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FAKTY  
A ČÍSLA

Úloha a  vplyv agentúry neustále rastie, 
najmä v  súvislosti s  vykonávaním globálnej 
stratégie EÚ (2016), podľa ktorej členské štá-
ty okrem iného v  roku 2017 posilnili poslanie 
agentúry.

Odborné znalosti a  činnosti EDA sa vzťahu-
jú na celé spektrum spolupráce: od 
harmonizačných požiadaviek po zabezpeče-
nie prevádzkovej spôsobilosti; od výskumu 
a technológií a inovácie po vývoj technologic-
kých modelov; od odbornej prípravy a výcviku 
po podporu operácií SBOP.

Poslaním Európskej obrannej agentúry (EDA) 
zriadenej v  roku 2004 je podporovať 
a uľahčovať obrannú spoluprácu 
v Európe. Stala sa miestom, ktoré umožňuje 
krajinám, ktoré majú záujem, spoločne roz-
víjať obranný potenciál.

EDA tiež úzko spolupracuje s  európ-
skym obranným priemyslom, aby 
upevnila obrannú technologickú a priemy-
selnú základňu Európy a pomohla vytvoriť 
silnejší a  konkurencieschopnejší priemy-
sel.

Zriadená v roku 2004 
ako agentúra Rady EÚ so sídlom 
v Bruseli;

26 členských štátov 
(všetky krajiny EÚ okrem Dánska);

+- 180 zamestnancov 
plus sieť približne 2 500 
vnútroštátnych odborníkov;

Administratívne dohody 
s Nórskom, Švajčiarskom, Srbskom, 
a Ukrajinou;

Vedie ju výkonný riaditeľ Jiří Šedivý pod dohľadom vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella.

EURÓPSKA OBRANNÁ AGENTÚRA
STREDISKO OBRANNEJ SPOLUPRÁCE EÚ
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> EDA v súčasnosti vykonáva a riadi prípravnú akciu Európskej 
komisie v oblasti obranného výskumu (PADR), ktorou sa pri-
pravuje pôda pre európsky program výskumu v oblasti obrany 
pod hlavičkou budúceho Európskeho obranného fondu (EDF) 
od roku 2021.

> Agentúra má 12 skupín technologických spôsobilostí (Cap-
Tech), v  ktorých sa stretávajú odborníci z  členských štátov, 
priemyslu a výskumných organizácií. Prostredníctvom skupín 
EDA riadila od roku 2004 takmer 200 výskumných a technolo-
gických projektov.

> EÚ zaviedla od roku 2016 niekoľko nových nástrojov obran-
nej spolupráce EÚ: revidovaný plán rozvoja spôsobilostí (CDP), 
koordinované výročné preskúmanie v  oblasti obrany (CARD), 
stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) a  Európsky obranný 
fond (EDF).

> Všetky tieto nástroje sú vzájomne prepojené: v CDP sú urče-
né priority v oblasti spôsobilostí; v CARD sa poskytuje prehľad 
existujúcich spôsobilostí v Európe a určujú sa možnosti spolu-
práce; PESCO ponúka možnosti na rozvoj prioritných spôsobi-
lostí prostredníctvom spolupráce; a z EDF sa poskytuje finan-
covanie projektov v oblasti obrannej spolupráce.    

> Fungovanie celej tejto zostavy si vyžaduje spoločné pôso-
benie všetkých nástrojov a ich interakciu. EDA pri tom zohráva 
ústrednú úlohu – zapája sa do každej novej obrannej iniciatívy 
a zabezpečuje medzi nimi jednotnosť, a to aj s NATO.

> EDA organizuje nadnárodnú odbornú prípravu/výcvik s cie-
ľom posilňovať interoperabilitu medzi vojskami členských 
štátov a ich vojenským vybavením v rôznych oblastiach, ako 
sú vrtuľníky, letecká doprava, boj proti improvizovaným vý-
bušným zariadeniam (C-IED), simulačné cvičenia s  diaľkovo 
riadeným leteckým systémom (RPAS), kybernetická obrana, 
energetickí správcovia v oblasti obrany.

> Členské štáty poverili agentúru EDA, aby pôsobila ako 
sprostredkovateľ medzi Európskou komisiou a  agentúrami 
EÚ a konala ako vojenské prepojenie v záujme využitia širších 
oblastí politiky EÚ v  prospech obrany. Agentúra to vykonáva 
v mnohých oblastiach, predovšetkým v týchto: 

>> vojenské prepojenie pri vykonávaní iniciatívy EÚ jednotné 
európske nebo (SES) a politiky v oblasti kybernetickej bezpeč-
nosti;

>> vykonávateľ konzultačného fóra Európskej komisie pre vyu-
žívanie energie z udržateľných zdrojov v oblasti obrany a bez-
pečnosti (CF SEDSS);

>> partner pre členské štáty, ktoré chcú minimalizovať vplyv 
právnych predpisov EÚ o chemických látkach (REACH) na ob-
ranu.

> EDA ponúka členským štátom platformu, cez ktorú sa môžu 
zapájať do nadnárodných projektov zameraných na spôsobi-
losti: od plánovania, výskumu a  štandardizácie až po vývoj, 
obstarávanie a odbornú prípravu. 

> Agentúra je malá a pružná, takže vie prispôsobiť svoju prácu 
– členské štáty sa môžu v závislosti od prípadu rozhodnúť, či 
sa chcú alebo nechcú zapojiť do projektov. EDA v súčasnosti 
riadi vyše 100 programov zameraných na výskum a spôsobi-
losti a viac ako 200 ďalších činností týkajúcich sa rozvoja spô-
sobilostí, výskumu a technológií a obranného priemyslu.

> Členské štáty v roku 2017 potvrdili úlohu EDA ako „hlavného 
nástroja na úrovni EÚ na stanovovanie priorít pri podpore roz-
voja obrannej spôsobilosti“. Kľúčovou úlohou je zabezpečiť, 
aby sa rozvoj spôsobilostí založený na spolupráci zameriaval 
na prevádzkové potreby stanovené ozbrojenými silami.

> Agentúra vedie pravidelné preskúmanie plánu rozvoja spô-
sobilostí EÚ (CDP), ktorým sa teraz budú riadiť členské štá-
ty pri zostavovaní plánov národnej obrany, pričom slúži ako 
hlavná referencia pre obranné nástroje EÚ. Preskúmava aj za-
strešujúcu agendu strategického výskumu (OSRA) a kľúčové 
strategické činnosti (KSA).

Dnes 15 rokov po svojom zriadení 
sa EDA presadila ako:

Centrum odbornej 
prípravy EÚ v záujme 
väčšej interoperability 

Vojenský hlas v iných 
oblastiach politiky EÚ 

Správkyňa obranného 
výskumu EÚ

Dohľad nad jednotnosťou

Tvorkyňa priorít EÚ 
v oblasti spôsobilostí 

Platforma obrannej 
spolupráce EÚ


