
EU:S  
FÖRSVARS-
SAMARBETE

FAKTA OCH 
SIFFROR

EDA:s roll och inflytande har efterhand 
ökat, framförallt genom EU:s globala stra
tegi (2016) som också ledde till att medlems
länderna 2017 utvidgade EDA:s uppdrag.

EDA:s expertis och verksamhet omfattar 
hela spektrumet av samarbete: 
från kravharmonisering till att leverera opera
tiv förmåga; från forskning, teknikutveckling 
och innovationer till utveckling av demonstra
torer; från utbildning och övningar till att stöd
ja insatser inom ramen för den gemensamma 
säkerhets och försvarspolitiken (GSFP).

Europeiska försvarsbyrån (EDA) som bilda
des 2004 för att stödja och under lätta 
försvarssamarbete i Europa, har nu 
blivit platsen där länder som vill kan utveckla 
sin försvarsförmåga tillsammans med andra.

EDA har också ett nära samarbete med den 
europeiska försvarsindustrin 
för att stärka den europeiska försvars
teknologiska och industriella basen  
(EDTIB) och hjälpa till att göra industrin 
mer konkurrenskraftig.

Inrättades 2004 
Som en försvarsbyrå inom Europeiska 
unionens råd, baserad i Bryssel.

26 medlemsländer 
(Alla EUländerna utom Danmark.)

+- 180 anställda 
Plus ett nätverk med runt 2 500 
nationella experter.

Samarbetsavtal 
Med Norge, Schweiz, Serbien, Ukraina.

Leds av verkställande direktör Olli Ruutu (ad interim) med bemyndigande från Josep Borell,  
unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

EUROPEISKA FÖRSVARSBYRÅN
NAVET I EU:S FÖRSVARSSAMARBETE
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> EDA leder och genomför för närvarande Europeiska 
 kommissionens förberedande åtgärd för  försvarsrelaterad 
forskning (PADR), vilket banar väg för ett europeiskt 
försvars forskningsprogram inom ramen för den framtida 
 Europeiska försvarsfonden (EDF) från och med 2021.

> I EDA:s 12 arbetsgrupper för teknologiutveckling (Capa
bility Technology Groups, CapTech) samlas experter från 
medlemsländer, industri och forskningsorganisationer. 
 Genom dem har närmare 200 forsknings och teknikprojekt 
genomförts inom ramen för EDA sedan 2004.

> Sedan 2016 har EU inrättat flera verktyg för EU:s försvars
samarbete: den reviderade förmågeutvecklingsplanen 
(CDP), samordnad årlig försvarsöversikt (CARD), permanent 
strukturerat samarbete (Pesco) och Europeiska försvars
fonden (EDF).

> Alla dessa instrument hänger ihop: CDP identifierar 
förmåge utvecklingsprioriteringar, CARD ger en översikt 
av befintlig förmåga i Europa och identifierar möjligheter 
till samarbete, Pesco erbjuder alternativ för gemensam 
förmåge utveckling, och EDF tillhandahåller finansiering för 
samarbetsprojekt inom försvarsområdet. 

> För att få hela strukturen att fungera måste alla verktyg 
kopplas ihop och samverka. EDA spelar en central roll i det
ta, deltar i alla de nya försvarsinitiativen och säkerställer 
samstämmighet mellan dem, även gentemot NATO.

> EDA arrangerar multinationella utbildningar/övningar för 
att öka interoperabiliteten mellan medlemsländernas för
band och utrustning inom flera olika områden, t.ex. heli
koptrar, flygtransport, röjning av improviserade spräng
laddningar (CIED), RPASövningar, cyberförsvar, militär 
energiförsörjning.

> EDA har fått i uppdrag av medlemsländerna att under
lätta samarbetet med Europeiska kommissionen och andra 
EUorgan samt att agera som en militär röst för att tillvarata 
försvarsintressen inom andra politikområden inom EU. EDA 
gör detta inom flera områden, särskilt som 

>> militär länk i införandet av ett gemensamt europeisk luft
rum (Single European Sky, SES) och i policies för cyber
säkerhet,

>> genomförare av Europeiska kommissionens samråds forum 
för hållbar energi inom försvars och säkerhetssektorn,

>> representant för de medlemsländer som vill minimera 
EU:s kemikalielagstiftnings (Reach) inverkan på försvaret.

> EDA utgör en plattform för medlemsländerna för att delta 
i multinationella förmågeutvecklingsprojekt: från planering, 
forskning och standardisering till utveckling, upphandling 
och utbildning. 

> EDA är en liten och flexibel organisation som erbjuder 
skräddarsydda lösningar: Medlemsländerna bestämmer 
från fall till fall om vilka projekt de vill delta i utifrån sina egna 
försvarsbehov. EDA hanterar för närvarande en bra bit över 
100 forsknings och förmågeutvecklingsprogram och pro
jekt, över 200 andra aktiviteter rörande förmåge utveckling, 
forskning och teknikutveckling samt försvarsindustri.

> EDA:s roll som ”det främsta prioriteringsinstrumentet på 
EUnivå till stöd för försvarskapacitetsutveckling” bekräfta
des 2017 av medlemsländerna. Rollen är väsentlig för att 
säkerställa att förmågeutvecklingssamarbetena fokuseras 
på försvarsmakternas identifierade operativa behov.

> EDA reviderar regelbundet EU:s  förmågeutvecklingsplan 
(CDP) – som nu kommer att utgöra en referens för medlems 
ländernas nationella planering och en utgångspunkt för 
EU:s initiativ inom försvarsområdet (CARD, Pesco, EDF) – 
samt den överbryggande strategiska forsknings agendan 
(OSRA) och strategiska aktiviteter för att stödja europeisk 
försvarsindustri (KSA).

Idag, 15 år efter bildandet, 
är EDA etablerat inom en rad områden:

EU-gemensam 
träning för förbättrad 
interoperabilitet

En militär röst inom EU

Koordinator för EU:s 
försvarsforskning

Garant för att 
försvarsinitiativen 
hänger ihop

Arkitekt för EU:s militära 
förmågeprioriteringar 

Plattform för EU:s 
försvarssamarbete


