járőr osztályú vízfelszíni hajó – a CARD az javasolja, hogy a következő évtizedben cseréljék le 

a part menti és nyílt tengeri járőrhajókat és dolgozzanak ki uniós szintű megközelítést a moduláris 

tengeri platformok tekintetében. Együttműködési lehetőségek mutatkoznak a késztermékek közös 

beszerzése, a hasonló hajók közös logisztikája, a jövőbeni közös funkcionális követelmények 

tekintetében, és 7 tagállam nyilvánította ki érdeklődését az együttműködés iránt. 

Katonai rendszerek – a CARD rövid távon a katonai rendszereknek a meglévő rendszerek közös 

beszerzése révén történő korszerűsítését javasolja, beleértve a követelmények összehangolását, a 

közös IT-eszközöket felhasználó közös virtuális képzés és hadgyakorlatok felhasználói csoportjának 

kialakítását. Hosszú távon minden alrendszer tekintetében azt javasolja, hogy a 2020-as évek közepére 

fejlesszék ki a legkorszerűbb technológiát alkalmazó közös architektúrát. 10 ország nyilvánította ki 

érdeklődését a jövőbeni együttműködés iránt. 

Pilóta nélküli légijármű-rendszer elhárítás / behatolásvédelem/területvédelem – a CARD a pilóta 

nélküli légijármű-rendszer (UAS) elhárítására irányuló európai képesség kifejlesztését javasolja a 

haderő-védelem javítása érdekében, valamint a behatolásvédelemre és területvédelemre (A2/AD) 

vonatkozó európai szabvány létrehozásában való közreműködést. Az A2/AD vonatkozásában a CARD 

arra a következtetésre jutott, hogy az európai képesség tekintetében alkalmazott megközelítés 

egyértelműen keresztúthoz érkezett, a képességet vagy együttműködésen alapuló módon fejlesztik ki, 

vagy nem kerül sor ilyen képesség kifejlesztésére az európai haderők számára. 

Űrhadviselés – a CARD azt javasolja, hogy európai megközelítést dolgozzanak ki a világűr védelmére, 

javítsák a világűrben elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a világűrben levő eszközök 

védelmét. Mivel egy fejlődő műveleti területről van szó, a kiterjedtebb együttműködés hozzájárul a 

védelmi minisztériumok nagyobb mértékű bevonásához és ahhoz, hogy felismerjék az európai szinten 

végrehajtott szélesebb körű űrprogramokkal kapcsolatos katonai követelményeket. 

Fokozott katonai mobilitás – a CARD azt javasolja, hogy valamennyi tagállam aktívabban vegyen részt 

a katonai mobilitási programokban, azaz a légi és vízi szállításban, a logisztikai létesítményekben, 

javasolja továbbá, hogy a 2020-as évek közepére a kapcsolódó IT-rendszerek és -folyamatok 

rendelkezzenek nagyobb ellenálló képességgel hibrid háborús körülmények között. 

EURÓPAI VÉDELMI HELYZET 
A jelentés megállapítja, hogy az európai védelmi helyzetet a széttagoltság és az inkoherencia mellett 

az is jellemzi, hogy a védelmi együttműködési kiadások messze elmaradnak az elfogadott kollektív 

referenciaértékektől. Ebbe beletartoznak a katonai képességfejlesztési, a kutatási és 
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technológiafejlesztési erőfeszítések, a védelmi ipar támogatása és a műveleti aspektusok. A jelentés 

azt a következtetést vonja le, hogy a védelmi kiadások, tervezés és együttműködés terén hosszú időn 

keresztül folyamatos erőfeszítésekre lesz szükség a költséges széttagoltság megszüntetéséhez, 

valamint a szinergiákból és a fokozott katonai interoperabilitásból származó előnyök kihasználásához. 

A CARD-elemzés ezenfelül a következőket állapítja meg: 

o az európai védelmi helyzet széttagoltsága és koherenciájának hiánya az alkalmazott katonai 

felszerelések nagyon eltérő típusaira, valamint a más-más szintű modernizációra és 

interoperabilitásra vezethető vissza. Ez negatív hatással van a tagállamok fegyveres erőinek a 

hatékony együttműködésre való képességére. 

o nagyon alacsony mértékű a KBVP-missziók és -műveletek iránti elkötelezettség, és hatalmas 

különbségek vannak a tagállamok között a szerepvállalás és a teljes műveleti erőfeszítés 

tekintetében. 

o A CARD által meghatározott együttműködési területek jelentős előnyökkel járnának a 

tagállamok kinyilvánított nemzeti prioritásainak kezelése terén terveik és érdekeik 

összeegyeztetésének köszönhetően. Ez idővel jelentős műveleti előnyt eredményezne, 

különösen amikor a tagállamok együttesen vetnek be és irányítanak fegyveres erőket. 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE 
A CARD eredményeképpen a tagállamok új együttműködési projekteket kezdeményezhetnek 

különböző formátumban – a PESCO vagy az EDA keretében, vagy más kétoldalú vagy multinacionális 

együttműködés alapján –, amennyiben úgy döntenek, hogy azokat tovább szeretnék fejleszteni. A 

tagállamok megkapták a jelentés teljes szövegét és annak megállapításait. 
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MEGJEGYZÉSEK A SZERKESZTŐKNEK 
 

1) A sajtóközlemény az EU 23 nyelvén érhető el. 

2) A CARD által javasolt 6 kiemelt területre vonatkozó további információkat tartalmazó adatlap 

3) A CARD keretében készült jelentés és annak összefoglalója itt érhető el 

4) A CARD-mechanizmus működését ismertető videó 

5) Webes hírek az EDA irányítóbizottságáról 

6) Az EDA és a CARD 26 részt vevő tagállama – Dánia kivételével az összes uniós tagállam 

7) Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) az európai védelmi együttműködés központja: 

i. 2004-ben jött létre az európai védelmi együttműködés támogatása és előmozdítása 

érdekében, és azon országok számára biztosít platformot, amelyek együttműködés 

alapján szeretnék fejleszteni védelmi képességeiket. 

ii. Az EDA szakértelme és tevékenységei az együttműködés teljes spektrumát lefedik: a 

követelmények összehangolásától a műveleti képességek biztosításáig; a kutatástól 

és fejlesztéstől és innovációtól a technológiademonstráció fejlesztéséig; a képzéstől 

és a hadgyakorlatoktól a KBVP-műveletek támogatásáig. 

iii. Az EDA szorosan együttműködik az európai védelmi iparral is az európai védelmi 

technológia és ipar fejlesztése, valamint annak érdekében, hogy az iparág erősebbé 

és versenyképesebbé váljon. 

iv. Az Ügynökség szerepe és befolyása folyamatosan növekszik, különösen az EU globális 

stratégiája (2016) végrehajtásának köszönhetően, aminek következtében a 

tagállamok 2017-ben megerősítették az Ügynökség megbízatását. 

8) További információért kövesse az #EUdefence címkét a közösségi médiában, és látogasson el 

honlapunkra: www.eda.europa.eu. 
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