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Om vandaag de dag de veiligheid te waarborgen, moeten dreigingen worden aangepakt 
die de grenzen overschrijden. Geen enkel land kan deze problemen alleen aan. De Europese 
burgers verwachten dat de Europese Unie hen beschermt. Drie op de vier Europeanen zijn 
voorstander van een door alle lidstaten samen gevoerd, gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (Eurobarometer, april 2017). De afgelopen drie jaar is op het gebied van een 
Europees defensiebeleid meer bereikt dan in de tientallen jaren die eraan voorafgingen.

In december 2016 hebben de EU-leiders op basis van voorstellen van de Europese Commissie een akkoord bereikt over een 
plan om de EU-samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie van de EU te verdiepen, met bijzondere aandacht voor 
drie prioriteiten:

 • beschermen van de EU en haar burgers
 • reageren op externe conflicten en crises
 • versterken van de vermogens van onze partners

EEN EUROPESE UNIE DIE HAAR BURGERS VERDEDIGT EN BESCHERMT

#EUDefence:  
Naar een Europese defensie-unie
NAAR EEN MEER VERENIGDE, STERKERE EN DEMOCRATISCHERE UNIE
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De EU heeft een gemeenschappelijk 
Europees Defensiefonds 
opgezet voor de financiering van 
gezamenlijke O&O-activiteiten.

Met het oog op meer samenwerking 
tussen de lidstaten op het gebied van 
defensie en veiligheid is het instrument 
van de permanente gestructureerde 
samenwerking ingevoerd.

De EU heeft de samenwerking 
met de NAVO opgevoerd naar een 
ongekend hoog niveau.

Driekwart van de 
Europeanen wil een 
gemeenschappelijk 
veiligheids- en 
defensiebeleid.

„Wat de defensie betreft, gaat het er niet om de Europese Unie neer te zetten als 
een alternatief voor de NAVO. Beide moeten samenwerken en één lijn trekken. Op 
het gebied van defensie hebben wij meer samenwerking nodig, waarin door het 
Verdrag van Lissabon ook wordt voorzien. Als het gaat om aankopen moeten we 
elkaar niet tegenwerken, maar met elkaar samenwerken om dat wat we beide 
nodig hebben voor elkaar te krijgen.”

Jean-Claude Juncker, kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie, 15 juli 2014.



MEER AUTONOMIE EN OUTPUT

 • Het Europees Defensiefonds, dat door voorzitter Juncker werd aangekondigd en in juni 2017 werd 
ingesteld, moet de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen en kosten besparen door de 
inspanningen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en aankoop te bundelen als het gaat om 
geavanceerde defensietechnologie en -uitrusting.

 • In 2017 heeft de EU voor het eerst subsidies verleend voor gezamenlijke onderzoeksprojecten 
op het gebied van drones, prognoses voor strategische technologie en bescherming en uitrusting 
van militairen. Voor de periode 2017-2019 zal rechtstreeks uit de EU-begroting 90 miljoen EUR aan 
subsidiegeld worden uitgetrokken voor defensieonderzoek.

 • In het kader van dit programma zal de EU met behulp van cofinanciering uit de EU-begroting 
(500 miljoen EUR voor 2019 en 2020) de lidstaten stimuleren om samen te werken aan de 
gezamenlijke ontwikkeling van defensie-uitrusting en -technologie.

 • Projecten voor permanente gestructureerde samenwerking kunnen in aanmerking komen 
voor een hoger EU-medefinancieringspercentage (30 % in plaats van 20 %).

25 lidstaten hebben afgesproken samen te 
werken op het gebied van defensievermogens.

 • De permanente gestructureerde samenwerking zal de 
gezamenlijke ontwikkeling van defensievermogens door de 
lidstaten bevorderen en de terbeschikkingstelling van deze 
vermogens voor militaire operaties van de EU faciliteren. 
Hierdoor wordt de capaciteit van de EU als internationale 
partner op het gebied van veiligheid versterkt en de 
effectiviteit van de defensie-uitgaven geoptimaliseerd.

 • Er zijn 17 samenwerkingsprojecten goedgekeurd, onder 
meer inzake een geneeskundig commando voor de EU, 
militaire mobiliteit, maritieme bewaking en cyberbeveiliging.

25 lidstaten 
doen mee aan 
de permanente 
gestructureerde 
samenwerking.

1,5 MILJARD EUR VOOR ONDERZOEK EN VERMOGENSONTWIKKELING  
OP HET GEBIED VAN DEFENSIE
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EFFICIËNTERE BESTEDING VAN FINANCIËLE MIDDELEN

De kosten van het gebrek aan samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van defensie 
en veiligheid lopen jaarlijks op tot naar schatting 25 miljard EUR à 100 miljard EUR1. Met 
behulp van het Europees Defensiefonds zullen de lidstaten het geld van de belastingbetaler 
doelmatiger uitgeven en een hoger rendement krijgen voor hun investering. Het fonds 
zal EU-cofinanciering ter beschikking stellen en de lidstaten helpen de meest geschikte 
regelingen voor gezamenlijke aankopen te vinden. Voor 2017 is al 25 miljoen EUR vastgelegd.

In het kader van de permanente gestructureerde samenwerking zullen de lidstaten 
nauwer samenwerken op operationeel vlak. Momenteel wordt ongeveer 80 % van de 
defensieaanbestedingen op zuiver nationaal niveau georganiseerd, wat tot een kostbare 
overlapping van militaire vermogens leidt2.

Sinds 2010 is jaarlijks minder dan 200 miljoen EUR uitgegeven voor gezamenlijke Europese 
O&O-inspanningen op het gebied van defensie. Met het Europees Defensiefonds wordt dit 
vanaf 2020 ruim het drievoudige (meer dan 500 miljoen EUR per jaar).

Samenwerking tussen de EU en de NAVO

Op 8 juli 2016 ondertekenden de voorzitters Juncker en Tusk en de secretaris-
generaal van de NAVO, generaal Stoltenberg, een gezamenlijke verklaring 
die het strategisch partnerschap tussen de EU en de NAVO een nieuwe 
impuls en invulling moest geven door de samenwerking op zeven concrete 
gebieden te versterken. Dat samenwerking inmiddels de norm is geworden is 
een rechtstreeks gevolg van de nieuwe ambitieuze toon die in de gezamenlijke 
verklaring wordt gezet.

VERSTERKTE SAMENWERKING MET MONDIALE PARTNERS

(NAVO-)Top, Warschau, 8 en 9 juli 2016.

bestrijding van hybride 
dreigingen

defensie-industrie en 
defensieonderzoek

operationele 
samenwerking, ook op zee 
en inzake migratie

oefeningen

cyberbeveiliging 
en -defensie

ondersteuning van door 
oostelijke en zuidelijke 
partners geleverde 
inspanningen voor 
vermogensopbouw

defensievermogens

Er zijn 74 
concrete acties in 

uitvoering

74

(1)  Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement (EPRS), 2013.

(2) Munich Security Report, 2017.



LOPENDE ONDERZOEKSPROJECTEN

PYTHIA Ocean 2020

Dit project is gericht op het inventariseren van de 
belangrijkste trends in de snel evoluerende wereld van 
innovatieve defensietechnologieën en zal worden 
uitgevoerd door een consortium onder leiding van 
Ingegneria Informatica S.p.A.

Deelnemende lidstaten:
Bulgarije, Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië en het 
Verenigd Koninkrijk.

Partners uit de defensiesector en uit de 
onderzoekswereld:
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., ENG, Zanasi 
& Partners Z&P, Expert System France ESF, Hawk 
Associates Ltd HAWK, Military University of Technology 
WAT, Bulgarian Defence Institute BDI, Fondazione ICSA en 
National Defence University NDU.

Dit project is gericht op een beter maritiem situationeel 
bewustzijn door gebruikmaking van bemande en 
onbemande systemen, en zal worden uitgevoerd door 
een consortium onder leiding van Leonardo S.p.A..

Deelnemende lidstaten:
Estland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Litouwen, Nederland, 
Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Partners uit de defensiesector en uit de 
onderzoekswereld:
Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-
IDE, Fincantieri, Qinetiq, Fraunhofer, de Nederlandse 
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (TNO), Centre for Maritime Research and 
Experimentation (CMRE NATO) en het Italiaanse Istituto 
Affari Internazionali (IAI).

GOSSRA ACAMSII

Dit project moet ervoor zorgen dat door militairen 
gedragen complexe systeemelementen (zoals sensoren 
en digitale brillen) op elkaar zijn afgestemd, moet 
specificeren hoe de elementen contact met elkaar maken, 
en het gemakkelijker maken om nieuwe hulpmiddelen 
te ontwikkelen die samen met de bestaande uitrusting 
kunnen functioneren.

Deelnemende lidstaten:
Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en 
Zweden.

Partners uit de defensiesector en uit de 
onderzoekswereld:
Rheinmetall, Indra, GMV aerospace and defence, 
Leonardo, Larimart en Saab, de kmo’s Tekever en 
iTTi, en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO).

Dit project is gericht op de ontwikkeling van adaptieve 
camouflage om militairen te beschermen tegen 
sensoren die in verschillende golflengtebereiken 
functioneren.

Deelnemende lidstaten:
Duitsland, Frankrijk, Litouwen, Nederland, Portugal en 
Zweden.

Partners uit de defensiesector en uit de 
onderzoekswereld:
CITEVE, Damel, Safran, Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI), Fraunhofer en de Nederlandse Organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Vestlife

Dit project heeft tot doel beschermende kleding 
voor militairen te ontwikkelen die doeltreffend is voor 
defensiedoeleinden, maar tegelijkertijd lichter, flexibeler 
en comfortabeler is.

Deelnemende lidstaten:
Finland, Italië, Nederland, Portugal en Spanje.

Partners uit de defensiesector en uit de 
onderzoekswereld:
CITEVE, FY-composites, AITEX en TECNALIA.
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