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HET EUROPEES DEFENSIEFONDS
WAAROM HEBBEN WE EEN EUROPEES
DEFENSIEFONDS NODIG?

In een wereld waarin de geopolitieke instabiliteit toeneemt en nieuwe dreigingen als cyberaanvallen
de grenzen overschrijden, moet de Europese Unie meer verantwoordelijkheid op zich nemen om
haar burgers, hun waarden en hun manier van leven te verdedigen en te beschermen.
De Europese Unie kan op het gebied van defensie niet in de plaats van de lidstaten treden, maar kan
hen wel aanmoedigen om samen te werken bij de ontwikkeling en verwerving van de technologieën
en apparatuur die nodig zijn om de gemeenschappelijke veiligheids- en defensieuitdagingen aan
te pakken. De Europese Unie verhoogt haar bijdrage aan de collectieve veiligheid en defensie
van Europa, in nauwe samenwerking met haar partners, te beginnen met de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO).

WAT IS HET EUROPEES DEFENSIEFONDS?

¾ van de
Europeanen wil
een versterkt
gemeenschappelijk
veiligheids- en
defensiebeleid

Het Europees Defensiefonds draagt bij aan de strategische autonomie van Europa door zijn burgers te beschermen en
verdedigen. Via het fonds worden nationale investeringen in defensie gecoördineerd, aangevuld en versterkt.
De samenwerking tussen de lidstaten bij de productie van geavanceerde en interoperabele defensietechnologie en -apparatuur
wordt bevorderd. De deelname van kleine en middelgrote ondernemingen aan samenwerkingsprojecten wordt gestimuleerd
en baanbrekende innovatieve oplossingen worden aangemoedigd.

WAT WORDT MET HET FONDS BEREIKT?
Het fungeert als een katalysator voor een innovatieve en concurrerende industriële en wetenschappelijke basis die
in staat is om met geavanceerde, volledig interoperabele technologie en apparatuur aan de defensiebehoeften
van Europa te voldoen.
Door middelen te bundelen kunnen de lidstaten een groter rendement op hun investeringen behalen en
technologieën en apparatuur ontwikkelen die niet bereikbaar zouden zijn als zij onafhankelijk van elkaar zouden
werken.
Het bieden van steun tijdens de gehele onderzoeks- en ontwikkelingsfasen van de levenscyclus zorgt ervoor dat
de resultaten van onderzoek niet verloren gaan door gebrek aan financiering voor de ontwikkeling van prototypen
en het testen van de technologie.

DE KOSTEN VAN DE HUIDIGE VERSNIPPERING EN
INEFFICIËNTIES
EU
Defensie-uitgaven
Totaal bedrag

VERENIGDE STATEN

227 miljard euro
1,34

545 miljard euro
3,3

% van het bbp
Investering per soldaat
27 639 euro
Overlapping van gebruikte systemen

108 322 euro

178

Aantal typen wapensystemen*

30

Zware gevechtstanks

17

1

Torpedobootjagers/fregatten

29

4

Gevechtsvliegtuigen

20

6
* Aantal typen wapensystemen voor specifieke categorieën wapensystemen
Bron: NAVO, Internationaal Instituut voor strategische studies, SIPRI, Munich Security Report 2017

De kosten van het gebrek aan
samenwerking tussen de lidstaten op
het gebied van veiligheid en defensie
lopen jaarlijks op tot naar schatting
25 tot 100 miljard euro.

Momenteel wordt ongeveer 80 % van
de defensieaanbestedingen op zuiver
nationaal niveau georganiseerd, wat
tot een kostbare overlapping van
militaire vermogens leidt.

Sinds 2010 is jaarlijks minder dan
200 miljoen euro voor gezamenlijke
Europese O&O-inspanningen op het
gebied van defensie uitgegeven.

HOE WORDT HET GEFINANCIERD?
De Commissie stelt voor voor 2021-2027 een begroting van 13 miljard euro uit te trekken voor het Europees Defensiefonds.
Daarmee komt de EU in de top 4 van investeerders in defensieonderzoek in Europa.
Steun uit het Europees Defensiefonds kan worden aangevuld met de inzet van financiële steun uit het InvestEU-fonds die voor
de defensiesector is bedoeld.

EU-BEGROTING VOOR HET EUROPEES DEFENSIEFONDS
4,1 miljard euro
financiering voor op
samenwerking gebaseerd
defensieonderzoek
om op opkomende
en toekomstige
veiligheidsdreigingen in
te spelen

13 miljard
euro

8,9 miljard euro
medefinanciering van
samenwerkingsprojecten
voor vermogensontwikkeling,
ter aanvulling van nationale
bijdragen

HOE WERKT HET FONDS?
Het fonds ondersteunt concurrerende en gezamenlijke defensieprojecten tijdens de gehele onderzoeks- en ontwikkelingscyclus
om een groter effect te bereiken.
De EU financiert de totale kosten tijdens de onderzoeksfase rechtstreeks, met name via subsidies. Na deze fase vult het fonds
de investeringen van de lidstaten aan door maximaal 20 % van de kosten voor de ontwikkeling van een prototype en maximaal
80 % van de daaruitvoortvloeiende certificerings- en testactiviteiten mede te financieren.
Het fonds strekt zich niet uit tot de aankoopfase. Wanneer lidstaten echter gezamenlijk besluiten een defensievermogen aan
te kopen, bijvoorbeeld door gezamenlijk helikopters aan te besteden, kan de Commissie praktische ondersteuning bieden door
te helpen doeltreffende financiële regelingen te kiezen, door voorwaarden en raamovereenkomsten te verstrekken en advies
over eigendomsstructuren te geven.

Vermogen
Onderzoek

Ontwikkeling
Onderzoek

Aankoop
EU-medefinanciering met lidstaten
8,9 miljard euro
voor 2021-2027

EU-begroting
4,1 miljard euro
voor 2021-2027

Europees
Defensiefonds

Financieel
instrumentarium
(Begroting van de lidstaten)

13 miljard euro
voor 2021-2027

>

Alleen gezamenlijke projecten komen voor financiering in aanmerking. Een project moet ten minste drie deelnemers
uit drie verschillende lidstaten hebben.

>

Projecten worden omschreven volgens met de lidstaten vastgelegde prioriteiten die erop zijn gericht bij te
dragen tot de veiligheids- en defensiebelangen van de Unie, in overeenstemming met de vermogensprioriteiten op
defensiegebied die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en andere
regionale en internationale organisaties (NAVO) zijn overeengekomen.

>

Het fonds stimuleert de grensoverschrijdende deelname van kmo's (kleine en middelgrote ondernemingen) door
hogere financieringspercentages toe te kennen en de voorkeur te geven aan projecten van consortia waarbij kmo's zijn
betrokken.

>

5 % van de begroting wordt specifiek uitgetrokken voor disruptieve innovatie met een hoog risico die het
technologische leiderschap en de defensie-autonomie van Europa op de lange termijn stimuleert.

>

Om te waarborgen dat de EU-middelen zinvol worden besteed, medefinanciert het fonds alleen de ontwikkeling van
gemeenschappelijke prototypen wanneer lidstaten zich ertoe verplichten het eindproduct te kopen. De EU wordt
geen eigenaar van defensievermogen.

>

In aanmerking komende projecten in het kader van permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) kunnen
een hoger EU-medefinancieringspercentage ontvangen (medefinancieringsbonus van 10 % extra), maar de bijdrage van
het fonds is niet automatisch.

HOE IS HET FONDS ONTSTAAN?
Het fonds is gebaseerd op de inspanningen van de Commissie Juncker om samenwerking op defensiegebied te bevorderen en
te testen.
Er is 90 miljoen euro van de EU-begroting 2017-2019 voor defensieonderzoek uitgetrokken en een eerste reeks van
EU-subsidies voor defensieonderzoeksprojecten is al ondertekend. Hieronder valt het project Ocean2020 met een subsidie
van 35 miljoen euro, dat maritieme bewakingsmissies en interventies op zee ondersteunt en daartoe drones en onbemande
onderzeeërs in de activiteiten van de vloten zal integreren. Binnenkort worden nieuwe oproepen tot het indienen van voorstellen
voor defensieonderzoek gedaan.
De Commissie is ook gestart met het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP) waarvoor voor
2019 en 2020 500 miljoen euro zijn uitgetrokken. Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt
over het programma dat vanaf januari 2019 van toepassing wordt.

HOE VULT HET FONDS ANDERE INITIATIEVEN OP
DEFENSIEGEBIED AAN?
>

Nauwe banden tot stand brengen tussen het Europees Defensiefonds en de projecten die in het kader van de permanente
gestructureerde samenwerking op defensiegebied (PESCO) worden uitgevoerd.

>

Ondersteuning van andere defensiegerelateerde activiteiten via de 10,5 miljard euro van de Europese vredesfaciliteit,
een niet-budgettair instrument dat los van het meerjarig financieel kader wordt voorgesteld. Het doel van de faciliteit
is de steun van de EU voor vredesoperaties van derde partijen wereldwijd op te voeren, de gezamenlijke kosten van
militaire missies in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid te dekken (nu gedekt door het
Athenamechanisme) en de EU in staat te stellen bredere acties ter ondersteuning van de strijdkrachten van partnerlanden
uit te voeren met infrastructuur, apparatuur of militairtechnische bijstand.

>

Er wordt in het kader van de Connecting Europe Facility een specifieke begroting van 6,5 miljard euro uitgetrokken om
de strategische vervoersinfrastructuur van de EU te versterken om deze geschikt te maken voor militaire mobiliteit.

>

Door de doeltreffendheid van de samenwerking met het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europa
(waarvoor 100 miljard euro is uitgetrokken) te versterken, komen de resultaten van civiel onderzoek ten goede aan de
ontwikkeling van de defensievermogens en omgekeerd. Zo wordt onnodig dubbel onderzoek voorkomen.
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