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De rol en de impact van het agentschap 
zijn voortdurend gegroeid, in het 
bijzonder door de uitvoering van de algeme-
ne EU-strategie (2016), die er ook toe heeft 
geleid dat de lidstaten de opdracht van het 
agentschap in 2017 hebben aangescherpt.

De expertise en activiteiten van het EDA bestrijken 
het hele spectrum van samenwerking: 
van het harmoniseren van behoeften tot het leveren 
van operationele capaciteiten; van onderzoek & 
technologie (O&T) en innovatie tot het ontwikkelen 
van technologische demonstratiemodellen; van 
opleiding en oefeningen tot ondersteuning van 
GVDB-operaties.

Het Europees Defensieagentschap (EDA), dat in 
2004 is opgericht om de defensiesamen-
werking in Europa te  ondersteunen 
en te faciliteren, is de plek geworden waar 
landen, als zij hiertoe bereid zijn, hun defensie-
capaciteiten gezamenlijk kunnen ontwikkelen.

Het EDA werkt ook nauw samen met de 
Europese defensie-industrie om 
de technologische en industriële basis van 
Europa op defensiegebied te verstevigen 
en de industrie sterker en concurrentiëler 
te maken.

Opgericht in 2004 
als agentschap van de Raad van de 
EU, gevestigd in Brussel;

26 lidstaten 
(alle EU-landen behalve Denemarken);

+- 180 personeelsleden 
plus een netwerk van zo'n 2.500 
nationale deskundigen;

Administratieve regelingen 
met Noorwegen, Zwitserland, Servië 
en Oekraïne;

Onder leiding van algemeen directeur Jiří Šedivý onder de bevoegdheid van Josep Borrell, 
de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
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> Het EDA implementeert en beheert momenteel de 
 voorbereidende actie van de Europese Commissie op het ge-
bied van defensieonderzoek (PADR), die het pad effent voor 
een  Europees programma voor defensieonderzoek in het kader 
van het toekomstige Europese Defensiefonds (EDF) vanaf 2021;

> de twaalf Capability Technology Groups (CapTechs) van 
het agentschap zijn samengesteld uit deskundigen uit de 
 lidstaten, de industrie en onderzoeksorganisaties. Via hen 
worden sinds 2004 bijna 200 onderzoeks- en technologie-
projecten beheerd door het EDA.

> Sinds 2016 heeft de EU verschillende nieuwe instrumenten 
voor defensiesamenwerking ingevoerd: het herziene vermo-
gensontwikkelingsplan (CDP), de gecoördineerde jaarlijkse 
evaluatie van defensie (CARD), de permanente gestructureer-
de samenwerking (PESCO) en het Europese Defensiefonds 
(EDF);

> al deze instrumenten zijn met elkaar verbonden: het CDP 
stelt de capaciteitsprioriteiten vast; CARD geeft een overzicht 
van de bestaande capaciteiten in Europa en identificeert mo-
gelijkheden voor samenwerking; PESCO biedt opties voor het 
ontwikkelen van prioritaire capaciteiten in samenwerkings-
verband; en het EDF biedt EU-financiering voor coöperatieve 
defensieprojecten;    

> om het geheel te laten functioneren, moeten alle instrumen-
ten op elkaar aansluiten en met elkaar samenwerken. Het EDA 
speelt hierin een centrale rol: het is betrokken bij alle nieuwe 
defensie-initiatieven en zorgt voor samenhang tussen deze 
initiatieven, ook met de NAVO.

> Het EDA organiseert multinationale opleidingen/oefeningen 
ter verbetering van de interoperabiliteit tussen de troepen 
van de lidstaten en militair materieel en dit op verschillende 
gebieden zoals helikopters, luchtvervoer, bestrijding van 
geïmproviseerde ontploffingstuigen (C-IED), RPAS-opleiding 
op simulator, cyberdefensie en energiebeheerders bij 
defensie.

> Het EDA kreeg van de lidstaten de opdracht om op te treden 
als facilitator naar de Europe se Commissie en de EU-agent-
schappen en de militaire interface te zijn om het bredere 
EU-beleid ten behoeve van defensie te benutten. Het agent-
schap doet dit op verschillende gebieden, met name als: 

>> militaire interface in de uitvoering van het beleid van de EU 
inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES) en 
inzake cyberveiligheid;

>> uitvoerder van het overlegforum voor duurzame energie in 
de defensie- en veiligheidssector (CF SEDSS) van de Europese 
Commissie;

>> gesprekspartner voor lidstaten die de impact van de 
EU-wetgeving inzake chemische stoffen (REACH) voor defen-
sie tot een minimum willen beperken.

> Het EDA biedt de lidstaten een platform om deel te nemen aan 
multinationale capaciteitsprojecten: van planning, onderzoek 
en standaardisatie tot ontwikkeling, aanbesteding en opleiding; 

> klein en flexibel werkt het agentschap „à la carte”: de lidsta-
ten kunnen van geval tot geval beslissen om al dan niet aan 
projecten deel te nemen. Het EDA beheert momenteel meer 
dan 100 programma's en projecten op het gebied van onder-
zoek en capaciteiten, en meer dan 200 andere activiteiten in 
verband met capaciteitsontwikkeling, onderzoek en techno-
logie en de defensie-industrie.

> De rol van het EDA als „belangrijkste prioritiseringsinstru ment 
op EU-niveau ter ondersteuning van de ontwikkeling van defen-
siecapaciteiten" werd in 2017 door de lidstaten bevestigd. Het 
is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de gezamenlijke 
ontwikke ling van de capaciteiten gericht is op de operationele 
behoeften die bepaald zijn door de strijdkrachten;

> het agentschap is de drijvende kracht achter de periodieke 
herziening van het vermogensontwikkelingsplan van de EU 
(CDP) - dat nu als leidraad zal dienen voor de nationale defen-
sieplanning van de lidstaten en als een essentieel referentie-
punt voor de defensie-instrumenten van de EU - alsook van 
de overkoepelende strategische onderzoeksagenda (OSRA) 
en de essentiële strategische activiteiten (KSA).

Vandaag, 15 jaar na de oprichting,  
heeft het EDA zich bewezen als:

EU-opleidingsveld voor 
meer interoperabiliteit 

Militaire spreekbuis in 
andere EU-beleidsgebieden 

Manager van het 
EU-defensieonderzoek

Bewaker van coherentie

Architect voor 
capaciteitsprioriteiten 
van de EU 

Platform voor 
defensiesamenwerking 
in de EU


