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AZ EURÓPAI VÉDELMI ALAP
MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK AZ EURÓPAI
VÉDELMI ALAPRA?

Napjainkban világszerte egyre nő a geopolitikai instabilitás, és új, határokon átívelő
fenyegetésekkel, például informatikai támadások veszélyével kell számolnunk. Ezért az Uniónak
fokozottabb mértékben felelősséget kell vállalnia azért, hogy megvédje az uniós polgárokat,
valamint értékrendjüket és életmódjukat.
Az Európai Unió ugyan nem válthatja ki a tagállamok védelmi erőfeszítéseit, de a közös védelmi és
biztonsági kihívások kezeléséhez szükséges technológiák és felszerelések fejlesztése és beszerzése
terén ösztönözheti a tagállamok közötti együttműködést. Az Európai Unió fokozza hozzájárulását Az európaiak 3/4Európa kollektív biztonságához és védelméhez, és ennek érdekében szoros együttműködést folytat
e megerősített
partnereivel, elsősorban az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével, a NATO-val.
közös biztonság- és

MI AZ EURÓPAI VÉDELMI ALAP CÉLJA?

védelempolitikát
szeretne

Az Európai Védelmi Alap hozzá fog járulni Európa stratégiai autonómiájának megerősítéséhez a polgárok védelme terén.
Össze fogja hangolni, ki fogja egészíteni és bővíteni fogja a védelmi célú nemzeti beruházásokat.
Az alap elő fogja mozdítani a tagállamok közötti együttműködést a korszerű és interoperábilis védelmi technológiák és
felszerelések előállítása terén. Erőteljesen ösztönözni fogja a kis- és középvállalkozások együttműködésen alapuló projektekben
való részvételét, és támogatni fogja az áttörést hozó, innovációs megoldásokat.

MILYEN VÁLTOZÁST HOZ AZ ALAP?
Katalizátorként elő fogja segíteni olyan innovatív és versenyképes ipari és tudományos bázis kiépítését, amely
képes kielégíteni Európa védelmi szükségleteit élvonalbeli, teljes mértékben interoperábilis technológiával és
berendezésekkel.
Az erőforrások egyesítésével a tagállamok növelhetik majd befektetéseik megtérülését, és olyan technológiákat
és berendezéseket fejleszthetnek ki, amelyeket külön-külön nem tudnának kifejleszteni.
Azáltal, hogy ezek az új termékek már életciklusuk kutatás-fejlesztési szakaszában végig támogatásban
részesülnek, biztosítható, hogy a kutatási eredmények ne mehessenek többé veszendőbe a technológiák
kidolgozásához és a prototípusok teszteléséhez szükséges források hiánya miatt.

A SZÉTTAGOLTSÁG ÉS AZ ELÉGTELEN HATÉKONYSÁG
KÖLTSÉGEI
EU
Védelmi kiadások
Teljes összeg

EGYESÜLT ÁLLAMOK

227 milliárd EUR
1,34

545 milliárd EUR
3,3

A GDP %-ában
Egy katonára jutó kiadások
27 639 EUR
A használatban lévő rendszerek felesleges megkettőzése

108 322 EUR
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4
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*A fegyverrendszer-típusok száma a fegyverrendszerek kiválasztott kategóriáiban

Forrás: NATO, Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS), Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI), a müncheni biztonsági konferenciáról készült jelentés, 2017

A tagállamok biztonsági és védelmi
együttműködésének hiánya a becslések
szerint éves szinten 25–100 milliárd
euró többletköltséggel jár.

Jelenleg a védelmi célú beszerzések
mintegy 80%-ára kizárólag nemzeti
alapon kerül sor, ami a katonai
képességek terén költséges átfedéseket
eredményez.

2010 óta évente kevesebb mint
200
millió
eurót
fordítottak
együttműködésen alapuló európai
kutatásra és technológiára a védelem
területén.

MIBŐL FINANSZÍROZZÁK AZ ALAPOT?
A Bizottság az Európai Védelmi Alap számára 13 milliárd euró összegű költségvetés elfogadását javasolja a 2021 és 2027
közötti időszakra.
Az EU a négy legfőbb beruházó egyike lesz Európában a védelmi kutatások terén.
Az Európai Védelmi Alapból nyújtott támogatás kiegészíthető az InvestEU Alap védelmi ágazatot célzó forrásaival.

AZ EURÓPAI VÉDELMI ALAPNAK SZÁNT UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS
4,1 milliárd euró
az új és jövőbeni
biztonsági fenyegetések
kezelését szolgáló,
együttműködésen alapuló
védelmi kutatások
finanszírozására

13 milliárd
euró

8,9 milliárd euró
a nemzeti hozzájárulások
kiegészítéseként
az együttműködésen alapuló
képességfejlesztési projektek
társfinanszírozására

HOGYAN FOG MŰKÖDNI AZ ALAP?
Az alap a nagyobb hatás érdekében a kutatás és fejlesztés teljes ciklusán keresztül támogatja majd a versenyképes és
együttműködésen alapuló védelmi projekteket.
Az EU a kutatási szakaszban közvetlenül fogja finanszírozni a költségek egészét, főképp vissza nem térítendő támogatások
révén. E szakasz után az alap ki fogja egészíteni a tagállamok beruházásait azáltal, hogy a prototípus-fejlesztés költségeinek
legfeljebb 20%-át társfinanszírozza, a tanúsítási és tesztelési tevékenységeknek pedig maximum 80%-át fedezi.
Az alap nem fedezi a beszerzési szakaszt. Ha azonban a tagállamok közösen határoznak védelmi eszközök vagy képességek
beszerzéséről, például helikopterek közös beszerzéséről, a Bizottság gyakorlati támogatást adhat; segítséget nyújthat hatékony
pénzügyi konstrukciók kiválasztásához, szerződés- és keretmegállapodás-mintát bocsáthat a tagállamok rendelkezésére,
valamint tanácsot adhat a kialakítandó tulajdoni struktúrával kapcsolatban.

Képességek
Kutatás

Fejlesztés
Kutatás

Beszerzés
Uniós társfinanszírozás (a kiadások egy részét
a tagállamok fedezik)
8,9 milliárd euró 2021 és 2027 között

Uniós
költségvetés:
4,1 milliárd euró
2021 és 2027 között

Európai
Védelmi Alap

Pénzügyi
eszköztár
(Tagállami költségvetés)

13 milliárd euró
2021 és 2027 között

>

Csak együttműködésen alapuló projektek támogathatók. Minden projektnek legalább három résztvevővel kell
rendelkeznie, melyek legalább három különböző tagállamból kerülnek ki.

>

A projektek meghatározása a tagállamokkal közösen meghatározott prioritások mentén történik, amelyek
célja az Unió biztonsági és védelmi érdekeinek előmozdítása, összhangban a tagállamok által a közös biztonság- és
védelempolitika keretében, illetve más regionális és nemzetközi szervezetekben (NATO) meghatározott, védelmi
képességekre vonatkozó prioritásokkal.

>

Az alap ösztönözni fogja a kkv-k határokon átnyúló részvételét azáltal, hogy magasabb finanszírozási rátákat
biztosít és előnyben részesíti a kkv-kat is magukban foglaló konzorciumok által kezdeményezett projekteket.

>

A költségvetés 5%-a az Európa hosszú távú technológiai vezető szerepét és védelmi autonómiáját erősítő, nagy
kockázatvállalással járó, diszruptív innováció céljaira lesz elkülönítve.

>

Az uniós források helyes felhasználásának biztosítása érdekében az alap csak olyan közös prototípusok kifejlesztését
társfinanszírozza, amelyek esetében a tagállamok kötelezettséget vállalnak a végtermék megvásárlására.
A kifejlesztett eszközök, illetve képességek nem az EU tulajdonát fogják képezni.

>

Ha teljesítik a támogathatósági feltételeket, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) keretében megvalósuló
projektek magasabb arányú uniós társfinanszírozásban részesülhetnek (plusz 10%-os társfinanszírozási bónusz), az alap
forrásainak rendelkezésre állása azonban nem automatikus.

MELY FŐBB ÁLLOMÁSOK VEZETTEK AZ ALAP
LÉTREHOZÁSÁHOZ?
Az alap azoknak az erőfeszítéseknek a gyümölcse, melyeket a Jean-Claude Juncker vezette Bizottság tett a védelmi
együttműködés előmozdításáért és teszteléséért.
A 2017–2019-es időszakra szóló uniós költségvetésből 90 millió euró jut védelmi kutatásokra, és már aláírtak több, védelmi
kutatási projektek uniós támogatásáról szóló megállapodást. Az egyik ilyen projekt az Ocean2020, mely 35 millió euró
finanszírozásban részesül. Az Ocean2020 támogatást nyújt tengeri megfigyelési és lefogó missziók végzéséhez, és e célból
drónokat és személyzet nélküli tengeralattjárókat integrál a flottatevékenységekbe. Hamarosan új pályázati felhívások kerülnek
meghirdetésre a védelmi kutatás területén.
A Bizottság emellett elindította az európai védelmi ipari fejlesztési programot (EDIDP) is, amelynek előirányzott költségvetése
2019-re és 2020-ra 500 millió euró. Az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodást kötött a programról, amely
2019. januárban lép életbe.

HOGYAN EGÉSZÍTI KI AZ ALAP A VÉDELMI TERÜLETEN
HOZOTT EGYÉB KEZDEMÉNYEZÉSEKET?
>

Biztosítani fogja az Európai Védelmi Alap és a védelem terén folytatott állandó strukturált együttműködés (PESCO)
keretében végrehajtott projektek között szoros kapcsolatokat.

>

Támogatni fog más védelmi vonatkozású tevékenységeket, melyekre a 10,5 milliárd eurós Európai Békekeret biztosít
forrásokat. Ez utóbbi költségvetésen kívüli eszköz, azaz nem része a többéves költségvetési keretnek. Ennek az eszköznek
az a célja, hogy növelje a világ különböző pontjain harmadik felek által végzett béketámogató műveletekhez nyújtott
uniós támogatást; hogy fedezze a közös biztonság- és védelempolitikai katonai missziók közösen viselt költségeit
(melyeket jelenleg az Athéné mechanizmusból fedeznek); valamint hogy lehetővé tegye az EU számára, hogy részt
vegyen olyan szélesebb körű intézkedésekben, amelyekkel partnerországok fegyveres erőit támogatják infrastruktúrával
és felszerelésekkel, illetve technikai segítséget nyújtanak nekik.

>

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön belül 6,5 milliárd eurós célzott költségvetés lesz elkülönítve az EU stratégiai
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére, hogy az alkalmas legyen katonai célú mobilitásra.

>

A 100 milliárd eurós költségvetésű új kutatási és innovációs program, a Horizont Európa keretében zajló hatékonyabb
együttműködésnek köszönhetően a polgári célú kutatási eredmények a védelmi képességek kifejlesztésére is pozitív
hatással lehetnek, és fordítva, ami nagy segítséget jelent a párhuzamos munkavégzés elkerülése szempontjából.
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