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EUROPEISKA FÖRSVARSFONDEN
VARFÖR BEHÖVS EN EUROPEISK
FÖRSVARSFOND?

I en värld där den geopolitiska instabiliteten ökar och sådana nya hot som it-attacker sprids
över gränserna måste EU ta ett större ansvar för att försvara och skydda sin befolkning, EU:s
värden och vår livsstil.
EU kan inte ersätta medlemsländernas försvarsinsatser, men kan stimulera deras samarbete
för att utveckla och skaffa den teknik och utrustning som behövs för att tillgodose
gemensamma försvars- och säkerhetsbehov. EU ökar sitt bidrag till Europas gemensamma
säkerhet och försvar i nära samarbete med sina partner, i första hand Nato.

VAD ÄR FONDEN?

Tre fjärdedelar av
EU:s befolkning
vill ha en förstärkt
gemensam
säkerhets- och
försvarspolitik

Europeiska försvarsfonden ska bidra till EU:s strategiska oberoende genom att skydda och försvara invånarna. Fonden
samordnar, kompletterar och förstärker medlemsländernas investeringar på försvarsområdet.
Fonden kommer att främja samarbete mellan EU-länderna när det gäller att ta fram avancerad teknik och kompatibel
försvarsteknik och försvarsutrustning. Den kommer att ge stark uppmuntran till små och medelstora företag att delta
i samarbetsprojekt och främja banbrytande innovationslösningar.

VAD KOMMER FONDEN ATT UPPNÅ?
Fungera som katalysator för en innovativ och konkurrensbaserad industriell och vetenskaplig bas som kan
tillgodose EU:s försvarsbehov genom fullt kompatibel spetsteknik och spetsutrustning.

När resurserna sammanförs kan EU-länderna få bättre valuta för sina investeringar och utveckla teknik och
utrustning som inte skulle vara möjligt om man arbetade var för sig.

Genom stöd i forsknings- och utvecklingsfaserna i produkternas livscykel säkerställs att forskningsresultaten
inte går till spillo på grund av bristande finansiering för utveckling av prototyper och utprovning av tekniken.

KOSTNADEN FÖR DEN NUVARANDE UPPSPLITTRINGEN
OCH BRISTANDE EFFEKTIVITET
EU
Försvarsutgifter
Totalbelopp

USA

227 miljarder euro
1,34

545 miljarder euro
3,3

Andel av BNP
Investering per soldat
27 639 eur
Överlappning av system som används

108 322 eur

178

Antal vapensystemtyper*

30

Huvudstridsvagnar

17

1

Jagare och fregatter

29

4

Stridsflygplan

20

6
* Antal vapensystemtyper för utvalda kategorier av vapensystem
Källa: NATO, International Institute for Strategic Studies, SIPRI, Munich Security Report 2017

EU-ländernas
bristande
säkerhets- och försvarspolitiska
samarbete kostar uppskattningsvis
25–100 miljarder euro varje år.

Ca 80 % av all upphandling
på försvarsområdet sker för
närvarande helt och hållet i de
enskilda länderna, vilket innebär
en kostsam överlappning när det
gäller militär kapacitet.

Sedan 2010 har mindre än
200 miljoner euro spenderats varje
år på gemensam europeisk forskning
och teknik på försvarsområdet.

HUR FINANSIERAS FONDEN?
Kommissionen föreslår att Europeiska försvarsfonden ska få en budget på 13 miljarder euro för perioden 2021–2027.
EU kommer då att höra till de fyra största investerarna i försvarsforskning i Europa.
Stödet genom Europeiska försvarsfonden kan kompletteras med ekonomiskt stöd genom fonden InvestEU avsett för
försvarssektorn.

EU-BUDGET FÖR EUROPEISKA FÖRSVARSFONDEN
4,1 miljarder euro
för finansiering
av gemensam
försvarsforskning för att
möta nya och framtida
säkerhetshot

13 miljarder
euro

8,9 miljarder euro
för samfinansiering av
gemensamma projekt
för kapacitetsutveckling
som komplement till
nationella bidrag

HUR KOMMER FONDEN ATT FUNGERA?
Fonden kommer att stödja konkurrenskraftiga och gemensamma projekt på försvarsområdet under hela forsknings- och
utvecklingsfaserna för att uppnå ett större genomslag.
EU finansierar direkt alla kostnader under forskningsfasen, särskilt genom bidrag. Efter forskningsfasen kommer fonden
att komplettera EU-ländernas investeringar genom samfinansiering av högst 20 % av kostnaderna för prototyputveckling
och högst 80 % av den efterföljande certifierings- och testverksamheten.
Fonden täcker inte inköpsfasen. Men om EU-länderna kommer överens om att anskaffa en typ av kapacitet, t.ex. genom
gemensam upphandling av helikoptrar, kan dock kommissionen erbjuda praktiskt stöd med att hjälpa till att välja ut
ändamålsenliga finansieringslösningar, fastställa villkor och upprätta ramavtal samt ge råd om äganderätt.

Kapacitet
Forskning

Utveckling
Forskning

Anskaffning
EU:s samfinansiering med EU-länderna:
8,9 miljarder euro
för 2021–2027

EU budget:
4,1 miljarder euro
för 2021–2027

Europeiska
försvarsfonden:

Finansierings
instrument
(EU-ländernas
budget)

13 miljarder euro
för 2021–2027

>
>

Endast gemensamma projekt kan få stöd. Minst tre parter från tre olika EU-länder måste delta i ett projekt.

>

Fonden kommer att stimulera små och medelstora företags deltagande över gränserna genom en högre
finansieringsgrad. Den kommer också att främja projekt som genomförs av konsortier som omfattar små och medelstora
företag.

>

Ur budgeten kommer 5 % att avsättas för banbrytande högriskinnovation som ska stärka EU:s tekniska ledarskap
på lång sikt och dess oberoende på försvarsområdet.

>

För att garantera en god användning av EU-medlen kommer fonden enbart att samfinansiera utveckling av gemensamma
prototyper om EU-länderna förbinder sig att köpa slutprodukten. EU kommer inte att ha äganderätt till någon
kapacitet.

>

Projekt som kan får stöd inom ramen för det permanenta strukturerade samarbete kan erbjudas en högre
samfinansieringsgrad (bonus på ytterligare 10 %), men bidrag från fonden beviljas inte automatiskt.

Projekten kommer att utformas enligt de prioriteringar som fastställs tillsammans med EU-länderna med sikte
på att de ska bidra till unionens säkerhets- och försvarsintressen i överensstämmelse med de försvarskapacitetsprioriteringar
som EU-länderna enas om inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och med andra regionala
och internationella organisationer (t.ex. Nato).

VILKA HAR FONDENS BYGGSTENAR VARIT?
Fonden bygger på Junckerkommissionens ansträngningar att främja och prova samarbete på försvarsområdet.
Ur EU-budgeten för 2017–2019 har 90 miljoner euro avsatts till forskning på försvarsområdet. En första omgång avtal
om EU-bidrag till försvarsforskningsprojekt har redan undertecknats. Bland dessa ingår ett bidrag på 35 miljoner euro
till Ocean2020-projektet, som stöder verksamhet som rör sjöövervakning och sjöfartsförbud. Här kommer också drönare
och obemannade ubåtar i flottoperationer att ingå. Nya ansökningsomgångar för projektförslag som rör forskning på
försvarsområdet kommer snart att offentliggöras.
Kommissionen har också föreslagit ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram med en beräknad budget
på 500 miljoner euro för 2019 och 2020. Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär överenskommelse om
programmet, som kommer att börja genomföras i januari 2019.

HUR KOMPLETTERAR FONDEN ANDRA INITIATIV
PÅ FÖRSVARSOMRÅDET?
>

Säkerställande av nära kopplingar mellan Europeiska försvarsfonden och de projekt som genomförs inom ramen för det
permanenta strukturerade samarbetet på försvarsområdet.

>

Stöd till annan försvarsrelaterad verksamhet via den europeiska fredsbevarande resursen (med en budget på
10,5 miljarder euro), som är ett instrument som ligger utanför den fleråriga budgetramen. Resursen ska öka EU:s stöd till
tredjeparters fredsstödjande insatser i hela världen, täcka gemensamma kostnader för militära insatser inom ramen för
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (som nu täcks av Athenamekanismen) och göra det möjligt för EU att
delta i bredare insatser som syftar till att stödja partnerländers väpnade styrkor när det gäller infrastruktur, utrustning
eller militärt tekniskt bistånd.

>

En särskild budget på 6,5 miljarder euro kommer att öronmärkas inom Fonden för ett sammanlänkat Europa i syfte att
förbättra EU:s strategiska transportinfrastruktur så att den kan användas för militära transporter.

>

Effektiviseringen av samarbetet med det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa (med en
budget på 100 miljarder euro) kommer att innebära att resultat från den civila forskningen kan gynna utvecklingen av
försvarskapaciteten och tvärtom. Detta bidrar till att onödig överlappning undviks.
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