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DEN EUROPÆISKE FORSVARSFOND
HVORFOR HAR VI BRUG FOR EN EUROPÆISK
FORSVARSFOND?

I en verden med stigende geopolitisk ustabilitet, og hvor nye trusler såsom cyberangreb
rækker ud over landegrænserne, er EU nødt til at tage større ansvar for at beskytte og
forsvare borgerne, deres værdier og deres måde at leve på.
EU kan ikke erstatte medlemsstaternes indsats på forsvarsområdet, men det kan understøtte
deres samarbejde om at udvikle og anskaffe de teknologier og det udstyr, der skal til for at
tackle de fælles udfordringer på sikkerheds- og forsvarsområdet. EU optrapper sit bidrag til
Tre fjerdedele af
Europas fælles sikkerhed og forsvar, herunder i tæt samarbejde med sine partnere, først og
europæerne
ønsker
fremmest Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO).
en forstærket fælles
sikkerheds- og
forsvarspolitik

HVAD ER DEN EUROPÆISKE FORSVARSFOND?

Den Europæiske Forsvarsfond skal bidrage til Europas strategiske autonomi med hensyn til at forsvare og beskytte sine
borgere. Den skal koordinere, supplere og forstærke nationale investeringer på forsvarsområdet.
Fonden skal fremme medlemsstaternes samarbejde om at producere avancerede og interoperable forsvarsteknologier
og -produkter. Fonden skal skabe et stærkt incitament for små og mellemstore virksomheder til at deltage
i samarbejdsprojekter og fremme banebrydende innovative løsninger.

HVAD ER FONDENS MÅLSÆTNINGER?
Den skal fungere som katalysator for et innovativt og konkurrencedygtigt industrielt og videnskabeligt
grundlag, der kan opfylde Europas behov på forsvarsområdet ved hjælp af avancerede og fuldt ud
interoperable teknologier og produkter.
Ved at samle deres ressourcer kan medlemsstaterne få et bedre afkast på deres investeringer og udvikle
teknologier og udstyr, der ikke kunne opnås, hvis de arbejdede hver for sig.
Ved at yde støtte igennem hele den forsknings- og udviklingsmæssige del af livscyklussen undgås det, at
forskningsresultater går tabt, fordi der ikke ydes støtte til at udvikle prototyper og afprøve teknologien.

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED FRAGMENTERING OG
MANGLER
EU
Forsvarsudgifter
Samlet beløb

USA

227 mia. EUR
1,34

545 mia. EUR
3,3

% af BNP
Investering pr. soldat
27 639 EUR
Overlapning af systemer, der er i brug
Antallet af forskellige typer
våbensystemer*

108 322 EUR

178

30

Tunge kampvogne

17

1

Destroyere og fregatter

29

4

Kampfly

20

6
* Antallet af forskellige typer våbensystemer blandt udvalgte kategorier af våbensystemer
Kilde: NATO, Det Internationale Institut for Strategiske Studier, SIPRI, Munich Security Report 2017

Manglen på samarbejde mellem
medlemsstaterne på sikkerheds- og
forsvarsområdet skønnes at koste
mellem 25 mia. EUR og 100 mia.
EUR årligt.

I øjeblikket foregår omkring 80 %
af de offentlige udbud på forsvarsområdet udelukkende på nationalt
plan, hvilket fører til bekostelige
overlapninger af militære kapaciteter.

Siden 2010 er der brugt mindre end
200 mio. EUR om året på europæisk
samarbejde inden for forskning og
teknologi på forsvarsområdet.

HVORDAN FINANSIERES FONDEN?
Kommissionen foreslår, at der afsættes et budget på 13 mia. EUR for perioden 2021-2027 til Den Europæiske
Forsvarsfond.
EU bliver dermed én af fire største investorer i forsvarsforskning i Europa.
Støtte fra Den Europæiske Forsvarsfond kan suppleres med finansiel støtte under InvestEU-fonden, der er målrettet
forsvarssektoren.

EU-BUDGET TIL DEN EUROPÆISKE FORSVARSFOND
4,1 mia. EUR til
finansiering af
samarbejdsbaseret
forsvarsforskning
for at bekæmpe
nye og fremtidige
sikkerhedstrusler

13 mia.
EUR

8,9 mia. EUR til
medfinansiering af
samarbejdsprojekter
vedrørende
kapacitetsudvikling,
som supplerer de
nationale bidrag

HVORDAN VIL FONDEN FUNGERE?
Fonden skal støtte konkurrencedygtige og samarbejdsbaserede forsvarsprojekter igennem hele forsknings- og
udviklingscyklussen for at opnå en større effekt.
EU vil yde direkte finansiering af de samlede omkostninger i forskningsfasen, især gennem tilskud. Efter denne fase
vil fonden supplere medlemsstaternes investeringer ved at medfinansiere op til 20 % af udgifterne til udvikling af
prototyper og op til 80 % af de efterfølgende certificerings- og afprøvningsaktiviteter.
Fonden dækker ikke anskaffelsesfasen. Når medlemsstaterne i fællesskab beslutter at anskaffe en kapacitet, f.eks.
ved fælles indkøb af helikoptere, kan Kommissionen imidlertid yde praktisk bistand, hjælpe med at udvælge effektive
finansielle ordninger, fastlægge vilkår og rammeaftaler og rådgive om ejerskabsstrukturer.

Kapacitet
Forskning

Udvikling
Forskning

Anskaffelse
EU-samfinansiering med medlemsstaterne
8.9 mia. EUR
for 2021-2027

4.1 mia. EUR
fra EU-budgettet
for 2021-2027

Den Europæiske
Forsvarsfond

Finansiel
værktøjskasse
(Medlemsstaternes
budget)

13 mia. EUR
for 2021-2027

>
>

Kun samarbejdsprojekter er støtteberettigede. Et projekt skal mindst have tre deltagere fra tre forskellige medlemsstater.

>

Fonden skal skabe incitament for grænseoverskridende deltagelse blandt SMV'er ved at tilbyde højere
finansieringssatser og begunstige konsortieprojekter, der inddrager SMV'er.

>

5 % af budgettet afsættes til disruptiv højrisikoinnovation, som kan fremme Europas langsigtede teknologiske
førerposition og forsvarsmæssige autonomi.

>

For at sikre, at EU's midler anvendes hensigtsmæssigt, skal fonden kun medfinansiere udviklingen af fælles prototyper, hvor
medlemsstaterne forpligter sig til at købe det færdige produkt. EU vil ikke få ejerskab til nogen forsvarskapacitet.

>

Hvis de er støtteberettigede, kan projekter under det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) komme
i betragtning til en højere EU-medfinansieringssats (medfinansieringsbonus på yderligere 10 %), men støtte fra fonden
tildeles ikke automatisk.

Projekterne skal udarbejdes ud fra de prioriteter, som medlemsstaterne har fastsat, og som har til formål
at bidrage til EU's sikkerheds- og forsvarsinteresser, i tråd med de med de prioriteter for forsvarskapacitet, som
medlemsstaterne har vedtaget inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og andre regionale og
internationale organisationer (NATO).

HVORDAN BLEV FONDEN TIL?
Fonden er resultatet af Juncker-Kommissionens indsats for at fremme og afprøve samarbejde på forsvarsområdet.
90 mio. EUR fra EU-budgettet for 2017-2019 er blevet tildelt forsvarsforskning, og den første række EU-tilskud til
forskningsprojekter på forsvarsområdet er allerede blevet afsat. Blandt disse støtter Ocean2020-projektet overvågningsog interdiktionsmissioner til søs med et tilskud på 35 mio. EUR, og det vil til det formål integrere droner og ubemandede
ubåde i flådeoperationer. Nye indkaldelser af forslag til forsvarsforskning vil snart blive iværksat.
Kommissionen har også iværksat programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP), hvortil der er
afsat 500 mio. EUR i 2019 og 2020. Europa-Parlamentet og Rådet er nået til midlertidig enighed om programmet, som
vil finde anvendelse fra januar 2019.

HVORDAN SKAL FONDEN SUPPLERE ANDRE INITIATIVER PÅ
FORSVARSOMRÅDET?
>

Der sørges for tæt sammenhæng mellem Den Europæiske Forsvarsfond og projekter, der gennemføres inden for rammerne
af det permanente strukturerede samarbejde på forsvarsområdet (PESCO).

>

Der ydes støtte til andre forsvarsaktiviteter gennem den europæiske fredsfacilitet på 10,5 mia. EUR – et instrument,
der ikke hører under EU-budgettet og foreslås uden for den flerårige finansielle ramme. Faciliteten skal øge EU's støtte
til tredjeparters fredsoperationer rundt om i verden, dække fælles udgifter til militære missioner under den fælles
sikkerheds- og forsvarspolitik (som nu er omfattet af Athenamekanismen) og sætte EU i stand til at træffe mere
generelle foranstaltninger til støtte for partnerlandes væbnede styrker ved hjælp af infrastruktur, udstyr eller teknisk
militær bistand.

>

Der afsættes et særligt budget på 6,5 mia. EUR, der skal øremærkes i Connecting Europe-faciliteten, for at styrke EU's
strategiske transportinfrastrukturer, så de bliver egnet til militær mobilitet.

>

Et mere effektivt samarbejde med det nye program for forskning og innovation på 100 mia. EUR, Horisont Europa, skal
sikre, at resultaterne fra den civile forskning også gavner udviklingen af forsvarskapaciteter og omvendt. Dette vil bidrage
til at undgå unødvendige overlapninger.
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