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EUROPEJSKI FUNDUSZ OBRONNY
DLACZEGO POTRZEBNY NAM JEST EUROPEJSKI FUNDUSZ
OBRONNY?
Ponieważ sytuacja geopolityczna jest coraz mniej stabilna, Unia Europejska musi przyjąć większą
odpowiedzialność za obronę i ochronę swoich obywateli, ich wartości i stylu życia.
UE nie jest w stanie zastąpić działań państw członkowskich w dziedzinie obrony, ale może zachęcać
je do współpracy w zakresie rozwijania i kupowania technologii i urządzeń, które są niezbędne,
aby sprostać wspólnym wyzwaniom w obszarze obrony i bezpieczeństwa. Unia Europejska
zwiększa swój wkład we wspólne bezpieczeństwo i obronę Europy, ściśle współpracując ze
swoimi partnerami, przede wszystkim z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

CZYM JEST FUNDUSZ?

Trzy czwarte
Europejczyków
opowiada się za
wzmocnieniem
wspólnej polityki
bezpieczeństwa
i obrony

Europejski Fundusz Obronny ma przyczynić się do strategicznej autonomii Europy w zakresie ochrony i obrony jej
obywateli. W jego ramach będą koordynowane, uzupełniane i wzmacniane krajowe inwestycje w obronność.
Fundusz będzie wspierać współpracę państw członkowskich w tworzeniu nowoczesnych i interoperacyjnych technologii
oraz sprzętu obronnego. Będzie on zachęcać małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projektach opartych na
współpracy i do korzystania z przełomowych innowacji.

JAKIE SĄ CELE FUNDUSZU?
Fundusz ma stymulować innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową i naukową, która jest w stanie
spełnić europejskie potrzeby w dziedzinie obronności, poprzez zapewnienie najnowocześniejszych i w
pełni interoperacyjnych technologii i sprzętu.
Dzięki połączeniu zasobów zwiększy się wartość inwestycji państw członkowskich, które od tej pory
będą mogły wspólnie opracowywać technologie i urządzenia, których nie byłyby w stanie stworzyć
samodzielnie.
Oferowane wsparcie – we wszystkich fazach cyklu realizacji badań i rozwoju – ma zagwarantować, że
rezultaty prac badawczych nie zostaną zmarnowane z powodu braku funduszy na rozwój i testowanie
technologii.

KOSZTY OBECNEGO ROZDROBNIENIA I NIEEFEKTYWNOŚCI
UE

STANY ZJEDNOCZONE

Wydatki na obronę
Łączna kwota
227 mld euro
% PKB
1,34
Inwestycje na jednego żołnierza
27 639 euro
Powielanie stosowanych systemów
Liczba rodzajów systemów uzbrojenia *

545 mld euro
3,3
108 322 euro
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* Liczba rodzajów systemów uzbrojenia w odniesieniu do wybranych kategorii systemów uzbrojenia
Źródło: NATO, Międzynarodowy Instytut Badań Strategicznych, SIPRI, sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa „Munich
Security Report”, 2017 r.

Koszty braku współpracy między
państwami
członkowskimi
w
dziedzinie obrony i bezpieczeństwa
szacuje się na kwotę 25–100 mld
euro rocznie.

Obecnie około 80 proc. zamówień w
dziedzinie obronności ma charakter
wyłącznie krajowy, co prowadzi do
kosztownego powielania zdolności
wojskowych.

Od 2010 r. na wspólne badania
naukowe i technologie w dziedzinie
obronności wydawano rocznie
mniej niż 200 mln euro.

FINANSOWANIE
W latach 2021–2027 Komisja proponuje przeznaczyć na potrzeby Europejskiego Funduszu Obronnego budżet w
wysokości 13 mld euro.
UE stanie się jednym z czterech największych inwestorów w badania w dziedzinie obronności w Europie.
Wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego może zostać uzupełnione środkami z funduszu InvestEU na
rzecz sektora obrony.

BUDŻET UE PRZEZNACZONY NA EUROPEJSKI FUNDUSZ OBRONNY

8,9 mld euro –
współfinansowanie projektów
współpracy na rzecz rozwoju
zdolności, jako uzupełnienie
wkładów krajowych

€13 billion

4,1 mld euro –
finansowanie opartych
na współpracy badań
w dziedzinie obrony w
celu przeciwdziałania
pojawiającym się i
przyszłym zagrożeniom dla
bezpieczeństwa

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE DZIAŁAĆ FUNDUSZ?
Fundusz będzie wspierać konkurencyjne i oparte na współpracy projekty w dziedzinie obronności w całym cyklu badań
naukowych i rozwoju oraz zwiększać ich oddziaływanie.
UE będzie bezpośrednio finansować całkowite koszty w fazie badań, w szczególności poprzez dotacje. Po zakończeniu
tego etapu fundusz będzie stanowić uzupełnienie inwestycji państw członkowskich, poprzez współfinansowanie na
poziomie do 20 proc. w przypadku kosztów opracowania prototypów i maksymalnie 80 proc. w przypadku działalności
w dziedzinie badań i certyfikacji.
Fundusz nie obejmuje fazy zakupu. Niemniej jednak w przypadku gdy państwa członkowskie wspólnie zadecydują
o nabyciu danej zdolności, na przykład poprzez wspólny zakup śmigłowców, Komisja może zaoferować praktyczne
wsparcie, pomoc w wyborze skutecznych rozwiązań finansowych, w określeniu warunków i umów ramowych oraz
udzielić porad na temat struktury własności.
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Współﬁnansowanie UE z państwami członkowskimi
8,9 mld euro
na lata 2021–2027

4,1 mld euro
z budżetu UE
na lata 2021–2027
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(Budżet państw członkowskich)

13 mld euro
na lata 2021–2027
Do wsparcia kwalifikują się jedynie projekty oparte na współpracy. W każdym projekcie powinny uczestniczyć
co najmniej trzy podmioty z trzech różnych państw członkowskich.
Projekty zostaną zdefiniowane na podstawie priorytetów określonych wraz z państwami
członkowskimi, mających przyczynić się do bezpieczeństwa i obrony interesów Unii, zgodnie z priorytetami
w zakresie zdolności obronnych uzgodnionymi przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony oraz we współpracy z innymi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi (NATO).
Fundusz będzie wspierać transgraniczny udział MŚP poprzez zwiększenie proporcji finansowania i wspieranie
projektów realizowanych przez konsorcja z udziałem MŚP.
5 proc. budżetu zostanie przeznaczone na przełomowe innowacje obarczone wysokim ryzykiem, które będą
sprzyjać wzmacnianiu wiodącej roli UE w perspektywie długoterminowej i jej autonomii w dziedzinie obrony.
Aby zagwarantować jak najlepsze wykorzystanie unijnych zasobów, opracowywanie wspólnych prototypów
będzie współfinansowane z funduszu tylko w przypadku gdy państwa członkowskie zobowiążą się do
zakupu produktu końcowego. UE nie będzie właścicielem żadnej zdolności.
Projekty realizowane w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO), kwalifikujące się do finansowania,
mogą otrzymać wyższą stopę dofinansowania UE (dodatkowy bonus w wysokości 10 proc.), przy czym wkład z
funduszu nie odbywa się w sposób automatyczny.

JAKIE BYŁY KAMIENIE MILOWE NA DRODZE DO UTWORZENIA
FUNDUSZU?
Fundusz opiera się na działaniach podejmowanych przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera w celu
promowania i testowania współpracy w dziedzinie obronności.
90 mln euro z budżetu UE na lata 2017–2019 przeznaczono na badania w dziedzinie obronności, a decyzja w sprawie
przyznania pierwszej puli unijnych dotacji na projekty dotyczące badań nad obronnością została już podpisana.
Chodzi m.in. o dotacje w wysokości 35 mln euro na projekt Ocean2020, który wspiera misje nadzoru morskiego
i przechwytywania na morzu i w tym celu zakłada włączenie dronów i bezzałogowych okrętów podwodnych do
operacji floty. Niedługo zostaną ogłoszone nowe zaproszenia do składania wniosków dotyczących badań w dziedzinie
obronności.
Komisja zainicjowała również europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) o budżecie w wysokości
500 mln euro na lata 2019–2020. Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie
programu, które wejdzie w życie w styczniu 2019 r.

W JAKI SPOSÓB FUNDUSZ BEDZIE UZUPEŁNIAŁ INNE
INICJATYWY W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI ?
Fundusz zapewnieni ścisłe powiązania między Europejskim Funduszem Obronnym a projektami realizowanymi
w ramach stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obrony (PESCO).
Będzie on wspierać inne działania związane z obroną za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na
rzecz Pokoju o budżecie w wysokości 10,5 mld euro – instrumentu pozabudżetowego zaproponowanego
poza wieloletnimi ramami finansowymi. Instrument ten ma na celu: zwiększenie wsparcia UE na rzecz operacji
pokojowych realizowanych na całym świecie przez strony trzecie, pokrywanie wspólnych kosztów misji
wojskowych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (obecnie objętych mechanizmem ATHENA),
umożliwienie zaangażowania UE w szersze działania mające na celu wsparcie sił zbrojnych państw partnerskich
w zakresie infrastruktury, sprzętu lub wojskowej pomocy technicznej.
Budżet w wysokości 6,5 mld euro zostanie przeznaczony na instrument „Łącząc Europę” na rzecz wzmocnienia
strategicznej infrastruktury transportowej w celu dopasowania jej do potrzeb mobilności wojskowej.
Wzmocnienie skuteczności współpracy dzięki nowemu programowi w dziedzinie badań naukowych oraz innowacji
„Horyzont Europa” o budżecie w wysokości 100 mld euro spowoduje, że wyniki cywilnych badań naukowych
będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby rozwoju zdolności obronnych i odwrotnie. Pomoże to uniknąć
niepotrzebnego powielania działań.
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