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MINISTRAMS PRISTATYTOS NAUJOS JUNGTINIŲ KARINIŲ PAJĖGUMŲ 
GALIMYBĖS SIEKIANT ĮVEIKTI EUROPOS GYNYBINĮ SUSIKALDYMĄ 
 

2020 m. lapkričio 20 d., Briuselis. Pirmojoje Europos gynybos padėties apžvalgoje – suderintos 

metinės peržiūros gynybos srityje (angl. CARD) ataskaitoje – nustatomi reikšmingi 

bendradarbiavimo Europos gynybos srityje būdai, pristatant 55 naujas galimybes šalims kartu 

plėtoti gynybos pajėgumus. Joje rekomenduojama į Europos plėtros pastangų prioritetinių sričių 

sąrašą įtraukti šešias naujos kartos didelio poveikio pajėgumų galimybes. Peržiūroje taip pat 

nustatyta, kad Europos gynybos padėčiai būdingas didelis fragmentiškumas ir mažos investicijos į 

bendradarbiavimą. 

Europos gynybos agentūra (EGA) šiandien EGA gynybos ministrams pateikė pirmąją CARD ataskaitą, 

parengtą pastaruosius 12 mėnesių glaudžiai bendradarbiaujant su Europos išorės veiksmų tarnyba 

(EIVT) ir Europos Sąjungos kariniu štabu (EUMS). 

Pasak agentūros vadovo, vyriausiojo įgaliotinio ir pirmininko pavaduotojo Josepo Borrello: „Pirmą 

kartą turime unikalią visų 26-ių EGA valstybių narių nacionalinės gynybos planavimo ir pajėgumų 

plėtros pastangų apžvalgą. Tai – išsamaus dialogo su nacionalinės gynybos planuotojais ES lygmeniu 

rezultatas. Joje valstybėms narėms nurodomos sritys, kuriose yra didelio bendradarbiavimo Europos 

gynybos srityje potencialo, aprūpinant valstybių narių pajėgas modernia įranga ir pagerinant jų 

sąveikumą, be kita ko, BSGP misijų ir operacijų metu.“ 

KURIAME ATEITĮ KARTU 
Remiantis pačių valstybių narių planavimu ir dialogais su nacionalinės gynybos planuotojais, 

ataskaitoje nurodomos aiškios tarptautinio bendradarbiavimo galimybės ir nustatytos 55 galimybės 

visose karinėse srityse: žemės (17), oro (14), jūrų laivininkystės (12), kibernetinės erdvės (3), kosmoso 

(4) ir bendrų pagalbinių pajėgų (5). Ataskaitoje daroma išvada, kad daugelis iš jų gali turėti reikšmingą 

poveikį Europos pajėgumų padėčiai, suteikti veiklos privalumų ir paremti ES strateginę autonomiją. 

Joje taip pat teikiamos rekomendacijos dėl papildomų 56-ių su moksliniais tyrimais ir technologijomis 

susijusių bendradarbiavimo galimybių.  Valstybės narės patvirtino CARD ciklo rekomendacijas per 

šiandien įvykusį EGA ministrų valdančiosios tarybos posėdį. 

Ataskaitoje nurodomi šeši naujos kartos pajėgumai – prioritetinės sritys, į kurias valstybės narės gali 

sutelkti pajėgumus, nes šios sritys turi didelį potencialą trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu 

pagerinti ES ir jos valstybių narių veiklos rezultatus, kartu užtikrindamos pramoninę patirtį. Remiantis 

valstybių narių svarstymais manoma, kad šių sričių tikrai galima imtis bendradarbiaujant, ir tai leistų 

valstybėms visapusiškai dalyvauti sistemos ir posistemio lygmenimis. Šešios prioritetinės sritys yra 

šios: 

Pagrindiniai koviniai tankai (angl. MBT) – CARD rekomenduojama bendrai kurti ir įsigyti naujos kartos 

MBT ilguoju laikotarpiu (pradėti eksploatuoti 2030-ųjų viduryje), ir bendrai modernizuoti bei atnaujinti 
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esamus pajėgumus trumpuoju laikotarpiu. Jei valstybės narės bendradarbiautų atnaujinant arba 

pradedant eksploatuoti naujus tankus, tipų ir variantų skaičių iki ketvirtojo dešimtmečio vidurio galima 

būtų sumažinti 30 proc. 11 šalių pareiškė norą bendradarbiauti toliau. 

Europos patruliavimo klasės antvandeninis laivas – CARD rekomenduojama per ateinantį dešimtmetį 

pakeisti pakrantės ir jūroje esančius patrulinius laivus ir sukurti ES masto modulinių karinio jūrų laivyno 

platformų sistemą. Rasta bendradarbiavimo galimybių vykdant bendrus standartizuotus viešuosius 

pirkimus, kuriant bendrą logistiką panašiems laivams ir bendrus būsimus funkcinius reikalavimus; 7 

valstybės narės pareiškė norą bendradarbiauti. 

Karių sistemos – CARD rekomenduojama modernizuoti karių sistemas trumpuoju laikotarpiu kartu 

įsigyjant esamas sistemas, įskaitant reikalavimų suderinimą ir vartotojų grupės bendriems virtualiems 

mokymams bei pratyboms kūrimą naudojant bendras IT priemones. Ilguoju laikotarpiu 

rekomenduojama iki trečiojo dešimtmečio vidurio sukurti bendro dalijimosi struktūrą visoms 

posistemėms naudojant pažangiausias technologijas. 10 šalių pareiškė norą bendradarbiauti toliau. 

Kova su UAS / patekimo į regioną užkirtimas ir regiono blokavimas – CARD rekomenduojama vystyti 

Europos pajėgumus kovoti su bepiločių orlaivių sistemomis (UAS), siekiant pagerinti pajėgų apsaugą, 

taip pat prisidėti kuriant patekimo į regioną užkirtimo ir regiono blokavimo (A2 / AD) Europos 

standartą. CARD daroma išvada, kad Europos pajėgumų srityje nėra vieningos nuomonės dėl požiūrio 

į A2 / AD, kai pajėgumai yra arba plėtojami bendradarbiaujant, arba Europos pajėgoms plėtojami 

nebus. 

Gynyba kosmose – CARD rekomenduojama formuoti Europos poziciją į gynybą kosmose, siekiant 

pagerinti kosmoso paslaugų prieinamumą ir turto apsaugą kosmose. Šioje besiformuojančioje veiklos 

srityje didesnis bendradarbiavimas padėtų labiau įsitraukti gynybos ministerijoms ir įtvirtinti karinius 

reikalavimus platesnėse ES lygmeniu vykdomose kosmoso programose. 

Sustiprintas karinis mobilumas – CARD rekomenduojama visoms valstybėms narėms iki trečiojo 

dešimtmečio vidurio pradėti aktyviau dalyvauti karinio mobilumo programose, visų pirma susijusiose 

su orlaiviais ir jūrų keltuvais, taip pat įgyvendinant logistikos priemones, ir didinti susijusių IT sistemų 

ir procesų atsparumą hibridinio karo sąlygomis. 

EUROPOS GYNYBOS PADĖTIS 
Ataskaitoje teigiama, kad Europos gynybai būdingas fragmentiškumas, nenuoseklumas ir gerokai už 

sutartas bendras normas mažesnės bendradarbiavimo gynybos srityje išlaidos. Tai apima karinių 

pajėgumų plėtrą, pastangas mokslinių tyrimų ir technologijų srityje, gynybos pramonės paramą ir 

veiklos aspektus. Joje daroma išvada, kad ilguoju laikotarpiu reikės dėti nuolatines pastangas gynybos 

išlaidų, planavimo ir bendradarbiavimo srityse, kad būtų įveiktas daug išlaidų reikalaujantis 

susiskaidymas ir pasinaudota sinergijos bei sustiprinto karinio sąveikumo privalumais. Be to, atlikus 

CARD analizę nustatyta, kad: 
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o didelė karinės įrangos rūšių įvairovė ir skirtingi modernizavimo bei sąveikumo lygiai lemia 

Europos gynybinį fragmentiškumą ir suderinamumo trūkumą. Tai daro neigiamą poveikį 

siekiant, kad valstybių narių pajėgos veiksmingai veiktų kartu; 

o įsipareigojimas BSGP misijoms ir operacijoms yra labai mažas, tarp valstybių narių labai skiriasi 

įsipareigojimų sistemos ir bendros veiklos pastangos; 

o CARD nustatytos bendradarbiavimo sritys labai padėtų nustatyti valstybių narių 

deklaruojamus nacionalinius prioritetus derinant planavimą ir interesus. Laikui bėgant tai 

suteiktų didelį operatyvinį pranašumą, ypač kai valstybės narės kartu dislokuoja ir valdo 

pajėgas. 

TĘSIAMAS BENDRADARBIAVIMAS 
CARD gali paskatinti naujus bendradarbiavimo projektus, kuriuos valstybės narės pradės įgyvendinti 

įvairiais formatais – pagal PESCO, EGA ar kitas dvišales ar daugiašales sistemas, – jei jos nuspręstų juos 

tęsti. Išsami ataskaita ir jos išvados išplatintos valstybėms narėms. 
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PASTABOS REDAKTORIAMS 
 

1) Pranešimą spaudai galima rasti 23 ES kalbomis. 

2) Informacijos suvestinė su papildoma informacija apie 6 CARD rekomenduojamas prioritetines 

sritis 

3) CARD ataskaitą ir jos santrauką galima rasti čia 

4) Vaizdo paaiškinimas, kaip veikia CARD 

5) Žiniatinklio naujienos apie EGA valdančiąją tarybą 

6) 26 dalyvaujančios EGA ir CARD valstybės narės yra visos 27 ES valstybės narės, išskyrus Daniją. 

7) Europos gynybos agentūra (EGA), Europos bendradarbiavimo gynybos srityje centras: 

i. 2004 m. įkurta remti ir palengvinti bendradarbiavimą gynybos srityje Europoje, EGA 

tapo vieta, kur šalys, norinčios bendradarbiauti plėtojant savo gynybos pajėgumus, 

gali tai padaryti. 

ii. EGA patirtis ir veikla apima visą bendradarbiavimo spektrą: nuo reikalavimų derinimo 

iki veiklos pajėgumų teikimo; nuo mokslinių tyrimų ir technologijų bei inovacijų iki 

besivystančių technologijų demonstracinių įrenginių; nuo mokymo ir pratybų iki 

paramos BSGP operacijoms. 

iii. EGA taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Europos gynybos pramone, siekdama 

sustiprinti Europos gynybos technologinę ir pramoninę bazę ir padėti pramonei tapti 

stipresnei ir konkurencingesnei. 

iv. Agentūros vaidmuo ir poveikis nuolat augo, ypač įgyvendinant Visuotinę ES strategiją 

(2016 m.), kuri taip pat paskatino valstybes nares sustiprinti agentūros misiją 2017 m. 

8) Norėdami sužinoti daugiau sekite #EUdefence socialiniuose tinkluose ir apsilankykite mūsų 

svetainėje www.eda.europa.eu. 
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