
ES BENDRA-
DARBIAVIMAS 
GYNYBOS  
SRITYJE

FAKTAI  
IR SKAIČIAI

Agentūros vaidmuo ir poveikis 
nuolat augo, ypač įgyvendinant 
Visuotinę ES strategiją (2016 m.), kuri 
taip pat paskatino valstybes nares 
sustiprinti agentūros misiją 2017 m.

EGA kompetencija ir veikla apima visą ben-
dradarbiavimo spektrą: nuo reikalavimų 
suderinimo iki operacinių pajėgumų teikimo; nuo 
mokslinių tyrimų ir technologijų (MTT) bei inova
cijų iki technologijų parodomųjų pavyzdžių plė
tojimo; nuo mokymų ir pratybų iki paramos BSGP 
operacijoms.

Europos gynybos agentūra (EGA), įkurta 
2004 m. siekiant paremti ir palengvinti 
bendradarbiavimą gynybos srityje, 
tapo vieta Europoje, kur šalys, norinčios vystyti 
savo gynybos pajėgumus bendradarbiaujant, 
gali tai padaryti.

EGA taip pat glaudžiai bendradarbiauja su 
Europos gynybos pramone, kad 
sustiprintų Europos gynybos technologinę 
ir pramoninę bazę, ir padėtų pramonei tapti 
stipresnei ir konkurencingesnei.

Įsteigta 2004 m. 
kaip ES Tarybos agentūra, įsikūrusi 
Briuselyje;

26 valstybės narės 
(visos ES šalys išskyrus Daniją);

Apie 180 darbuotojų 
be to, maždaug 2 500 nacionalinių 
ekspertų tinklas;

Administraciniai susitarimai 
su Norvegija, Šveicarija, Serbija, 
Ukraina;

Vadovauja generalinis direktorius Jiří Šedivý, pavaldus Josep Borrell, Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai.

EUROPOS GYNYBOS AGENTŪRA
ES BENDRADARBIAVIMO GYNYBOS SRITYJE CENTRAS
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> EGA šiuo metu įgyvendina ir valdo Europos Komisijos 
parengia muosius veiksmus gynybos mokslinių tyrimų sri
tyje (PADR), rengiantis Europos gynybos mokslinių tyrimų 
programai pagal būsimą Europos gynybos fondą (EGF) nuo 
2021 m.;

> agentūros dvylika pajėgumų technologijų grupių („Cap
Techs“) renka ekspertus iš valstybių narių, pramonės ir 
mokslinių tyrimų organizacijų. Per juos EGA nuo 2004  m. 
vadovavo beveik 200 mokslinių tyrimų ir technologijų 
projektų.

> Nuo 2016 m. ES įdiegė keletą naujų ES bendradarbiavimo 
gynybos srityje priemonių: atnaujintą Pajėgumų plėtojimo 
planą (CDP), suderintą metinę peržiūrą gynybos srityje 
(CARD), Nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (PESCO) 
ir Europos gynybos fondą (EGF);

> visos šios iniciatyvos yra tarpusavyje susijusios: CDP nu
stato pajėgumų prioritetus į kuriuos valstybės narės turė
tų sutelkti savo bendras pastangas; CARD pateikia esamų 
pajėgumų Europoje apžvalgą ir nustato bendradarbiavimo 
galimybes; PESCO siūlo variantus, kaip bendradarbiaujant 
plėtoti prioritetinius pajėgumus; ir EGF teikia ES finansavimą 
paremti bendradarbiavimu grindžiamų  projektų gynybos 
srityje įgyvendinimą, su paskatinimu PESCO projektams;

> kad visa sistema veiktų, visos priemonės turi būti suvie
nytos ir sąveikauti. EGA čia vaidina pagrindinį vaidmenį: ji 
dalyvauja kiekvienoje naujoje gynybos iniciatyvoje ir užti
krina jų suderinamumą, taip pat su NATO.

> EGA rengia daugiašalius mokymus / pratybas, siekdama 
pagerinti valstybių narių karinių pajėgų ir karinės įrangos 
sąveikumą įvairiose srityse, tokiose kaip sraigtasparniai, oro 
transportas, kova su savadarbiais sprogstamaisiais užtai
sais (CIED), nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų 
(RPAS) treniruokliai mokymams (pristatyta 10 valstybių na
rių), kibernetinė gynyba, gynybos energetikos vadybininkai.

> Valstybės narės pavedė EGA būti tarpininke  ryšium su 
Europos Komisija ir kitomis ES agentūromis ir būti karine są
saja, siekiant panaudoti platesnę ES politiką gynybos labui. 
Agentūra tai daro įvairiose srityse, visų pirma kaip:

>> karinė sąsaja įgyvendinant ES Bendro Europos dangaus 
(BED) ir kibernetinio saugumo politiką;

>> Europos Komisijos Konsultacijų forumo dėl tvarios ener
gijos gynybos ir saugumo sektoriuje (CF SEDSS) vykdytoja;

>> valstybių narių, kurios nori kuo labiau sumažinti ES chemi
nių medžiagų teisės aktų (REACH) poveikį gynybai, atstovė.

> EGA suteikia savo valstybėms narėms galimybę dalyvauti 
daugiašalių pajėgumų projektuose: nuo planavimo, tyrimų 
ir standartizacijos iki plėtros, viešųjų pirkimų ir mokymo; 

> maža ir lanksti, agentūra dirba „à la carte“: kiekvienu kon
krečiu atveju valstybės narės gali nuspręsti, ar dalyvauti 
ad hoc projektuose, ar ne, priklausomai nuo jų poreikių ir 
interesų. Šiuo metu EGA valdo daugiau nei 100 mokslinių 
tyrimų ir pajėgumų programų ir projektų, 3 bendro pirkimo 
susitarimus bei daugiau nei 207 kitų veiklų, susijusių su 
pajėgumų plėtra, moksliniais tyrimais ir technologijomis bei 
gynybos pramone.

>  2017 m. valstybės narės patvirtino, kad EGA yra „pagrindi
nė prioritetų nustatymo priemonė ES lygmeniu remiant gy
nybos pajėgumų plėtojimą“. Svarbu užtikrinti, kad bendra
darbiavimu grindžiamas pajėgumų plėtojimas yra sutelktas 
į ginkluotųjų pajėgų nustatytus operacinius poreikius;

> agentūra periodiškai peržiūri ES pajėgumų plėtojimo planą 
(CDP), kuris dabar bus naudojamas kaip vadovas valstybių 
narių nacio nalinės gynybos planavimui ir taps pagrindiniu 
dokumentu ES gynybos iniciatyvoms/priemonėms (CARD, 
PESCO, EDF), taip pat įskaitant visa apimančią strateginę 
mokslinių tyrimų darbotvarkę (OSRA) ir pagrindines strate
gines veiklas (KSA).

Šiandien, praėjus 15 metų nuo jos įsteigimo,  
EGA yra:

ES mokymo vieta dėl 
didesnio sąveikumo 

Karinis balsas kitose ES 
politikos srityse 

ES gynybos mokslinių 
tyrimų valdytoja

Suderinamumo 
sergėtojas tarp ES 
gynybos priemonių

ES pajėgumų prioritetų 
architektas 

ES bendradarbiavimo 
gynybos srityje platforma


