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Rola i  wpływ Agencji stale rosną, 
zwłaszcza w  związku z  implementa-
cją globalnej strategii UE (2016 r.), któ-
ra spowodowała, że w  2017 r. państwa 
członkowskie rozszerzyły misję Agencji.

Ekspertyza i  działania EDA obejmują całe 
spektrum współpracy: od ujednoli-
cania wymogów do zapewnienia zdolności 
operacyjnych; od badań i  technologii (R&T) 
oraz innowacji do rozwoju demonstratorów 
technologii, od szkoleń i ćwiczeń do wsparcia 
operacji WPBiO.

Europejska Agencja Obrony (EDA), utworzo-
na w 2004 r. w celu wspierania i uła-
twiania współpracy obronnej 
w Europie, stała się centrum zrzeszającym 
kraje pragnące wspólnie rozwijać swoje 
zdolności obronne.

EDA ściśle współpracuje również z euro-
pejskim przemysłem obronnym 
w  celu wzmocnienia europejskiej bazy 
technologicznej i przemysłowej w dziedzi-
nie obronności oraz w  celu wzmocnienia 
i zwiększenia konkurencyjności przemysłu.

Została założona w 2004 r. 
jako agencja Rady UE z siedzibą 
w Brukseli.

26 państw członkowskich 
(wszystkie kraje UE z wyjątkiem 
Danii).

Ok. 180 pracowników 
oraz sieć około 2 500 ekspertów 
krajowych.

Porozumienia administracyjne 
z Norwegią, Szwajcarią, Serbią, 
Ukrainą.

Zarządzana przez dyrektora generalnego Jiří Šedivý z upoważnienia Josepa Borrella, 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY
CENTRUM NA RZECZ WSPÓŁPRACY OBRONNEJ UE
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> EDA obecnie realizuje i  koordynuje działanie przygotowaw-
cze Komisji Europejskiej w  zakresie badań nad obronnością 
(PADR), które przygotowuje podstawy pod mający ruszyć od 
2021 r. europejski program badań nad obronnością w ramach 
przyszłego Europejskiego Funduszu Obrony (EFO).

> 12 paneli technologicznych Agencji (CapTechs) skupia eks-
pertów z  dziedziny przemysłu i  organizacji badawczych 
z  państw członkowskich. Za ich pośrednictwem od 2004  r. 
EDA zarządzała blisko 200 projektami badawczymi i  techno-
logicznymi.

> Od 2016 r. UE wprowadziła szereg nowych unijnych narzędzi 
współpracy obronnej: zaktualizowany plan rozwoju zdolności 
(CDP), skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności 
(CARD), stałą współpracę strukturalną (PESCO) oraz Europej-
ski Fundusz Obrony (EFO).

> Wszystkie te instrumenty są ze sobą powiązane: plan roz-
woju zdolności określa priorytety w  zakresie zdolności; pro-
gram CARD przedstawia przegląd zdolności istniejących 
w  Europie i  określa możliwości współpracy; program PESCO 
oferuje możliwości rozwoju priorytetowych zdolności w  ra-
mach współpracy; a  EFO zapewnia finansowanie wspólnych 
projektów obronnych przez UE.    

> Aby cały mechanizm funkcjonował, wszystkie narzędzia 
muszą być połączone i współdziałać. EDA odgrywa w tym klu-
czową rolę: jest zaangażowana w każdą z nowych inicjatyw 
obronnych i  zapewnia spójność między nimi oraz spójność 
z NATO.

> EDA organizuje międzynarodowe szkolenia/ćwiczenia w celu 
zwiększenia interoperacyjności pomiędzy siłami zbrojnymi 
państw członkowskich, w tym ich sprzętu, w obszarach takich 
jak: śmigłowce, transport lotniczy, przeciwdziałanie improwi-
zowanym ładunkom wybuchowym (C-IED), szkolenie symula-
cyjne operatorów RPAS, obrona przed atakami cybernetyczny-
mi, zarządzanie energią w sektorze wojskowym (obronnym).

> Państwa członkowskie powierzyły EDA pełnienie roli pośred-
nika przy pracach z  Komisją Europejską i  agencjami UE oraz 
występowanie w  charakterze pośrednika wojskowego w  celu 
eksploatowania szerszej polityki UE z korzyścią dla obronności. 
Agencja działa w różnych dziedzinach, w szczególności jako: 

>> płaszczyzna kontaktu wojskowego we wdrażaniu unijnej 
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) i polityki 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

>> instytucja wdrażająca forum konsultacyjne Komisji Euro-
pejskiej na rzecz zrównoważonej energii w  sektorze obrony 
i bezpieczeństwa (CF SEDSS);

>> prowadzący rozmowy z  państwami członkowskimi, które 
chcą zminimalizować wpływ prawodawstwa UE dotyczącego 
chemikaliów (REACH) na obronność.

> EDA oferuje swoim państwom członkowskim platformę 
umożliwiającą im zaangażowanie się w  wielonarodowe pro-
jekty w zakresie zdolności: od planowania, badań i normaliza-
cji do rozwoju, zamówień publicznych i szkoleń. 

> Agencja działa „à la carte”: państwa członkowskie mogą 
każdorazowo decydować, czy chcą uczestniczyć w  projek-
tach. EDA zarządza obecnie ponad 100 programami i  projek-
tami w  zakresie badań i  zdolności oraz ponad 200 innymi 
działaniami związanymi z rozwojem zdolności, badaniami nad 
technologiami oraz przemysłem obronnym.

> W 2017 r. państwa członkowskie potwierdziły rolę EDA jako 
„głównego instrumentu ustalania priorytetów w  zakresie 
wspierania rozwoju zdolności obronnych na poziomie UE”. 
Kluczowe znaczenie ma zapewnienie, by rozwój zdolności 
w zakresie współpracy koncentrował się na potrzebach ope-
racyjnych określonych przez siły zbrojne.

> Agencja kieruje okresowym przeglądem planu rozwoju 
zdolności UE (CDP), który będzie odpowiedzialny za ustala-
nie wytycznych w sprawie krajowego planowania obronnego 
państw członkowskich i  będzie służył jako kluczowy punkt 
odniesienia dla instrumentów obronnych UE, jak również dla 
nadrzędnego strategicznego programu badawczego (OSRA) 
i kluczowych działań strategicznych (KSA).

Dziś, 15 lat po jej utworzeniu,  
EDA ugruntowała swoją pozycję jako:

Działania na 
rzecz większej 
interoperacyjności 

Głos wojskowy w innych 
politykach UE 

Ośrodek kierowania 
badaniami nad 
obronnością w UE

Na straży spójności

Kreator priorytetów UE 
w zakresie zdolności 
obronnych 

Platforma współpracy 
obronnej UE


