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MINISTERS KRIJGEN MOGELIJKHEDEN VOOR GEZAMENLIJKE MILITAIRE 
VERMOGENS AANGEREIKT OM VERSNIPPERD EUROPEES 
DEFENSIELANDSCHAP TEGEN TE GAAN 
 

Brussel, 20 november 2020. In het allereerste overzicht van het Europese defensielandschap, het 

verslag “gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie” (Coordinated Annual Review on 

Defence, CARD), worden belangrijke wegen aangegeven voor Europese samenwerking op 

defensiegebied, met 55 nieuwe mogelijkheden waarop landen samen defensievermogens kunnen 

ontwikkelen. In het verslag worden zes high impact mogelijkheden van de volgende generatie 

aanbevolen als aandachtsgebieden voor gezamenlijke Europese ontwikkelingsinspanningen. 

Bovendien wordt er in de evaluatie op gewezen dat het Europese defensielandschap wordt 

gekenmerkt door een hoge mate van versnippering en geringe investering in samenwerking. 

Vandaag heeft het Europees Defensieagentschap (EDA) de ministers van Defensie van EDA het eerste 

CARD-verslag gepresenteerd dat in de afgelopen twaalf maanden is opgesteld in nauwe 

samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de Militaire Staf van de EU 

(EUMS). 

Het hoofd van het Agentschap, hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter, Josep Borrell: “Voor het eerst 

beschikken we over een uniek overzicht van de nationale defensieplanning en de inspanningen tot 

ontwikkeling van de vermogens van alle 26 lidstaten van EDA. Dit is het resultaat van een diepgaande 

dialoog met nationale defensieplanners op EU-niveau. In het verslag krijgen de lidstaten gebieden 

aangereikt met een groot potentieel voor Europese defensiesamenwerking, waardoor de 

krijgsmachten van de lidstaten kunnen beschikken over moderne apparatuur en waardoor hun 

interoperabiliteit wordt verbeterd, ook bij missies en operaties op het gebied van gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid.” 

SAMEN VOORBEREID OP DE TOEKOMST 
Op basis van de eigen planning van de lidstaten en dialogen met nationale defensieplanners worden 

in het verslag duidelijke mogelijkheden aangegeven voor multinationale samenwerking en worden er 

55 mogelijkheden aangegeven in alle militaire domeinen: land (17); lucht (14); zee (12); cyberspace 

(3); ruimte (4) en joint enablers (5). De conclusie van het verslag luidt dat er veel mogelijkheden zijn 

om een significante invloed op het Europese vermogenslandschap uit te oefenen, operationele 

voordelen te bieden en de strategische autonomie van de EU te ondersteunen. Tevens worden er nog 

eens 56 gerelateerde mogelijkheden tot samenwerking aanbevolen voor Onderzoek en Technologie 

(O&T).  Vandaag tijdens de vergadering van het bestuur van EDA hebben de lidstaten de 

aanbevelingen van de CARD-cyclus goedgekeurd. 

In het verslag worden zes vermogens van de volgende generatie aangemerkt als aandachtsgebied 

waarop de lidstaten hun vermogensinspanningen dienen te richten, aangezien deze een groot 
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potentieel hebben om de operationele prestaties van de EU en de lidstaten op de korte en 

middellange termijn te stimuleren, waarbij de knowhow van de bedrijfstak wordt gewaarborgd. Deze 

gebieden worden geacht een goed potentieel te hebben voor een gezamenlijke aanpak, op basis van 

de overwegingen van de lidstaten zelf, en bieden ruimte voor brede participatie van naties op 

systeem- en subsysteemniveau. De zes aandachtsgebieden zijn de volgende: 

Gevechtstank (MBT) – CARD beveelt de gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf aan van een MBT van 

de volgende generatie op de lange termijn (in gebruik te nemen halverwege de jaren 2030), en 

gezamenlijke modernisering en verbetering van bestaande vermogens op de korte termijn. Als de 

lidstaten samenwerken bij modernisering of samenwerken bij de introductie van nieuwe modellen, 

kan halverwege de jaren 2030 het aantal typen en varianten met dertig procent worden 

teruggebracht. Elf landen hebben belangstelling voor toekomstige samenwerking getoond. 

Europees oppervlakteschip van patrouilleklasse – CARD beveelt aan om de komende tien jaar kust- 

en offshore patrouillevaartuigen te vervangen en een EU-brede benadering voor modulaire 

marineplatforms te ontwikkelen. Er zijn mogelijkheden gevonden voor samenwerking bij gezamenlijke 

inkoop van commercieel verkrijgbare producten, evenals voor gemeenschappelijke logistiek voor 

soortgelijke vaartuigen, gemeenschappelijke toekomstige functionele vereisten. Zeven lidstaten 

hebben belangstelling voor samenwerking getoond. 

Soldatensystemen – CARD beveelt aan om soldatensystemen te moderniseren door middel van 

gezamenlijke inkoop van bestaande systemen op de korte termijn, waaronder het harmoniseren van 

vereisten, het ontwikkelen van een gebruikersgroep voor gezamenlijke virtuele training en oefeningen 

waarbij gemeenschappelijke IT-tools worden gebruikt. Op de lange termijn is de aanbeveling om tot 

halverwege de jaren 2020 gemeenschappelijk gedeelde architectuur te ontwikkelen voor alle 

subsystemen die gebruikmaken van de modernste technologie. Tien landen hebben belangstelling 

voor toekomstige samenwerking getoond. 

Anti UAS/anti access/area denial – CARD beveelt aan om Europees vermogen te ontwikkelen tegen 

onbemande luchtvaartuigsystemen (UAS) om de bescherming van de strijdkrachten te verbeteren, en 

om bij te dragen aan de vaststelling van een Europese norm voor anti-access/area denial (A2/AD). De 

conclusie van CARD luidt dat de Europese benaderingen tot A2/AD-vermogen zich duidelijk op een 

tweesprong bevinden, waarbij het vermogen ofwel wordt ontwikkeld in samenwerking ofwel niet 

wordt ontwikkeld voor Europese strijdkrachten. 

Verdediging in de ruimte – CARD beveelt aan om een Europese aanpak van verdediging in de ruimte 

te ontwikkelen om toegang tot ruimtediensten en bescherming van activa in de ruimte te verbeteren. 

Als opkomend operationeel domein zou meer samenwerking bijdragen aan een grotere 

betrokkenheid van ministeries van Defensie en erkenning van militaire behoeften in bredere 

ruimteprogramma’s die op EU-niveau worden uitgevoerd. 

Verbeterde militaire mobiliteit – CARD beveelt actievere participatie door alle lidstaten aan in 

programma’s voor militaire mobiliteit, met name lucht- en zeetransport, logistieke faciliteiten en 
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verhoogd aanpassingsvermogen van gerelateerde IT-systemen en -processen onder omstandigheden 

van hybride oorlogvoering, dit uiterlijk halverwege de jaren 2020. 

EUROPEES DEFENSIELANDSCHAP 
Uit het verslag komt naar voren dat het Europese defensielandschap wordt gekenmerkt door 

versnippering, gebrek aan samenhang en door bestedingen aan gezamenlijke defensie die ver onder 

de overeengekomen collectieve benchmarks liggen. Hierbij gaat het om ontwikkeling van militair 

vermogen, O&T-inspanningen, ondersteuning van de defensie-industrie en operationele aspecten. De 

conclusie van het verslag luidt dat er langdurige en doorlopende inspanningen nodig zijn met 

betrekking tot uitgaven aan, planning voor en samenwerking bij defensie om kostbare versnippering 

tegen te gaan en om te profiteren van synergieën en verbeterde militaire interoperabiliteit. Daarnaast 

wordt in de CARD-analyse het volgende vastgesteld: 

o De versnippering en het gebrek aan samenhang in het Europese defensielandschap komen 

voort uit een grote diversiteit van typen militaire uitrusting en verschillende maten van 

modernisering en interoperabiliteit. Dit heeft een ongunstige invloed op het vermogen van de 

strijdkrachten van de lidstaten om efficiënt samen te werken. 

o De betrokkenheid bij GVDB-missies en -operaties is zeer laag, en er zijn grote verschillen 

tussen de lidstaten wat betreft kaders voor militaire inzet en algemene operationele 

inspanningen. 

o De door CARD aangegeven gebieden voor samenwerking zouden aanzienlijke voordelen 

bieden bij het aanpakken van de door de lidstaten bepaalde nationale prioriteiten, omdat 

planning en belangen overeenstemmen. Op den duur zou dit aanzienlijk operationeel 

voordeel opleveren, vooral wanneer de strijdkrachten door de lidstaten samen worden 

ingezet en aangestuurd. 

SAMENWERKING IN DE TOEKOMST 
CARD kan leiden tot nieuwe samenwerkingsprojecten die door lidstaten worden opgestart in 

verschillende verbanden – in het kader van PESCO, binnen EDA of in andere bilaterale of 

multinationale kaders – mochten de lidstaten de projecten doorzetten. Het volledige verslag en de 

bevindingen ervan zijn onder de lidstaten verspreid. 
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OPMERKINGEN VOOR REDACTEURS 
 

1) Het persbericht is beschikbaar in 23 EU-talen. 

2) Informatieblad met nadere informatie over zes door CARD aanbevolen aandachtsgebieden 

3) Het CARD-verslag met samenvatting is hier beschikbaar. 

4) Uitleg op video over werking van CARD 

5) Webnieuws over het bestuur van EDA 

6) De 26 deelnemende lidstaten van EDA en CARD zijn alle 27 EU-lidstaten, behalve 

Denemarken. 

7) Het Europees Defensieagentschap (EDA), het centrum voor Europese samenwerking op 

defensiegebied: 

i. EDA is in 2004 opgericht om samenwerking op defensiegebied in Europa te 

ondersteunen en te faciliteren, en heeft zich ontwikkeld tot de plaats waar landen 

terecht kunnen die gezamenlijk hun defensievermogens willen ontwikkelen. 

ii. De expertise en activiteiten van EDA bestrijken het hele spectrum van samenwerking: 

van het harmoniseren van vereisten tot het realiseren van operationeel vermogen; 

van onderzoek en technologie (O&T) en innovatie tot het ontwikkelen van 

technologiedemonstraties; van opleiding en oefeningen tot ondersteuning van GVDB-

operaties. 

iii. Ook onderhoudt EDA nauwe contacten met de Europese defensie-industrie om de 

technologische en industriële basis van de Europese defensie te verbeteren en om de 

industrie sterker en concurrerender te maken. 

iv. De rol en impact van het agentschap zijn voortdurend gegroeid, met name met de 

vaststelling van de integrale EU-strategie (2016) die er ook toe heeft geleid dat de 

lidstaten de missie van het agentschap in 2017 hebben versterkt. 

8) Volg #EUdefence op sociale media voor meer informatie en bezoek onze website 

www.eda.europa.eu. 
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