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MINISTRAR FICK FÖRSLAG PÅ NYA MÖJLIGHETER TILL GEMENSAM MILITÄR 
KAPACITET FÖR ATT ÖVERVINNA DET FRAGMENTERADE EUROPEISKA 
FÖRSVARSLANDSKAPET 
 

Bryssel den 20 november 2020. I den första översikten någonsin över det europeiska försvarsläget, 

den samordnade årliga försvarsöversikten, lyfts betydande möjligheter för det europeiska 

försvarssamarbetet fram, och 55 nya möjligheter för länderna att utveckla sin försvarskapacitet 

tillsammans identifieras. Som fokusområden för det gemensamma europeiska utvecklingsarbetet 

rekommenderas sex framtida kapacitetsområden med stor effekt. I översikten framgår även att det 

europeiska försvarsläget kännetecknas av stark fragmentering och låga investeringar i samarbete. 

I dag presenterade Europeiska försvarsbyrån (EDA) för de deltagande försvarsministrarna den första 

CARD-rapporten som under de senaste tolv månaderna tagits fram i nära samarbete med Europeiska 

utrikestjänsten (EEAS) och Europeiska unionens militära stab (EUMS). 

Byråns chef, den höga representanten/vice ordföranden, Josep Borrell säger: ”För första gången har 

vi en unik översikt över den nationella försvarsplaneringen och kapacitetsutvecklingsarbetet hos alla 

26 medlemsstater i EDA. Detta är resultatet av en djupgående dialog med nationella försvarsplanerare 

på EU-nivå. Översikten tydliggör för medlemsstaterna var det finns stora möjligheter till ett europeiskt 

försvarssamarbete, som skulle ge medlemsstaterna styrkor med modern utrustning och förbättra 

interoperabiliteten, bland annat när det gäller uppdrag och insatser inom den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken.” 

GEMENSAMMA FÖRBEREDELSER INFÖR FRAMTIDEN 
Baserat på medlemsstaternas egen planering och dialog med nationella försvarsplanerare identifieras 

i rapporten 55 tydliga möjligheter till multinationellt samarbete inom samtliga militära områden: land 

(17), luft (14), sjö (12), cyberrymd (3), rymd (4) och gemensamma resurser och stödresurser (5). I 

rapporten konstateras att många av dessa har potential att starkt påverka det europeiska 

kapacitetslandskapet och bidra med operativa fördelar och stöd till EU:s strategiska oberoende. 

Ytterligare 56 angränsande samarbetsmöjligheter inom forskning och teknisk utveckling 

rekommenderas också.  Medlemsstaterna godkände rekommendationerna från cykeln för den 

samordnade årliga försvarsöversikten under dagens EDA-styrelsemöte på försvarsministernivå. 

I rapporten identifieras sex framtida fokusområden för medlemsstaternas arbete, som alla har stor 

potential att öka EU:s och medlemsstaternas operativa prestanda på kort och medellång sikt, 

samtidigt som de säkerställer branschkunnande. Dessa områden anses vara goda kandidater för ett 

samarbete baserat på medlemsstaternas egna hänsynstaganden, och skulle möjliggöra ett brett 

deltagande från olika länder på system- och delsystemnivå. De sex fokusområdena är följande: 

Huvudstridsvagn – i den samordnade årliga försvarsöversikten rekommenderas gemensamt 

framtagande och inköp av nästa generations huvudstridsvagn på lång sikt (idrifttagning i mitten av 
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2030-talet), samt gemensam modernisering och uppgradering av befintlig kapacitet på kort sikt. Om 

medlemsstaterna samarbetar inom uppgradering eller när nya stridsvagnar ska introduceras kommer 

en minskning med 30 procent av antalet typer och varianter kunna uppnås till mitten av 2030-talet. 

Elva länder har uttryckt ett intresse för ett framtida samarbete. 

Europeiska patrullbåtar – i den samordnade årliga försvarsöversikten rekommenderas att man 

ersätter kustpatrullfartyg och havsgående patrullfartyg inom nästa decennium och utvecklar en EU-

omfattande metod för modulära marina plattformar. Man skulle kunna identifiera 

samarbetsmöjligheter när det gäller köp av hyllvaror, gemensam logistik för likartade fartyg och 

gemensamma framtida funktionskrav. Sju medlemsstater har uttryckt intresse för samarbete. 

Soldatsystem – i den samordnade årliga försvarsöversikten rekommenderas en modernisering av 

soldatsystemen genom gemensam upphandling av befintliga system på kort sikt. Detta inkluderar 

harmonisering av krav och skapande av en användargrupp för gemensam virtuell utbildning och 

träning med hjälp av gemensamma it-verktyg. På lång sikt rekommenderas i den samordnade årliga 

försvarsöversikten att en gemensam delad arkitektur utvecklas till mitten av 2020-talet för alla 

delsystem med hjälp av den senaste tekniken. Tio länder har uttryckt intresse för ett framtida 

samarbete. 

Motverka UAS/Anti-Access/Area Denial (A2/AD) – I den samordnade årliga försvarsöversikten 

rekommenderas att europeisk kapacitet utvecklas för att motverka system för obemannade 

luftfarkoster (UAS) och för att förstärka skyddet av styrkorna. Detta ska även bidra till att skapa en 

europeisk standard för så kallade fysiska avregleringszoner, Anti-Access/Area Denial (A2/AD). I den 

samordnade årliga försvarsöversikten konstateras att den europeiska strategi som man har använt för 

A2/AD nått ett vägskäl. Kapacitet kommer antingen att utvecklas gemensamt för europeiska styrkor 

eller inte alls. 

Rymdförsvar – I den samordnade årliga försvarsöversikten rekommenderas att en europeisk 

rymdförsvarsstrategi utvecklas för att förbättra tillgången till rymdtjänster och skydd av 

rymdtillgångar. Som ett framväxande operativt område skulle ett ökat samarbete bidra till större 

engagemang hos försvarsministrar och ett erkännande av militära krav i de mer breda 

rymdprogrammen på EU-nivå. 

Ökad militär rörlighet – I den samordnade årliga försvarsöversikten rekommenderas att alla 

medlemsstater deltar mer aktivt i militära rörlighetsprogram, i synnerhet luft- och 

sjötransportoperationer, logistikresurser och ökad motståndskraft i tillhörande it-system och it-

processer vid hybridkrigföring till mitten av 2020-talet. 

DET EUROPEISKA FÖRSVARSLÄGET 
I rapporten konstateras att det europeiska försvarsläget kännetecknas av fragmentering och bristande 

konsekvens, samt att utgifterna för försvarssamarbete ligger långt under de överenskomna 

riktmärkena. Detta inkluderar utveckling av militär kapacitet, insatser inom forskning och teknik, stöd 

till försvarsindustrin samt operativa aspekter. Enligt rapporten krävs fortlöpande insatser under en 
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lång tid när det gäller försvarsutgifter, försvarsplanering och försvarssamarbete för att övervinna den 

kostsamma fragmenteringen och kunna dra fördel av synergier och ökad militär interoperabilitet. 

Analysen i den samordnade årliga försvarsöversikten visar även följande: 

o Fragmenteringen och bristen på konsekvens i det europeiska läget drivs på av stora skillnader 

i typ av militär utrustning och olika nivåer när det gäller modernisering och interoperabilitet. 

Detta har en negativ påverkan på förmågan hos medlemsstaternas styrkor att samverka 

effektivt. 

o Engagemanget när det gäller uppdrag och insatser inom den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken är mycket litet, och skiljer sig kraftigt mellan medlemsstaterna när det gäller 

ramverk och övergripande operativa insatser. 

o Genom matchning av planering och intressen skulle de samarbetsområden som identifieras i 

den samordnade årliga försvarsöversikten leda till betydande fördelar när det gäller att 

uppfylla de nationella prioriteringar som medlemsstaterna uttryckt. Med tiden skulle detta 

generera betydande operativa fördelar, i synnerhet när medlemsstaterna sätter in 

gemensamma insatsstyrkor. 

TA SAMARBETET VIDARE 
Den samordnade årliga försvarsöversikten kan leda till nya samarbetsprojekt som lanseras av 

medlemsstaterna i olika format – inom EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco), EDA eller 

något annat bilateralt eller multinationellt ramverk – om de så önskar. Den fullständiga rapporten med 

iakttagelser har cirkulerats bland medlemsstaterna. 
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MEDDELANDE TILL REDAKTÖRERNA 
 

1) Pressmeddelandet finns på 23 EU-språk 

2) Faktablad med ytterligare information om de sex fokusområden som rekommenderas i den 

samordnade årliga försvarsöversikten 

3) Rapporten om den samordnade årliga försvarsöversikten inklusive en sammanfattning finns 

här 

4) Video som förklarar hur den samordnade årliga försvarsöversikten fungerar 

5) Webbnyheter om Europeiska försvarsbyråns styrelse 

6) De 26 deltagande medlemsstaterna i EDA och den samordnade årliga försvarsöversikten 

består av samtliga 27 EU-medlemsstater utom Danmark. 

7) Europeiska försvarsbyrån (EDA), navet i det europeiska försvarssamarbetet 

i. EDA, som bildades 2004 för att stödja och underlätta försvarssamarbete i Europa, har 

nu blivit platsen där länder som vill kan utveckla sin försvarskapacitet tillsammans 

med andra. 

ii. EDA:s expertis och verksamhet omfattar hela spektrumet av samarbete: från 

kravharmonisering till att tillhandahålla operativ kapacitet; från forskning, 

teknikutveckling och innovationer till utveckling av demonstratorer; från utbildning 

och övningar till att stödja insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken. 

iii. EDA har också ett nära samarbete med den europeiska försvarsindustrin för att stärka 

den europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basen och hjälpa till att göra 

industrin starkare och mer konkurrenskraftig. 

iv. EDA:s roll och inflytande har efterhand ökat, framför allt genom EU:s globala strategi 

(2016) som också ledde till att medlemsländerna 2017 utvidgade EDA:s uppdrag. 

8) Följ #EUdefence på sociala medier för mer information och besök vår webbplats 

www.eda.europa.eu. 
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