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Santrauka 
I Gynyba yra specifinė sritis ir valstybių narių nacionalinio suvereniteto pagrindas. 
Kalbant apie daugumą ES valstybių narių, pažymėtina, kad Europos gynybą iš esmės 
sudaro du svarbūs lygmenys – valstybių narių nuosavi savigynos pajėgumai ir NATO 
užtikrinama kolektyvinė gynyba. ES sutartyje pabrėžiamas išskirtinis bendros saugumo 
ir gynybos politikos (BSGP) pobūdis, kuriame atsispindi pagrindinis valstybių narių 
vaidmuo, be to, pagal ją numatyta keletas ES veiksmams šioje srityje taikomų 
apribojimų. 

II Visai neseniai gynybos srityje ES lygmeniu buvo imamasi mažai veiksmų, o Europos 
gynybos sąjunga apskritai neegzistuoja. Vis dėto, reaguodama į sudėtingas naujas 
pasaulines aplinkybes, ES pradėjo įgyvendinti naujas iniciatyvas, kad paskatintų 
valstybių narių bendradarbiavimą. 2021–2027 m. Komisija pasiūlė nuo 590 milijonų iki 
13 milijardų eurų padidinti finansavimą MTTP projektams, susijusiems su gynyba. Tai 
22 kartus didesnė suma, palyginti su dabartiniu septynerių metų ciklu. 

III Dėl šios priežasties gynyba iš karto pateko į Audito Rūmų akiratį, nes dėl tokio 
pastebimai ir sparčiai didėjančio finansavimo kyla veiksmingumo rizika. Gynyba yra 
susijusi su realių karinių pajėgumų kūrimu siekiant aiškaus potencialo užkirsti kelią 
galimoms grėsmėms, be to, tai reiškia pasirengimą prireikus imtis veiksmų. 

IV Todėl Audito Rūmai parengė šią apžvalgą, kuri yra viešai prieinama informacija 
pagrįsta analitinė apžvalga. Joje daugiausia dėmesio skiriama i) gynybos srities teisinei, 
institucinei ir finansinei struktūrai ir ii) dabartiniams valstybių narių gynybos 
pajėgumams ir pramonės padėčiai. Šioje apžvalgoje siekiama atkreipti dėmesį į tam 
tikras pagrindines rizikas, susijusias su nauju ES tikslų mastu ir pateiktu pasiūlymu 
didinti finansavimą. 

V Su ES gynyba susijusios iniciatyvos atspindi bandymus imtis veiksmų srityje, kurioje 
ES anksčiau neturėjo daug patirties. Šiandien kylanti rizika yra susijusi su tuo, kad 
galimai nebuvo nustatyti adekvatūs tikslai, be to, galimai nebuvo sukurtos tinkamos 
sistemos, galinčios padėti prisitaikyti prie tokiu mastu padidėjusių ES išlaidų ir 
Visuotinėje ES strategijoje nustatyto naujo tikslų masto. 

VI ES valstybėse narėse esama aiškių strateginių skirtumų. Visų pirma jos nevienodai 
supranta grėsmes ir neturi bendros ES vaidmens vizijos. ES valstybėse narėse galioja 
skirtingos kovos veiksmų taisyklės ir jų požiūris į karinės jėgos panaudojimą yra labai 
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įvairus. Tokiomis aplinkybėmis tam tikrų sąvokų, pavyzdžiui, „strateginis 
savarankiškumas“ arba „Europos kariuomenė“, reikšmė yra plati ir neaiški. 

VII ES iniciatyvų nuoseklumas ir sinergija su kitomis struktūromis, visų pirma NATO, 
turi esminę reikšmę. ES ir NATO sprendžia bendras saugumo problemas ir taip tenkina 
bendrus gynybos interesus. 22 valstybėms narėms NATO išlieka pagrindine struktūra, 
kai kalbama apie kolektyvinę gynybą. ES valstybės narės turi vieningą pajėgų rezervą, 
todėl, siekiant išvengti neveiksmingo mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo, esminis 
aspektas ir pagrindinis prioritetas artimiausioje ateityje yra susijęs su tuo, ar ES 
sugebės papildyti NATO ir taip išvengti šios organizacijos funkcijų dubliavimo ir dalinio 
sutapimo. 

VIII Tačiau stipriai ir nekoordinuotai mažinant valstybių narių gynybos biudžetus, 
taip pat dėl per mažo investavimo buvo padarytas poveikis jų kariniams pajėgumams. 
Dabar ES valstybių narių kariniai pajėgumai anaiptol nėra pakankami, atsižvelgiant į ES 
karinių tikslų mastą. Dėl „Brexit’o“ ši padėtis dar labiau pablogės, nes Jungtinės 
Karalystės išlaidos gynybai sudaro apytiksliai ketvirtadalį visų ES valstybių narių išlaidų 
gynybai. 

IX Nors ES išlaidos gynybai artimiausiu metu turi padidėti, jos vis tiek yra nedidelės 
(vidutiniškai apytiksliai 3 milijardai eurų kasmet), palyginti su bendromis valstybių narių 
karinėmis išlaidomis. Apskaičiuota, kad, norint pašalinti pajėgumų trūkumą tuo atveju, 
jeigu Europai reikėtų savarankiškai gintis be išorės paramos, prireiktų kelių šimtų 
milijardų eurų. Vien tam, kad įvykdytų rekomendaciją dėl 2 % BVP skyrimo gynybai, 
NATO ES valstybės narės turėtų kasmet papildomai investuoti 90 milijardų eurų, t. y. 
apytiksliai 45 % daugiau, palyginti su jų išlaidų lygiu 2017 m.  

X Kalbant apie naujų ES iniciatyvų poveikį ir susijusį spartų išlaidų didinimą, 
pažymėtina, kad keletas pagrindinių sąlygų dar nenustatytos arba nėra žinomos, visų 
pirma: 

o veiksmingas ES planavimo procesas; 

o valstybių narių dalyvavimas; 

o poveikis realiems pajėgumų poreikiams; 

o valdymo ir atskaitomybės sistema. 

XI Didesnis ES bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje poreikis grindžiamas 
ekonominiais ir pramoniniais sumetimais. Ankstesni ES bandymai remti atviros ir 
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konkurencingos Europos gynybos įrangos rinkos kūrimą buvo nesėkmingi. Ribotas 
valstybių narių bendradarbiavimas ES gynybos sektoriuje lėmė neefektyvumą, dėl kurio 
kyla grėsmė pramonės konkurencingumui pasaulyje ir jos gebėjimui plėtoti reikalingus 
karinius pajėgumus. Tačiau pastebimai padidėjęs finansavimas siekiant remti į gynybą 
orientuotą MTTP veiklą taip pat yra rizikingas, nes tai gali tapti jokio realaus poveikio 
Europos gynybos pramonės konkurencingumui nedarančia veikla. 

XII Prisidėjimas prie geresnių gynybos pajėgumų Europoje reiškia ne tik deklaratyvius 
pareiškimus, bet ir būtinybę veiksmingai įgyvendinti realias iniciatyvas siekiant remti 
konkurencingą Europos gynybos pramonę ir stiprinti valstybių narių karinius 
pajėgumus, kurie visapusiškai papildytų NATO pajėgumus. Galiausiai ES sėkmė ir ateitis 
gynybos srityje visiškai priklauso nuo valstybių narių politinės valios, nes jos atlieka 
pagrindinį vaidmenį Europos gynybos sistemoje. 
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Įžanga 

Aiškinamoji informacija 

01 Atsižvelgdami į naujausias tarptautines tendencijas ir paisydami didėjančių 
Europos piliečių lūkesčių gynybos srityje, Europos lyderiai gynybą turi iš naujo priskirti 
prie pagrindinių politikos sričių1. Pastaraisiais metais dėl Rusijos įvykdytos Krymo 
aneksijos, stiprėjančių transatlantinių ryšių, didėjančių ir vis įvairesnių grėsmių 
saugumui ir atsinaujinusio didžiųjų valstybių varžymosi ES bendradarbiavimas gynybos 
srityje įgavo naują pagreitį. 

02 Didesnio ES bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje poreikis taip pat 
grindžiamas ekonominiais sumetimais. Neginčytina, kad gynybai būdingas tvirtas 
ekonominis ir pramoninis aspektas. Ribotas valstybių narių bendradarbiavimas, 
įskaitant jų gynybos biudžetų mažinimą nuo 2005 m., ES gynybos sektoriuje lėmė 
neveiksmingumą, keliantį grėsmę pramonės konkurencingumui pasaulyje ir jos 
gebėjimui plėtoti reikalingus karinius pajėgumus2. 

03 Šiomis aplinkybėmis 2016 m. Visuotinėje ES strategijoje ir jos įgyvendinimo plane 
saugumo ir gynybos srityje nustatytas didesnis tikslų mastas ES ir jos valstybėms 
narėms, kuriuo siekiama skatinti tvirtesnę Europą. Remiantis šiuo nauju tikslų mastu, 
pastaraisiais metais sukurta keletas su gynyba susijusių iniciatyvų ir mechanizmų (žr. 
I priedą). Šios apžvalgos tikslas – išnagrinėti dabartinę ES bendradarbiavimo gynybos 
srityje padėtį ir pateikti naujos ES gynybos politikos ir konkrečios aplinkos, kurioje ji 
įgyvendinama, apžvalgą. 

Ši apžvalga 

04 Ši apžvalga – tai viešai prieinama informacija pagrįsta analitinė apžvalga. Joje 
siekiama ne tiek pateikti istorinį ES gynybos politikos formavimo aprašymą, kiek 
atkreipti dėmesį į dabartinę situaciją ir naujos daugiametės finansinės programos (DFP) 
perspektyvas. 

                                                      
1 2018 m. lapkričio mėn. Eurobarometras Nr. 90. 

2 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (poveikio vertinimas), pridedamas prie Pasiūlymo 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas, 
SWD(2018) 345 final, 2018 6 13. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2215
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05 Šia apžvalga siekiama prisidėti prie strateginių svarstymų, taip suteikiant teisės 
aktų leidėjams postūmį ir padidinant visuomenės ir kitų suinteresuotųjų subjektų 
informuotumą. Ji taip pat sudaro sąlygas Audito Rūmams įgyti žinių bei tobulinti vidaus 
įgūdžius atsižvelgiant į būsimą audito darbą šioje srityje. 

06 Pirmoje dalyje pateikiame ES gynybos politikos teisinės, institucinės ir finansinės 
struktūros apžvalgą. Antroje dalyje daugiausia dėmesio skiriame ES gynybos 
pajėgumams ir pramoniniam aspektui ir siekiame pristatyti tam tikras naujausias 
iniciatyvas, kurių buvo imtasi ES lygmeniu. Visame dokumente atkreipiame dėmesį į 
veiksmingo politikos įgyvendinimo problemas ir pagrindines rizikas, susijusias su 
naujausiais ES užmojais ir iniciatyvomis, taip pat į siūlymą ES lygmeniu didinti 
finansavimą gynybai. 

07 Šioje apžvalgoje pateikti faktai nustatyti remiantis: 

o dokumentų peržiūra, įskaitant ES dokumentus ir kitų šaltinių (ekspertų grupių, 
mokslinių tyrimų institutų, ekspertų ir pan.) parengtus leidinius; 

o pokalbiais su ES institucijų ir įstaigų, taip pat kitų institucijų ir organizacijų 
(pavyzdžiui, NATO ir mokslinių institutų) darbuotojais. 

08 Apžvalgoje atsižvelgiama į ES gynybos politikos pokyčius iki 2019 m. birželio 17 d. 
Europos Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Europos gynybos agentūrai buvo 
suteikta galimybė pateikti pastabas dėl šio dokumento projekto. Šioje apžvalgoje 
išreikštos nuomonės nebūtinai atspindi pirmiau minėtų institucijų ir įstaigų nuomonę. 
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1. Gynyba: pagrindinis valstybių narių 
vaidmuo 

1.1. Gynyba: išskirtinė sritis ES teisinėje ir institucinėje 
struktūroje 

Konkrečios Sutarčių nuostatos dėl gynybos 
Bendra saugumo ir gynybos politika 

09 Bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP) yra sudėtinė bendros užsienio ir 
saugumo politikos (BUSP) dalis. BSGP pagrindai nustatyti Europos Sąjungos sutartyje 
(ES sutartis), kuria siekiama suteikti Europos Sąjungos „operaciniam veiksnumui 
reikalingus civilinius ir karinius pajėgumus. Sąjunga gali jais naudotis vykdydama misijas 
už Sąjungos ribų, skirtas taikos palaikymui, konfliktų prevencijai ir tarptautinio 
saugumo stiprinimui laikantis Jungtinių Tautų Chartijos principų“3. Be to, valstybės 
narės turi pareigą teikti savitarpio pagalbą ir paramą, jeigu valstybė narė „patiria karinę 
agresiją savo teritorijoje“4.  

10 Vienas pagrindinių BUSP, įskaitant BSGP, aspektų yra jos tarpvyriausybinis 
pobūdis, kuris reiškia, kad pagrindinį vaidmenį atlieka valstybės narės. Užsienio ir 
gynybos politikos sritys suvokiamos kaip platūs vykdomieji įgaliojimai ir tvirti bei 
esminiai nacionalinio suvereniteto simboliai5. ES sutartyje atsispindi išskirtinis BSGP, 
kuriai taikomos konkrečios taisyklės ir procedūros, pobūdis. 

11 Visų pirma ES institucijų vaidmuo BSGP srityje skiriasi nuo kitų ES politikos sričių 
tuo, kad ji įgyvendinama atsižvelgiant į Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

                                                      
3 Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) suvestinės redakcijos 42 straipsnio 1 dalis, OL C 326, 

2012 10 26. 

4 Prancūzija savitarpio pagalbos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) pirmą kartą 
pasinaudojo po teroristų išpuolių Paryžiuje 2016 m. 

5 Europos Parlamento tyrimų tarnyba, „ES sutarčių potencialo išnaudojimas. Veiksmų laisvės 
analizė pastraipsniui“ (Unlocking the potential of the EU Treaties - An article-by-article 
analysis of the scope for action), 2019 m. sausio mėn. 
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nustatytą institucinę struktūrą (žr. 19 dalį). Komisija neturi teisės inicijuoti teisės aktų6, 
o Europos Parlamentas neturi jokių teisėkūros įgaliojimų. Be to, išskyrus ribotas 
išimtis7, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti su BSGP 
susijusių bylų8. 

12 Europos Sąjungos sutartyje nustatyta keletas apribojimų, taikomų ES teisei imtis 
veiksmų BSGP srityje. Pirmas svarbus apribojimas yra „tam tikrų valstybių narių9, 
manančių, kad jų bendrą gynybą įgyvendina NATO, įsipareigojim[ų]“ gerbimas10. BSGP 
nuostatos nedaro poveikio specifiniam valstybių narių saugumo ir gynybos politikos 
pobūdžiui, pavyzdžiui, kiek tai susiję su neutralumu.  

13 Antra, pagal konkrečias taisykles valstybėms narėms leidžiama atsisakyti 
bendradarbiauti gynybos srityje. Šia galimybe pasinaudojo Danija, kuriai taikoma 
galimybės pasirinkti sąlyga11 ir kuri nedalyvauja įgyvendinant BSGP. 

14 Trečia, pagal ES sutartį ES biudžeto naudojimas gynybos tikslais yra ribojamas. 
Visų pirma ES biudžeto lėšomis negali būti finansuojamos „išlaid[o]s, kurios atsiranda 
dėl karinio arba gynybinio pobūdžio operacijų“12. Tai, pavyzdžiui, taikoma karinių 
operacijų išlaidoms, kurias sumoka dalyvaujančios valstybės narės (žr. 49 dalį). Be to, 
valstybės narės leidžia ES naudotis civiliniais ir kariniais pajėgumais BSGP įgyvendinimo 
tikslais, tačiau ES negali turėti nuosavų karinių išteklių. 

15 Ketvirta, atsižvelgiant į nacionalinio suvereniteto viršenybę, paprastai 
reikalaujama, kad Tarybos sprendimas, susijęs su BSGP, būtų priimamas vieningai13. 

                                                      
6 Pagal ES sutarties 42 straipsnio 4 dalį su BSGP susiję sprendimai priimami „remiantis 

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu arba 
valstybės narės iniciatyva“. 

7 Visų pirma peržiūrėdamas ribojamųjų priemonių, kurias Taryba nustatė fiziniams ir 
juridiniams asmenims, arba stebėdamas, kaip ES institucijos įgyvendina BUSP ir ar toks 
įgyvendinimas „nedaro poveikio Sąjungos kompetencijų <…> vykdymui Sutartyse nustatytų 
procedūrų taikymui ir numatytų institucijų įgaliojimų atitinkamai apimčiai“. 

8 ES sutarties 24 straipsnio 1 dalis. 

9 22 ES valstybės narės yra NATO sąjungininkės. 

10 ES sutarties 42 straipsnio 2 dalies antra pastraipa. 

11 Protokolas Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pridėtas prie ES sutarties. 

12 ES sutarties 41 straipsnio 2 dalis. 

13 ES sutarties 42 straipsnio 4 dalis, išskyrus Europos gynybos agentūrą ir PESCO pradžią. 
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Todėl valstybės narės turi veto teisę ir taip gali blokuoti arba riboti ES lygmeniu 
priimamus sprendimus. 

16 Penkta, Sutartyje aiškiai ribojama BSGP taikymo sritis „misij[om]s už Sąjungos 
ribų“14. Todėl BSGP veiksmų požiūriu yra orientuota į išorės krizes ir konfliktus, o ne į 
teritorinę Europos gynybą, kuri, daugumos valstybių narių atveju, yra NATO 
atsakomybės sritis. 

17 ES sutartyje įtvirtintos BSGP nuostatos sudaro „laipsnišk[os] bendros Sąjungos 
gynybos politikos kūrim[o]“, kuriuo siekiama „pereiti prie bendros gynybos“, 
pagrindą15. Tai priklauso nuo to, ar valstybės narės vieningai nuspręs stiprinti 
bendradarbiavimą gynybos klausimais ES sistemoje. 

18 ES sutartyje taip pat numatytos galimybės, kuriomis iki šiol nepasinaudota16, 
pavyzdžiui, spartesnis BSGP finansavimas ir BSGP misijų rengimas17. Civilinių misijų 
vykdymui Taryba gali nustatyti „konkrečias procedūras, padedančias garantuoti greitą 
prieigą prie Sąjungos biudžeto asignavimų, <…> visų pirma vykdant parengiamąją 
veiklą“. Rengdamosi karinėms operacijoms, valstybės narės gali įsteigti kolektyvinį 
„pradinį fondą“. Tačiau iki šiol Taryba neaktyvavo nė vienos priemonės.  

Su gynyba susijusi ES politika pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo 

19 ES veiksmai gynybos srityje gali apimti ir pramoninį aspektą, kai ES tikslas yra 
remti tvirtos ir konkurencingos Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės 
(EGPTB) kūrimą. Šiuo atžvilgiu teisės aktų, susijusių su ES politika, pavyzdžiui, vidaus 
rinkos, mokslinių tyrimų ir pramonės politika, priėmimas reglamentuojamas ES 
sutartyje. 

                                                      
14 ES sutarties 42 straipsnio 1 dalis. 

15 ES sutarties 42 straipsnio 2 dalis. 

16 Išsami analizė pateikiama „ES sutarčių potencialo išnaudojimas. Veiksmų laisvės analizė 
straipsnis po straipsnio“ (Unlocking the potential of the EU Treaties - An article-by-article 
analysis of the scope for action), Europos Parlamento tyrimų tarnyba, 2019 m. sausio mėn. 

17 ES sutarties 41 straipsnio 3 dalis. 
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Pagrindiniai suinteresuotieji subjektai ir valdymo priemonės 

20 Institucinė struktūra ir valdymo priemonės, susijusios su Europos gynyba, yra 
sudėtingos ir apima platų ES ir ne ES suinteresuotųjų subjektų tinklą. Tarpvyriausybinį 
BSGP pobūdį atspindi valstybių narių, vadinasi ir Europos Vadovų Tarybos bei ES 
Tarybos, šioje srityje atliekamas pagrindinis vaidmuo (žr. II priedą). 

21 Europos Vadovų Taryba, kaip aukščiausia ES institucija, nustato bendrąsias 
politines kryptis ir prioritetus. Ji taip pat paskiria vyriausiąjį įgaliotinį, kad jis 
įgyvendintų bendrą užsienio ir saugumo politiką, kuri apima BSGP. 2013 m. gruodžio 
mėn. Europos Vadovų Taryba pirmą kartą surengė temines diskusijas gynybos 
klausimais18. Nuo to laiko Europos bendradarbiavimo gynybos srityje klausimas buvo 
nuolat įtraukiamas į jos darbotvarkę19. 

22 Europos Sąjungos Taryba yra atsakinga už sprendimų, susijusių su BSGP, 
priėmimą. Taryba sprendimus dažniausiai priima vieningai. Konkrečios gynybos tarybos 
nėra, tačiau gynybos ministrai tam tikra sudėtimi susitinka Užsienio reikalų taryboje ir 
prašo patarimo iš kelių parengiamųjų organų20. 

23 Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiasis 
įgaliotinis ir pirmininko pavaduotojas) turi pareigą teikti pasiūlymus ir įgyvendinti su 
BSGP susijusius sprendimus. Šioje srityje vyriausiajam įgaliotiniui ir pirmininko 
pavaduotojui padeda atitinkami EIVT departamentai ir įstaigos, būtent, Europos 
Sąjungos karinis štabas (EUMS), Krizių valdymo ir planavimo direktoratas, Civilinių 
operacijų planavimo ir vykdymo centras (CPCC) ir Karinių misijų planavimo ir vykdymo 
centras (MPCC)21. Vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko pavaduotojas taip pat yra 
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris iš esmės koordinuoja ES užsienio 

                                                      
18 2013 m. gruodžio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos išvados, EUCO 217/13. 

19 „Europos Vadovų Tarybos slanki darbotvarkė Europos gynybos bendradarbiavimo srityje“ 
(The European Council’s ‘rolling agenda’ on European defence cooperation), EPRS 
informacinis pranešimas, 2018 m. birželio mėn. 

20 T. y. Politinis ir saugumo komitetas (PSK), Europos Sąjungos karinis komitetas (ESKK), 
Politinė ir karinė grupė (PKG) ir Krizių valdymo civilinių aspektų komitetas (CIVCOM). 

21 MPCC – tai 2017 m. sukurtas nuolatinis operacijų centras. Šis centras strateginiu lygmeniu 
yra atsakingas už vykdymo įgaliojimų neturinčių BSGP karinių misijų veiklos planavimą ir 
vykdymą. Dabar vykdomos trys ES mokymo misijos: Centrinėje Afrikos Respublikoje, Malyje 
ir Somalyje. 2018 m. lapkričio 19 d. Taryba sutarė praplėsti MPCC veiklos sritį, kad jis iki 
2020 m. galėtų įvykdyti vieną vykdymo įgaliojimus turinčią karinę operaciją, kurioje 
dalyvautų viena ES kovinė grupė (apytiksliai 2 000 karių). 
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politiką ir užtikrina jos nuoseklumą. Komisijoje Užsienio politikos priemonių tarnyba 
(FPI) finansuoja pagal BSGP vykdomas civilines misijas. FPI, kuri glaudžiai dirba su EIVT, 
yra tiesiogiai pavaldi vyriausiajam įgaliotiniui ir pirmininko pavaduotojui.  

24 Svarbų vaidmenį lygiagrečiai atlieka ir Komisija skatindama Europos gynybos 
pramonės konkurencingumą (žr. 46 ir 124–127 dalis). Vidaus rinkos generalinis 
direktoratas (GROW GD) yra pagrindinis generalinis direktoratas (GD), kuris taip pat yra 
atsakingas už bendrą gynybos rinką. 

25 Įgyvendinant BSGP dalyvauja trys agentūros: EGA, Europos Sąjungos saugumo 
studijų institutas ir Europos Sąjungos palydovų centras. Tarp jų EGA, kuri buvo sukurta 
2004 m., atlieka centrinį vaidmenį. Agentūra remia Tarybos ir valstybių narių pastangas 
gerinti Sąjungos gynybos pajėgumus krizių valdymo srityje ir stiprina BSGP. EGA, kuriai 
vadovauja vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko pavaduotojas, atlieka tris pagrindines 
funkcijas22: 

1) „pagrindinė tarpvyriausybinė prioritetų nustatymo priemonė ES lygmeniu, 
remianti pajėgumų plėtojimą; 

2) pagrindinis ES lygmens bendradarbiavimo forumas ir valdymo rėmimo struktūra, 
kurioje dalyvaujančios valstybės narės gali užsiimti technologine ir pajėgumų 
plėtojimo veikla; 

3) pagrindinis ES finansuojamos veiklos, susijusios su gynyba, operatorius.“ 

26 Europos Parlamento vaidmuo BSGP srityje yra ribotas. Jis turi specialų pakomitetį 
saugumo ir gynybos klausimais ir su juo reguliariai konsultuojamasi dėl pagrindinių 
BSGP aspektų ir svarbiausių sprendimų. Europos Parlamentas reguliariai vertina BSGP 
įgyvendinimo pažangą ir gali teikti rekomendacijas Tarybai arba vyriausiajam 
įgaliotiniui ir pirmininko pavaduotojui. Už BSGP ribų Europos Parlamentas, kaip viena iš 
teisėkūros institucijų, tikrina gynybos pajėgumus ir ES finansuojamas mokslinių tyrimų 

                                                      
22 2015 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1835, kuriuo apibrėžiamas Europos 

gynybos agentūros statutas, būstinė ir veiklos nuostatai. 2017 m. gegužės mėn. gynybos 
ministrai pritarė EGA ilgalaikės peržiūros išvadoms ir rekomendacijoms, kuriomis 
sustiprinamas Agentūros vaidmuo. 
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programas, pavyzdžiui, siūlomą Europos gynybos fondą (žr. 124 dalį). Tačiau jo įtaka 
„pradiniams ES gynybos planavimo proceso etapams“ yra ribota23. 

27 Europos Audito Rūmų (Audito Rūmai) teisės atlikti auditą iš esmės yra susijusios 
su įvairių BSGP komponentų finansavimo šaltiniais. Audito Rūmai neturi jokių 
įgaliojimų atlikti BSGP karinių operacijų audito. Tą patį galima pasakyti apie EGA, jos 
finansuojamus projektus ir BSGP veiklos išlaidas, kurias sumoka valstybės narės; šių 
išlaidų auditą atlieka specialios auditorių kolegijos. Priešingai, su gynyba susijusių 
projektų, finansuojamų ES biudžeto lėšomis, auditą atlieka Audito Rūmai. Tą patį 
galima pasakyti apie BSGP misijas, kurios finansuojamos ES bendrojo biudžeto lėšomis 
ir dėl kurių Audito Rūmai pastaraisiais metais parengė dvi specialiąsias ataskaitas24.  

BSGP operacijos ir misijos 

28 BSGP veiklos komponentą sudaro nuo 2003 m. visame pasaulyje vykdomos 
35 civilinės ir karinės misijos ir operacijos. Šių dviejų rūšių misijų tikslai, vykdymas ir 
finansavimas skiriasi svarbiais aspektais. Karinėse misijose ir operacijose dalyvauja ES 
valstybių narių atsiųsti kariai, kurie turi sustabdyti smurtą ir atkurti taiką. 2017 m. ES 
vadovavo šešioms karinėms misijoms, kuriose dalyvavo apytiksliai 3 200 karinio 
personalo darbuotojų. Civilinėse misijose dalyvauja civilinis personalas, kurį dažniausiai 
atsiunčia valstybės narės, pavyzdžiui, teisėjai arba policijos pareigūnai, kurie, teikdami 
mokymą ir konsultacijas nacionalinėms valdžios institucijoms, padeda atkurti šalies 
institucijas po konflikto. 2017 m. 10 civilinių misijų apytiksliai dalyvavo 
1 880 darbuotojų (žr. 1 paveikslą).  

                                                      
23 Daniel Fiott, „Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų Europos gynybos fondo 

kontrolė“ (The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and 
national parliaments), SEDE pakomitečio užsakymu atliktas tyrimas, 2019 m. balandžio mėn. 

24 Specialioji ataskaita Nr. 15/2018 Vidaus saugumo pajėgų gebėjimų stiprinimas Nigeryje ir 
Malyje: tik nedidelė ir lėta pažanga ir Specialioji ataskaita Nr. 7/2015 ES policijos misija 
Afganistane: įvairūs rezultatai. 
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1 paveikslas. BSGP misijų ir operacijų vieta ir dydis (2017 m. gruodžio 
mėn.) 

 
*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei TTT nuomonę 
dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis EIVT, BSGP misijų ir operacijų 2017 m. metine ataskaita ir ESSSI 
2018 m. Europos saugumo metraščiu. 

Bendradarbiavimas gynybos srityje Europoje ir užsienyje 

29 ES yra viena iš kelių bendradarbiavimo struktūrų gynybos srityje. BSGP yra 
sudėtingos Europos saugumo ir gynybos sistemos dalis, kurią sudaro įvairios dvišaliu 
arba daugiašaliu lygmeniu veikiančios bendradarbiavimo struktūros ir grupės, 
nesusijusios su ES institucine struktūra. Pastaraisiais metais šios grupės augo tiek 
kiekybiniu, tiek kokybiniu atžvilgiais25. Šių iniciatyvų pobūdis ir dydis yra nevienodas ir 
jos vykdomos tiek i) gebėjimų plėtojimo ir įgijimo, tiek ii) operacijų srityse.  

30 Dvi tarptautinės organizacijos – NATO ir Jungtinės Tautos (JT) – atlieka esminį 
vaidmenį palaikydamos taiką ir vykdydamos kitas civilines ir karines operacijas. 

                                                      
25 Dick Zandee, „Klasteriai – Europos gynybos varomoji jėga“ (Clusters: the drivers of 

European Defence), Nação e Defesa Nr. 150, 2018 m. 
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600
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2012
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EUTM Mali
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581
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134

EUFOR Sophia 
2015 m.
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2013 m.
24
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2006 m.
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51
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2008 m.

319

EULEX 
KOSOVO*
2008 m.
800
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Civilinės
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Personalas (skaičius)
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 16 

 

NATO 

31 NATO yra galingiausias karinis aljansas pasaulyje. Jo pagrindinės užduotys yra 
kolektyvinė gynyba, krizių valdymas ir bendras saugumas26. Kolektyvinės gynybos 
principas, kuris reiškia sąjungininkų savitarpio pagalbą, numatytas NATO steigimo 
sutartyje27. 

32 Kadangi narystė ES ir NATO dubliuojasi28, šios dvi organizacijos sprendžia bendrus 
saugumo uždavinius ir taip gina bendrus gynybos interesus. Kalbant apie daugumą ES 
valstybių narių, pažymėtina, kad Europos gynybą iš esmės sudaro du svarbūs 
lygmenys – valstybių narių nuosavi savigynos pajėgumai ir NATO užtikrinama 
kolektyvinė gynyba. Šiomis aplinkybėmis ES ir NATO bendradarbiavimas „yra 
neatskiriamas ES darbo, kuriuo siekiama stiprinti Europos saugumą ir gynybą, 
ramstis“29. Kaip nurodyta VESS30, daugumai ES valstybių narių NATO išlieka pagrindine 
struktūra, kai kalbama apie kolektyvinę gynybą. Be to, faktas, kad tam tikros ES 
valstybės narės nėra NATO narės, reiškia, kad jos turi kitokių įsipareigojimų Europos 
gynybos sąjungoje“31. Tai netrukdo bendradarbiavimo su ne NATO ES valstybėmis 
narėmis laikyti „neatskiriama ES ir NATO bendradarbiavimo dalimi“32. 

33 Kad įvykdytų savo užduotis, susijusias su atgrasymu ir kolektyvine gynyba, NATO 
siekia į savo veiklą įtraukti visą pajėgumų spektrą, įskaitant branduolinius, įprastine 
ginkluote ir balistinėmis raketomis grindžiamus gynybos pajėgumus. NATO turi aiškią 
politinio ir karinio vadovavimo grandinę, veikiančią pagal vadovavimo struktūrą, „kurią 
sudaro strateginio, operatyvinio ir komponentų lygmens nuolatiniai 

                                                      
26 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm. 

27 Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnis. 

28 NATO sąjungininkės yra 22 ES valstybės narės, o šešios ES valstybės narės (Airija, Austrija, 
Kipras, Malta, Suomija ir Švedija) nėra NATO narės, be to, keletas NATO narių nepriklauso 
ES (Albanija, Islandija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Juodkalnija, Kanada, Norvegija ir 
Turkija). 

29 2016 m. gruodžio 6 d. ir 2017 m. gruodžio 5 d. ES Tarybos ir NATO Tarybos patvirtinto 
bendro pasiūlymų rinkinio įgyvendinimo trečioji pažangos ataskaita, 2018 m. birželio mėn. 

30 Visuotinė ES užsienio ir saugumo politikos strategija, 2016 m. birželio mėn. 

31 2018 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir NATO santykių 
(2017/2276(INI)). 

32 Tarybos išvados dėl ES Tarybos ir NATO Tarybos patvirtinto bendro pasiūlymų rinkinio 
įgyvendinimo trečiosios pažangos ataskaitos, 2018 m. birželio mėn. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm
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daugianacionaliniai vadovavimo štabai“33, kuriuose dirba apytiksliai 6 800 darbuotojų. 
Be to, per NATO pajėgų struktūrą NATO valstybės narės NATO operacijų vykdymo 
tikslais skiria nuolatines ir laikinąsias pajėgas ir štabus. 

34 ES ir NATO santykiai oficialiai įtvirtinti 2001 m. ir nuo to laiko buvo pradėta kurti 
strateginė partnerystė. Po 2016 m. paskelbto ES ir NATO bendro pareiškimo34 dabar 
keliose srityse, kuriose numatyta stiprinti bendradarbiavimą (hibridinės grėsmės, 
operatyvinis bendradarbiavimas, įskaitant jūrų klausimus, kibernetinis saugumas ir 
gynyba, gynybos pajėgumai, gynybos pramonė ir moksliniai tyrimai, pratybos, gynybos 
ir saugumo pajėgumų stiprinimas ir ES ir NATO dialogas), įgyvendinamas 74 priemonių 
rinkinys. 

Jungtinės Tautos (JT) 

35 BSGP misijos ir operacijos pradėtos vykdyti 2003 m. ir nuo to laiko ES ir JT krizių 
valdymo ir civilinio, policinio ir karinio taikos palaikymo srityje veikia kaip partneriai. 
Dauguma BSGP misijų ir operacijų faktiškai vykdomos tuose pačiuose geografiniuose 
regionuose kaip ir JT misijos, taip sudarant sąlygas aktyvesniam bendradarbiavimui. 
2018 m. rugsėjo mėn. ES ir JT sustiprino savo strateginę partnerystę 2019–2021 m. 
laikotarpio taikos palaikymo operacijose ir valdant krizes. 

36 ES ir jos valstybės narės kolektyviai daugiausia prisideda prie JT sistemos 
finansavimo. 2017 m. ES valstybės narės finansavo daugiau nei 31 % JT taikos 
palaikymo operacijų biudžeto35. 2019 m. beveik 6 000 kareivių, policininkų ir ekspertų 
skyrė ES valstybės narės ir tai sudarė apytiksliai 6,5 % JT taikos palaikymo personalo36. 
Kartais ES misijos perėmė JT misijų vykdymą, pavyzdžiui, ankstesni Bosnijos ir 
Hercegovinos arba Kongo Demokratinės Respublikos atvejai. 

                                                      
33 NATO vadovavimo struktūra, NATO informacijos suvestinė, 2018 m. vasario mėn. 

34 https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf. 
Antras bendras pareiškimas buvo pasirašytas 2018 m. liepos 10 d., 
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf. 

35 Europos Sąjunga ir Jungtinės Tautos, informacijos suvestinė, 2018 m. rugsėjo 21 d. 

36 JT taikos palaikymo operacijose 2019 m. pradžioje iš viso dalyvavo 89 480 karių, įskaitant 
5 965 karius iš ES valstybių narių. JT, Suvestinė informacija apie šalių paskirtus karius (pagal 
karių skaičių), 2019 m. vasario 28 d. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
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1.2. Naujausios tendencijos ES lygmeniu: naujas tikslų mastas 

Visuotinė ES strategija ir Europos gynybos veiksmų planas 

37 Visuotinėje Europos Sąjungos strategijoje37 (VESS) nustatyta strateginė vizija, 
kuria grindžiama ES užsienio politika38. VESS yra pagrįsta penkiais prioritetais, įskaitant 
Sąjungos saugumą, ir integruotu požiūriu į konfliktus ir krizes39. 

38 VESS nurodyta, kad Sąjunga siekia strateginio savarankiškumo. Strateginis 
savarankiškumas apibrėžiamas kaip „gebėjimas veikti ir bendradarbiauti su 
tarptautiniais ir regioniniais partneriais, kai tai įmanoma, kartu gebant veikti 
savarankiškai tais atvejais, kai tai yra būtina“40.  

39 Remdamasi VESS ir vėliau priimtu jos įgyvendinimo planu saugumo ir gynybos 
srityje (IPSD), Taryba 2016 m. lapkričio mėn. nustatė ES tikslų mastą41 (žr. 1 langelį). 

                                                      
37 Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė Europa. Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir 

saugumo politikos strategija, 2016 m. birželio mėn. 

38 Tęsdama 2013 m. gruodžio mėn. pradėtą procesą, 2015 m. birželio mėn. vykusiame 
posėdyje Europos Vadovų Taryba pavedė vyriausiajam įgaliotiniui ir pirmininko 
pavaduotojui „tęsti strateginio svarstymo procesą ir, glaudžiai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis, parengti Visuotinę ES užsienio ir saugumo politikos strategiją“. 
2016 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba teigiamai įvertino VESS, o Taryba 2016 m. 
lapkričio mėn. priėmė išvadas dėl Visuotinės ES strategijos įgyvendinimo. 

39 Tai yra šie penki prioritetai: „Sąjungos saugumas; į rytus ir į pietus nuo Sąjungos esančių 
valstybių ir visuomenės atsparumas; integruotas požiūris į konfliktus ir krizes; regioninio 
bendradarbiavimo tvarka ir pasaulinis valdymas XXI amžiuje“. 

40 Įgyvendinimo planas saugumo ir gynybos srityje, 2016 m. lapkričio 14 d. 

41 Tarybos išvados dėl Visuotinės ES strategijos įgyvendinimo saugumo ir gynybos srityje, 
2016 m. lapkričio 14 d. 
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1 langelis 

ES tikslų mastas 

ES tikslų mastas turi politinį ir karinį aspektus42. Šis mastas kildinamas iš tekstų, kurie 
buvo parengti vienas po kito 1999–2016 m. 

Politinis aspektas 

Politiniu požiūriu naujausias ES tikslų mastas nustatytas VESS ir jos IPSD. VESS minimi 
trys strateginiai prioritetai saugumo ir gynybos srityje: i) reaguoti į išorės konfliktus ir 
krizes; ii) stiprinti partnerių pajėgumus ir iii) apsaugoti Sąjungą bei jos piliečius43. 

Karinis aspektas 

Kariniu požiūriu šiems tikslams pasiekti reikia „visapusiškų gynybos pajėgumų“44. 
Tačiau, priėmus VESS, nebuvo atlikta išsami operacijų, kurias turėtų sugebėti vykdyti 
ES ir jos valstybės narės, rūšių peržiūra45. Dabartinis ES karinių tikslų mastas vis dar 
kildinamas iš i) ES sutarties ir ii) pagrindinių tikslų46. 

o Pagal ES sutartį47 ES ir jos valstybės narės turėtų sugebėti vykdyti šias 
operacijas: „bendras nusiginklavimo operacijas, humanitarines ir gelbėjimo 
užduotis, karinio konsultavimo ir pagalbos užduotis, konfliktų prevencijos ir 
taikos palaikymo užduotis, kovinių pajėgų užduotis valdant krizes, įskaitant 
taikos palaikymą ir stabilizuojant padėtį po konflikto“48. 

o Pagrindiniai tikslai reiškia gebėjimą greitai per 60 dienų dislokuoti 50 000–
60 000 žmonių personalą skubioms užduotims vykdyti ir išlaikyti jį ne trumpiau 
kaip vienus metus49. 

40 Komisija 2016 m. lapkričio mėn. pateikė Europos gynybos veiksmų planą50, 
kuriame aptariami pramoniniai gynybos aspektai. Pagal planą numatyta: 

o sukurti Europos gynybos fondą51 siekiant remti konkurencingą ir novatorišką 
Europos gynybos pramonę; 

                                                      
42 „Europos apsauga. ES karinių užmojų lygio pasiekimas „Brexit’o“ kontekste“ (Protecting 

Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit), IISS ir DGAP, 
2018 m. lapkričio mėn. 

43 Trys strateginiai prioritetai buvo išsamiau paaiškinti 2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos 
išvadose dėl VESS įgyvendinimo saugumo ir gynybos srityse. 

44 Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė Europa. Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir 
saugumo politikos strategija, 2016 m. birželio mėn. 
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o per ES fondus ir skiriant finansinę paramą iš Europos investicijų banko skatinti 
investicijas į gynybos tiekimo grandinės mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir 
vidutinės kapitalizacijos įmones52, kad jos kurtų dvejopo naudojimo technologijas; 

o veiksmingai įgyvendinant Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyvą53 ir Su gynyba 
susijusių produktų siuntimo direktyvą54 stiprinti bendrą gynybos rinką. 

ES išlaidos gynybai 

41 Su gynyba susijusios išlaidos ES skirstomos į tris kategorijas: 

1) ES valstybių narių nacionalines išlaidas; 

2) ES biudžeto išlaidas; 

                                                      
45 „Europos apsauga. ES karinių užmojų lygio pasiekimas „Brexit’o“ kontekste“ (Protecting 

Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit), IISS ir DGAP, 
2018 m. lapkričio mėn. 

46 Pagrindiniuose tiksluose atsispindi ES politinis tikslas, susijęs su krizių valdymo užduotimis, 
įskaitant karinių tikslų mastą. Naujausia formuluotė atspindi 2010 m. tikslus. 

47 ES sutarties 43 straipsnio 1 dalis. 

48 2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos išvadų dėl VESS įgyvendinimo saugumo ir gynybos srityje 
priede išsamiau apibūdinamos galimų BSGP civilinių misijų ir karinių operacijų, vykdomų 
pagal ES tikslų mastą, rūšys. 

49 Remiantis tikslų mastu, dėl kurio Europos Vadovų Taryba sutarė 2008 m. gruodžio mėn., ES, 
atsižvelgdama į įvairius scenarijus, turėtų sugebėti vienu metu imtis daugybės civilinių ir 
karinių misijų ir operacijų. 

50 Europos gynybos veiksmų planas, Komisijos komunikatas, COM(2016) 950 final, 2016 m. 
lapkričio mėn. 

51 Europos Komisija, Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
įsteigiamas Europos gynybos fondas, COM(2018) 476 final, 2018 m. birželio 13 d. 

52 Pagal Europos saugumo iniciatyvą Europos investicijų bankas 2018–2020 m. dvejopo 
naudojimo MTTP, kibernetiniam civiliniam saugumui skirs 6 milijardų eurų finansavimą. EIB 
grupės veiklos struktūra ir veiksmų planas 2018 m., 2017 m. gruodžio 12 d. 

53 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių 
ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai 
gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo. 

54 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba 
susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo. 
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3) mechanizmai, kurie yra sudedamoji ES sistemos dalis ir kuriuos valstybės narės 
finansuoja ne ES biudžeto lėšomis (iš esmės tarpvyriausybiniai susitarimai)55. 

42 Platesnį ES tikslų mastą atspindi gerokai didesnė gynybai skirta suma, numatyta 
ES biudžete, visų pirma kitoje DFP (žr. 52 dalį). Nors ES išlaidos gynybai artimiausiu 
metu turi padidėti, jos vis tiek yra nedidelės (vidutiniškai 3 milijardai eurų kasmet) ir 
sudaro mažiau nei 2 % bendrų valstybių narių karinių išlaidų. Faktiškai išlaidos gynybai 
iš esmės patiriamos nacionaliniu lygmeniu. 

ES valstybių narių nacionaliniai biudžetai 

43 Vien 2017 m. 28 ES valstybės narės gynybai skyrė daugiau nei 200 milijardų eurų. 
Nacionaliniai gynybos biudžetai yra daug didesni, palyginti su ES gynybos biudžetu – iš 
viso jie yra 75 kartus didesni nei ES išlaidos gynybai pagal dabartinę DFP. 2 diagramoje 
parodytos bendros išlaidos gynybai pagal kiekvieną ES valstybę narę 2017 m. 

2 diagrama. ES išlaidos gynybai: nacionaliniai biudžetai 2017 m.56 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

                                                      
55 Į šią išlaidų kategoriją įtrauktos išlaidos faktiškai yra ES valstybių narių nacionalinių išlaidų 

sudedamoji dalis (1). Aiškumo dėlei jos pavaizduotos atskirai. 

56 Palyginimo tikslais įtrauktas gynybos finansavimas iš 2019 m. ES biudžeto. 
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ES biudžetas 

44 Gynybai skirto ES biudžeto panaudojimas ribojamas atsižvelgiant į jo pobūdį 
(pagal Sutartį, žr. 14 dalį) ir sumą. Pagrindinė finansavimo programa šiuo tikslu yra 
BUSP biudžeto skyrius (žr. 1 lentelę).  

1 lentelė. Pagrindinės biudžeto veiklos eilutės, susijusios su BUSP 
veiksmais ir išlaidomis saugumui ir (arba) gynybai pagal dabartinę 2014–
2020 m. DFP 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

45 ES biudžeto lėšomis finansuojamos tik civilinės BSGP misijos. Karines operacijas 
finansuoja valstybės narės (žr. 49 dalį). Be to, pagal SESV nuostatas ES biudžetas 
naudojamas į gynybą orientuotai MTTP veiklai remti. 

46 Iš tikrųjų, faktas, kad buvo parengtos dvi bandomosios programos (Gynybos 
srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai (PADR) ir EGPPP), rodo didesnę ES 
gynybos finansavimo apimtį. Nuo 2017 m. mokslinių tyrimų srityje pagal PDAR pirmą 
kartą tiesiogiai iš ES biudžeto leidžiama finansuoti mokslinių tyrimų projektus, kurie 
įgyvendinami kariniais tikslais (žr. 124–127 dalis). 

19 03 01

BUSP: parama stabilumo išsaugojimui 
pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką 
(BUSP) vykdant misijas ir veikiant per 
Europos Sąjungos specialiuosius 
įgaliotinius

314

19 03 02
BSGP: parama ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo srityse. 20

19 02 01
19 02 02
21 05 01

02 04 77 Gynybos srities mokslinių tyrimų 
parengiamieji  veiksmai (PADR).

25 90

02 07 01 Europos gynybos pramonės plėtros 
programa (EGPPP).

245 500

IŠ VISO 634 2 756

2 066

Biudžeto eilutė Išlaidų kategorija 2019 m. biudžetas
(milijonai eurų)

2014–2020 m.
(milijonai eurų)

Bendra užsienio ir saugumo politika

Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos

Pajėgumų stiprinimas remiant saugumą ir 
vystymąsi. 30 100

Konkurencija ir inovacinis pajėgumas gynybos pramonėje
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47 Be MTTP projektams, kurie pritaikomi gynybos srityje, skirto finansavimo, ES 
biudžeto lėšomis taip pat remiamos dvejopo naudojimo technologijos. Priklausomai 
nuo siekiamų tikslų, Europos gynybos įmonės gali pasinaudoti įvairiomis finansavimo 
programomis, visų pirma fondais, kurie padeda įmonėms ir MVĮ tapti 
konkurencingesnėmis (COSME), ir palydovinėmis sistemomis, skirtomis navigacija ir 
žemės stebėjimui (GALILEO ir „Copernicus“)57. 

Valstybių narių ne ES biudžeto lėšomis finansuojami ES mechanizmai 

48 ES valstybės narės tiesiogiai finansuoja keletą Europos lygmens mechanizmų, 
pavyzdžiui, Europos gynybos agentūrą. Valstybių narių įnašais finansuojamas 
Agentūros bendrasis biudžetas58. Be to, valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalinius 
poreikius, gali ad hoc pagrindu nuspręsti, ar dalyvauti Agentūros projektuose.  

49 Veiklos požiūriu BSGP karines misijas dalyvaujančios valstybės narės finansuoja iš 
dviejų šaltinių: i) pagal principą „išlaidos patiriamos ten, kur priklauso“ suteikdamos 
nacionalinėmis lėšomis finansuojamą personalą, paslaugas ir išteklius ir ii) 
prisidėdamos prie lėšų kaupimo mechanizmo Athena įgyvendinimo.  

50 Mechanizmas Athena – tai nebiudžetinė priemonė, kurioje kaupiamos valstybių 
narių lėšos59. Šio mechanizmo lėšomis finansuojamos ES karinių operacijų išlaidos60, 
tačiau finansuojama tik ribota visų išlaidų dalis (5 %–15 %); o didžiąją dalį išlaidų61 
tiesiogiai padengia kiekviena valstybė narė. Mechanizmo Athena lėšomis dabar 
finansuojamos šešios ES karinės operacijos, kurių metinis biudžetas sudaro apytiksliai 
78 milijonus eurų. 3 paveiksle pavaizduoti finansavimo šaltiniai atsižvelgiant į išlaidų 
pobūdį ir BSGP misijų rūšis. 

                                                      
57 Išsamus ES fondų, kuriais remiami civiliniai ir dvejopo naudojimo projektai, sąrašas 

pateikiamas EGA finansavimo vartų svetainėje. Europoje įsteigtos įmonės taip pat gali gauti 
finansavimą iš Europos gynybai svarbių regionų tinklo (www.endr.eu), kurio paskirtis yra 
didinti su gynyba susijusių projektų, kuriems skiriamas ES finansavimas, skaičių. 

58 2018 m. EGA bendrasis biudžetas buvo 33 milijonai eurų, o visas biudžetas siekė apytiksliai 
94 milijonus eurų. 

59 Valstybių narių įnašo dydis nustatomas pagal bendrųjų nacionalinių pajamų skalę. BSGP 
misijose dalyvaujančios ne ES šalys prisideda ad hoc pagrindu. 

60 Pavyzdžiui, štabo išlaikymo, infrastruktūros, medicinos paslaugų ir pan. išlaidos. 

61 Su kariniu personalu, įranga ir pan. susijusios išlaidos. 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/eu-funding-gateway
http://www.endr.eu/
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3 paveikslas. BSGP misijų finansavimas 

 
* ES biudžeto lėšomis gali būti padengiamos tik ES institucijų administracinės išlaidos (ES sutarties 
41 straipsnio 1 dalis). 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

51 Be to, kalbant apie finansavimą ne iš ES biudžeto, pažymėtina, kad Europos 
plėtros fondo lėšomis per Afrikos taikos priemonę (APF)62 remiamos Afrikos Sąjungos 
pastangos taikos ir saugumo srityje, įskaitant kariuomenės mokymą arba įrangos 
tiekimą Afrikos vadovaujamoms operacijoms. 

Pasiūlymai ateičiai 

52 Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. DFP atsispindi užmojai, iš kurių matyti, kad 
ateityje gynyba turi atlikti svarbesnį vaidmenį. ES biudžete gynybai numatyta skirti 
22,5 milijardo eurų63 ir ši suma, palyginti su 2014–2020 m. laikotarpiu, kuriuo buvo 
skirta 2,8 milijardo eurų, yra gerokai didesnė. 4 paveiksle parodyti pagrindiniai 
dabartinės DFP ir pasiūlymų dėl kitos DFP skirtumai. 

53 Tikimasi, kad nebiudžetinės priemonės atliks svarbų vaidmenį ateityje pagal 
bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP) finansuojant operatyvinius karinio arba 
gynybinio pobūdžio veiksmus64, kaip aprašyta pasiūlyme sukurti nuo DFP atskirą 
Europos taikos priemonę (EPF). 

                                                      
62 Afrikos taikos priemonės apžvalga pateikiama Specialiojoje ataskaitoje Nr. 20/2018 Afrikos 

taikos ir saugumo struktūra – ES paramą reikia skirti kitiems tikslams. 

63 Europos gynybos fondui pasiūlyta 13 milijardų eurų, 6,5 milijardo eurų skirta kariniam 
mobilumui ir BUSP pasiūlyta 3 milijardai eurų. 

64 Europos taikos priemonė: nebiudžetinis ES fondas taikai ir tarptautiniam saugumui stiprinti, 
EIVT informacijos suvestinė, 2018 m. birželio mėn. 

Mechanizmas „Athena“
 (kolektyvinis finansavimas) Nacionalinis finansavimas

Karinės Administracinės išlaidos* Bendros veiklos išlaidos Pavienės veiklos išlaidos

Finansavimo šaltinis

ES bendrasis biudžetas
Valstybės narės (išskyrus Daniją)

BS
GP

 m
isi

jo
s

Civilinės
Administracinės* ir veiklos 

išlaidos
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54 EPF, kurios tikėtina vertė 2021–2027 m. bus 10,5 milijardo eurų, grindžiama 
dabartiniais mechanizmais ir jų sujungimu65 į vieną fondą, kurio tikslas – pašalinti 
esamus trūkumus ir apribojimus ir „stiprinti Sąjungos gebėjimą išsaugoti taiką, užkirsti 
kelią konfliktams ir didinti tarptautinį saugumą“66. Pasiūlyme daugiausia dėmesio 
skiriama trims pagrindinėms sritims: 

1) ES karinių operacijų palengvinimui sukuriant pastovų fondą, kurio lėšomis būtų 
finansuojamos įvairesnės bendrosios sąnaudos, palyginti su mechanizmu 
Athena67; 

2) galimybių finansuoti taikos operacijas trečiosiose šalyse ir pasaulinio masto 
tarptautines organizacijas praplėtimui ES lygmeniu68;  

3) platesnio pobūdžio ES paramai, skirtai partnerių šalių ginkluotųjų pajėgų 
pajėgumų stiprinimo veiklai.  

                                                      
65 APF ir mechanizmas Athena. 

66 2018 m. birželio 13 d. Komisijos remiamas Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai pasiūlymas Tarybai dėl Tarybos sprendimo dėl Europos taikos 
priemonės (HR(2018) 94). 

67 Todėl tikimasi, kad bendros išlaidos gynybai sudarys 35–45 % visų misijos išlaidų, palyginti 
su 5–15 % rodikliu pagal dabartinį mechanizmą Athena. 

68 Pagal APF ši parama dabar skiriama tik Afrikai ir Afrikos Sąjungai. 
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4 paveikslas. Siūlomi ES gynybos finansavimo pakeitimai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

1.3. Su naujais ES gynybos užmojais susijusios rizikos 

55 Su ES gynyba susijusios iniciatyvos atspindi bandymus imtis veiksmų srityje, 
kurioje ES anksčiau turėjo nedaug patirties. Dėl politinių pareiškimų, susijusių su 
naujomis iniciatyvomis, gali atsirasti lūkesčiai, kurių ES gali būti nepajėgi pateisinti69. 
Dabartinėmis aplinkybėmis kyla rizika, kad gali būti nenustatyti adekvatūs tikslai, be to, 
gali būti nesukurtos tinkamos sistemos, kurios būtų pritaikytos prie tokiu mastu 
padidėjusių ES išlaidų ir VESS nustatyto naujo tikslų masto. 

                                                      
69 S. Blockmans, „ES modulinis metodas gynybos integracijos srityje. Integruojantis, 

ambicingas ir teisiškai privalomas PESCO?“ (The EU’s modular approach to defence 
integration: An inclusive, ambitious and legally binding PESCO?), 2018 m. 

Karinis mobilumas 6,5 milijardo eurų

Europos taikos priemonė
10,5 milijardo eurų

BUSP
2 milijardai eurų

EGPPP 500 milijonų eurų

Mechanizmas Athena
≈ 500 milijonų eurų 

PADR 90 milijonų eurų

Afrikos taikos priemonė
(Europos plėtros fondas)

2,2 milijardo eurų

BUSP
3 milijardai eurų

Daugiametė finansinė programa 
2021–2027 m. (pasiūlymas)

Europos gynybos fondas 13 milijardų eurų

Pajėgumų plėtojimas
8,9 milijardo eurų

Gynybos moksliniai tyrimai 
4,1 milijardo eurų

Daugiametė finansinė programa 
2014–2020 m.

Nebiudžetinės priemonės

BSGP mokslinių tyrimų 
bandomasis projektas

1,4 milijono eurų

Karinių subjektų pajėgumų stiprinimas siekiant tikslų 
BUSP srityje (remiant ginkluotąsias pajėgas)

Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos

Pajėgumų stiprinimas remiant saugumą ir vystymąsi (CBSD)
100 milijonų eurų

Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonė

Pajėgumų stiprinimas (CBSD) siekiant tikslų vystymosi ir 
žmogiškojo saugumo srityse

x22
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SU ES gynybos politika susiję užmojai 

56 Gynyba – tai specifinė sritis, kuri sudaro valstybių narių suvereniteto pagrindą. 
Todėl ES gynybos sprendimai yra politinio proceso, kurio metu siekiama kompromiso 
dėl įvairių loginių pagrindų ir interesų, rezultatas. 

57 Šiomis aplinkybėmis tarp ES valstybių narių egzistuoja aiškūs strateginiai 
skirtumai70: 

o jos nevienodai supranta grėsmes;  

o jos turi skirtingas institucines struktūras, įskaitant skirtingas dalyvavimo taisykles, 
ir laikosi pačių įvairiausių nuomonių dėl karinės jėgos panaudojimo;  

o galiausiai jos neturi bendros vizijos dėl ES vaidmens. 

58 Pavyzdžiui, kai kurios valstybės narės yra linkusios sutelkti dėmesį į teritorinę 
gynybą nuo Rusijos keliamų grėsmių, o kitos labiau yra linkusios spręsti Šiaurės Afrikoje 
ir Artimuosiuose Rytuose kylančias saugumo problemas71. Kai kurios valstybės narės 
tradiciškai laikosi neutraliai, o kitos nori dalyvauti plataus masto operacijose. 

59 Tokiomis aplinkybėmis tam tikrų sąvokų, pavyzdžiui, „strateginis 
savarankiškumas“ arba „Europos kariuomenė“, reikšmė yra plati ir neaiški. Tokios 
sąvokos gali būti suvokiamos kaip kenkiančios santykiams ir bendradarbiavimui su 
NATO, o tai yra labai svarbi sritis daugumai ES valstybių narių. 

Strateginis savarankiškumas ir tikslų mastas 

60 Europos strateginis savarankiškumas yra viena pagrindinių VESS sąvokų (žr. 37–
39 dalis)72. Tačiau faktas, kad valstybės narės neturi bendro supratimo apie tokio 
savarankiškumo turinį, reiškia, kad VESS politinis tikslų mastas nebuvo iki galo 

                                                      
70 J-D. Giuliani, „Gynyba. Europos pabudimas“ (Defence: Europe’s awakening), European 

issues 474, Fondation Robert Schuman, 2018 m. gegužės mėn. 

71  „Ginant Europą. Gynybos integracija kaip atsakas Europos strateginiam judėjimui“ (In 
Defence of Europe: Defence integration as a response to Europe’s strategic movement), 
Europos politinės strategijos centro strateginės pastabos, 2015 m. birželio mėn. 

72 Sąvoka reguliariai vartojama oficialiuose ES dokumentuose. Pavyzdžiui, 2019 m. birželio 
mėn. Taryba nurodė, kad, „spręsdama dabartinių ir būsimų Europos saugumo ir gynybos 
poreikių klausimą, ES didina savo pajėgumą atlikti saugumo užtikrintojos funkciją, savo 
strateginį autonomiškumą ir savo gebėjimą bendradarbiauti su partneriais“. 
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išreikštas kariniais terminais73. Strateginio savarankiškumo ir tikslų masto sąvokos, 
įskaitant nuorodą į „visapusiškus gynybos pajėgumus“ yra neaiškios atsižvelgiant į jų 
reikšmę gynybos srityje74.  

61 VESS, ypač jos trečiam prioritetui „Europos ir Europos piliečių apsauga“, trūksta 
aiškios, užbaigtos ir išsamios karinės išraiškos. Lieka neatsakyti pagrindiniai klausimai, 
pavyzdžiui: ar savarankiškas ES tikslų mastas yra susijęs tik su bendradarbiavimu už ES 
ribų? O gal tai reiškia, kad valstybės narės taip pat turėtų sugebėti ginti savo 
teritoriją75? Todėl kai kurių ekspertų manymu, ES gynybos tikslai yra painūs76. 

62 Be to, VESS aukšto lygio tikslų mastas (žr. 1 langelį) prieštarauja valstybių narių 
prieinamiems ištekliams ir susijusiems pajėgumams. Tam tikroms ES šalims kyla 
sunkumų net įgyvendinant savo įsipareigojimus NATO77, kuri yra pagrindinis daugumos 
valstybių narių gynybos tinklas (žr. 2 diagramą). Todėl tarp veiksmų, kurių, kaip 
tikimasi, imsis valstybės narės, ir priemonių, dėl kurių jos gali susitarti ir kurias jos gali 
įgyvendinti, yra aiškus atotrūkis78. 

Europos kariuomenė 

63 Europos kariuomenės sąvoka naujausiuose oficialiuose ES dokumentuose 
neminima, tačiau ji iš naujo sulaukė plataus susidomėjimo visuomenėje ir politiniuose 
sluoksniuose, todėl šioje apžvalgoje ją verta išnagrinėti išsamiau. Iš tikrųjų, Europos 
kariuomenės sukūrimas, kuris jau buvo numatytas 6-ajame dešimtmetyje79, yra dažnai 

                                                      
73 Jo Coelmont, „Europos strateginis savarankiškumas – koks karinių užmojų lygis tinkamas?“ 

(European Strategic Autonomy: Which Military Level of Ambition?), 2019 m. kovo mėn. 

74 Thierry Tardy, „Europos gynybos sugrįžimas?“ (The return of European Defence?), European 
issues 474, Fondation Robert Schuman, 2018 gegužės mėn. 

75 Sven Biscop, „ES ir NATO santykiai ilgalaikėje perspektyvoje“ (EU-NATO relations: a long-
term perspective), Nação e Difesa, 2018 m. lapkričio mėn. 

76 Frédéric Mauro ir Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) ir 
Taikos ir saugumo tyrimų ir informacijos institutas (GRIP), „Europos armija - kam ji?“ (A 
European Army to do what?), 2019 m. balandžio mėn. 

77 2014 m. įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime Velse NATO valstybės narės įsipareigojo 
iki 2024 m. gynybai skirti ne mažiau kaip 2 % savo BVP. 

78 Herbert Sailer, „ES pajėgumų vystymas“ (EU Capability Development), CSDP Handbook, 
2017 m. gegužės mėn. 

79 1952 m. Sutartyje, kuria sukuriama Europos gynybos bendrija, numatytos bendros karinės 
pajėgos, bendras biudžetas ir bendros institucijos. 
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aptariama idėja, kuri neseniai vėl iškilo ES gynybos srityje. Tačiau politiniai pareiškimai 
dėl Europos kariuomenės sukūrimo artimiausioje ateityje yra neaiškūs ir nerealūs80. 
Keletas buvusių kariuomenės pareigūnų abejojo Europos kariuomenės svarba ir taip 
parodė, kad dar nesudarytos būtinosios sąlygos tokiai kariuomenei sukurti.81. 

64 Ne visos ES valstybės narės sutaria dėl sąvokos „Europos gynyba“ reikšmės. Dėl 
bendros strateginės kultūros arba bendros vizijos dėl jėgos panaudojimo ir vieningu 
sprendimų priėmimu pagrįsto proceso nebuvimo mažai tikėtina, kad valstybės narės 
galėtų pasiekti sutarimą dėl karinių pajėgų dislokavimo vykdant plataus masto 
intervencijas82. Kai kurie ekspertai mano, kad Europos kariuomenės koncepcija, jei jos 
įgyvendinimui būtų daromas pernelyg didelis spaudimas, galėtų lemti didesnį ES 
valstybių narių susiskaldymą83. 

65 Būtent todėl anksčiau pajėgos buvo dislokuojamos ne ES vardu, bet remiantis 
nacionaliniais pagrindais arba sudarant ad hoc koalicijas. Pavyzdžiui, ES kovinės grupės 
niekada nebuvo dislokuotos nepaisant to, kad jos veikia nuo 2007 m. Pagal BSGP 
vykdomos 35 misijos ir operacijos iš esmės buvo civilinio pobūdžio arba tai buvo mažo 
intensyvumo karinės operacijos, kuriose daugiausia dėmesio skirta krizių valdymui84. 
ES nedalyvavo sudėtingiausiose karinės operacijose, kurios buvo vykdomos, pavyzdžiui, 
Libijoje arba Sirijoje. Be to, ji nedalyvavo Europoje vykdomuose „gynybos ir atgrasymo 
veiksmuose siaurąja karinio teritorijų [ir] gyventojų apsaugojimo prasme“85. 

                                                      
80 Sophia Besch, „ES armija? Keturios priežastys, dėl ko tai neįvyks“ (An EU Army? Four 

reasons it will not happen), Europos reformų centras, 2016 m. gegužės mėn. 

81 Pavyzdžiui, generolas Charles-Henri Delcour, buvęs Belgijos kariuomenės vadas. 

82 Dick Zandee, „Ašies grupės: kelias į tikrą Europos gynybą“ (Core groups: the way to real 
European Defence), Egmont Royal Institute for International relations, 2017 vasario mėn. 

83 Žr., pavyzdžiui, Vladimir Bilcik, „Po visuotinės ES strategijos. Konsultacijos su ekspertais“ 
(After the EU global strategy: Consulting the Experts), 2016 m. 

84 Frédéric Mauro ir Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) ir 
Taikos ir saugumo tyrimų ir informacijos institutas (GRIP), „Europos armija - kam ji?“ (A 
European Army to do what?), 2019 m. balandžio mėn. 

85 Claudia Major, „Įtikima ES gynyba reikalauja pergalvoti savarankiškumą“ (Credible EU 
defence means rethinking sovereignty), Carnegie Europe, 2017 m. birželio mėn. 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/supprimer-l-otan-pas-si-vite-5caa2be0d8ad587477855b22
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66 Remiantis leidinių aptariama tema peržiūra86, galima teigti, kad realiai ir patikimai 
kariuomenei reikėtų kelių pagrindinių elementų, įskaitant87:  

o nuolatines pajėgas, finansuojamas bendro biudžeto lėšomis; 

o bendrą gynybos planavimą siekiant kurti ir įgyti bendrus pajėgumus; 

o savarankiškus karinius pajėgumus, įskaitant visapusišką vadovavimą ir kontrolę; 

o veiksmingą sprendimų priėmimo procesą, pagrįstą išskirtine vadovavimo grandine 
ir aiškiu lyderių vaidmeniu, įskaitant įgaliojimus ir teisėtą ginkluotųjų pajėgų 
panaudojimą; 

o civilinę ir demokratinę kariuomenės ir ginkluotųjų pajėgų panaudojimo kontrolę. 

67 Aiškiai matyti, kad vargu, ar tokie elementai artimiausioje ateityje bus sukurti ES 
lygmeniu. Kuriant vadinamąją ES kariuomenę nacionalines suvereniteto galias reikės 
perkelti į viršvalstybinį ES lygmenį, o tam prieštarauja keletas valstybių narių88.  

68 Kalbant apie pajėgumus, pažymėtina, kad armijai sukurti reikia daug laiko ir 
pinigų. Siekiant susidaryti vaizdą apie susijusias sumas nepateikiant biudžeto, 
reikalingo kariuomenei sukurti, sąmatos, reikėtų, kad ES NATO narės kasmet 
investuotų papildomus 90 milijardų eurų vien tam, kad įvykdytų rekomendaciją dėl 2 % 
BVP skyrimo gynybai, t. y. apytiksliai 45 % daugiau, palyginti su jų išlaidų lygiu 
2017 m.89  

Suderinamumas su NATO 

69 ES iniciatyvų nuoseklumas ir jų sinergija su kitomis struktūromis, visų pirma 
NATO, turi esminę reikšmę. Kadangi valstybės narės dalyvauja keliose 

                                                      
86 Pavyzdžiui, Frédéric Mauro ir Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et 

Stratégiques (IRIS) ir Taikos ir saugumo tyrimų ir informacijos institutas (GRIP), „Europos 
armija. Kokia forma?“ (A European Army in what form?), 2019 m. balandžio mėn. 

Judy Dempsey ir ekspertų nuomonės, „Ar ES reikia savos armijos?“ (Does the EU need its 
own Army?), Carnegie Europe, 2015 m. kovo mėn. 

87 Kariuomenei sukurti reikalingų elementų sąrašas nėra išsamus. 

88 Claire Mills, „ES gynyba. Kur judama?“ (EU Defence: Where is it heading), 2019 m. gegužės 
mėn. 

89 Audito Rūmų skaičiavimai pagrįsti Eurostato duomenimis. 
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bendradarbiavimo struktūrose (žr. 29 dalį), dėl to gali sumažėti atitinkama nauda ir 
atsirasti konkurencija, o procesai gali būti dubliuojami. 

70 Tai ypač pasakytina apie NATO, nes dėl ES iniciatyvų gali atsirasti dubliavimas 
arba tokios iniciatyvos gali būti vertinamos kaip besidubliuojančios. NATO generalinis 
sekretorius palankiai įvertino iniciatyvas, tačiau ne kartą perspėjo, kad ES ir NATO 
funkcijų dubliavimas ir konkurencija90 galiausiai gali susilpninti transatlantinį ryšį, taigi 
ir Europos saugumą. 2019 m. gegužės mėn. JAV administracija taip pat panašiai 
pažymėjo, kad naujos ES iniciatyvos gali „lemti dubliavimą, nesuderinamas karines 
sistemas, ribotų gynybos išteklių nukreipimą ir nereikalingą NATO ir ES konkurenciją“91. 

71 ES ir NATO tarpusavio papildomumas yra pagrindinis aspektas, į kurį ne kartą 
atkreiptas dėmesys oficialiuose ES dokumentuose92. NATO yra atsakinga už savo narių 
kolektyvinę gynybą. ES valstybės narės turi vieningą pajėgų rezervą, todėl, siekiant 
išvengti neveiksmingo mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo, esminis aspektas ir 
pagrindinis prioritetas artimiausioje ateityje yra susijęs su tuo, ar ES sugebės papildyti 
NATO ir taip išvengti šios organizacijos funkcijų dubliavimo ir dalinio sutapimo. 
Veiksmingumas reiškia visų formų nereikalingo dubliavimo vengimą, nesvarbu, ar tai 
procedūrų, struktūrų, pavyzdžiui, operatyvinio vadovavimo, ar išdirbio dubliavimas. 

72 Neseniai pranešta apie ES ir NATO bendradarbiavimo veiksmus93. Vienas geras ES 
ir NATO papildomumo pavyzdys yra karinis mobilumas, kuris parodo sinergijos tarp 
abiejų organizacijų ir viena kitos papildomumo potencialą (žr. 2 langelį). 

                                                      
90 Pavyzdžiui, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160495.htm ir 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm. 

91 Guy Chazan ir Michael Peel, „JAV įspėja dėl Europos bendro karinio projekto“ (US warns 
against European joint military project), Financial Times, 2019 m. gegužės 14 d. 

92 Pavyzdžiui, Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija, 2016 m. 
birželio mėn., 2018 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir NATO santykių 
(2017/2276(INI)), 2016 m. gruodžio 6 d., 2017 m. gruodžio 5 d., 2019 m. birželio 17 d. ES 
Tarybos ir NATO Tarybos patvirtinto bendro pasiūlymų rinkinio įgyvendinimo ketvirtoji 
pažangos ataskaita. 

93 2016 m. gruodžio 6 d. ir 2017 m. gruodžio 5 d. ES Tarybos ir NATO Tarybos patvirtinto 
bendro pasiūlymų rinkinio įgyvendinimo ketvirtoji pažangos ataskaita, 2017 m. birželio 17 d. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160495.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm
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2 langelis. 

Karinis mobilumas 

Kitaip nei civilinės transporto priemonės, kurios gali laisvai judėti Šengeno zonoje, 
karinis personalas ir įranga negali paprasčiausiai kirsti sienų94. 

Tai sumažina ES valstybių narių pajėgumus reaguoti į krizes už ES teritorijos ribų 
pagal BSGP arba dalyvaujant kitose struktūrose, pavyzdžiui, NATO, kad būtų 
užtikrinta teritorinė Europos gynyba. Karinis mobilumas įvardytas kaip prioritetinė ES 
ir NATO bendradarbiavimo sritis. 

2018 m. kovo mėn. EK pradėjo įgyvendinti karinio mobilumo veiksmų planą95 ir 
pasiūlė kitoje DFP skirti šiam planui 6,5 milijardo eurų. Plane, atsižvelgiant į NATO 
indėlį, siūlomos operatyvinės priemonės, susijusios su karinių reikalavimų 
įgyvendinimu, transporto infrastruktūra ir procedūriniais klausimais. Juo taip pat 
siekiama kurti civilinę ir karinę sinergiją, visų pirma dvejopai panaudojant 
transeuropinį transporto tinklą.  

73 Kaip parodyta pirmoje šios apžvalgos dalyje ir nepaisant naujausių ES gynybos 
politikos tendencijų, valstybės narės išlieka pagrindinėmis veikėjomis Europos gynybos 
srityje. Jų vadovaujantį vaidmenį pagrindžia teisinės, institucinės ir finansinės 
aplinkybės. 

  

                                                      
94 „Europos gynyba. Karinio judrumo didinimas Europos Sąjungoje“ (Defending Europe: 

Improving military mobility in the European Union), Europos Komisijos informacijos 
suvestinė, 2018 m. 

95 Europos Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendras komunikatas Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl karinio mobilumo veiksmų plano, JOIN(2018) 5 final, 2018 m. kovo mėn. 
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2. ES valstybių narių gynybos 
pajėgumai ir pramonė: iššūkis 
pasaulinei padėčiai 
74 Antroje šios apžvalgos dalyje Europos gynybą nagrinėjame atsižvelgdami į 
pajėgumų ir pramonės aspektus ir siekiame pristatyti naujas šioje srityje sukurtas ES 
iniciatyvas ir aptarti su jomis susijusias rizikas. 

2.1. Valstybių narių pajėgumų stipriosios ir silpnosios pusės  

Karinių pajėgumų matavimas 

75 Kariniais terminais kalbant, pajėgumai – tai „priemonių ir būdų, skirtų eilei 
užduočių įvykdyti, derinys“96. Ši plati apibrėžtis apima įrangą ir personalą, taip pat jų 
operacinę parengtį ir gebėjimą laikui bėgant vykdyti operacijas. Kariniais pajėgumais 
galiausiai siekiama suteikti palyginamą karinį pranašumą atgrasant potencialius arba 
faktinius priešus arba su jais kovojant. 

76 Karinius pajėgumus ir šalies karinę galią sudėtinga įvertinti ir tam reikia kiekybinių 
ir kokybinių duomenų, kurie visuomenei dažnai yra neprieinami. Be to, bet kurios 
atitinkamos šalies stipriąsias ir silpnąsias puses, susijusias su kariniais pajėgumais, 
galima įvertinti tik atsižvelgiant į: i) nustatytas grėsmes; ii) potencialių priešų 
pajėgumus ir iii) sąjungininkų pajėgumus.  

77 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šiame skirsnyje, remiantis viešai prieinama 
informacija, siekiama atkreipti dėmesį į tam tikrus svarbiausius valstybių narių karinių 
pajėgumų aspektus. Tai nėra išsamus valstybių narių karinės galios vertinimas. 

                                                      
96 ESKK akronimų ir apibrėžčių žodynėlyje (2017 m.) kariniai pajėgumai apibrėžiami kaip 

„priemonių ir būdų, skirtų eilei užduočių įvykdyti arba pasiekti konkrečias sąlygas atitinkantį 
standartą, derinys“. Kariniai pajėgumai paprastai apima keturis komponentus: jėgos 
struktūrą – personalas, pajėgų skaičius, dydis ir sudėtis; konfigūraciją – techninė pajėgų 
kompetencija ir įrangos sudėtingumas; parengtis – gebėjimas suteikti pajėgumus, kurių 
reikalauja kovojančiosios pusės vadas, kad galėtų įvykdyti jiems paskirtas misijas; 
tvarumas – gebėjimas palaikyti būtiną operatyvinės veiklos lygį ir trukmę, kad būtų pasiekti 
kariniai tikslai“. 
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78 Su kariniais pajėgumais susijusi padėtis Europos Sąjungoje toliau atspindi 
valstybių narių istoriją, geografinius ir nacionalinius interesus97. Pavyzdžiui, Prancūzija 
ir Jungtinė Karalystė siekia imtis pažangiausių operacijų, įskaitant aukščiausios klasės 
operacijas, kuriose dalyvauja ekspedicinės už ES ribų dislokuojamos pajėgos. Kita 
vertus, Vokietija pirmenybę teikia teritorinei gynybai naudojant tankesnį pajėgų 
išdėstymą98. 

Kiekybiniai rodikliai 

79 Pirmas visuotinis rodiklis, kuris paprastai yra susijęs su kariniais pajėgumais, – tai 
gynybos biudžetas. Nenagrinėjant veiksmingo išteklių panaudojimo, šis rodiklis vis tiek 
leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie kariuomenės dydį ir galią absoliučiomis ir 
palyginamos sąlygomis. Šiuo atžvilgiu ES valstybės narės kolektyviai užimą antrą vietą 
(po Jungtinių Amerikos Valstijų) pasaulyje pagal išlaidas gynybai (žr. 8 diagramą). 
Tačiau didelis ir nekoordinuotas jų gynybos biudžetų mažinimas 2005–2015 m., 
įskaitant per mažą investavimą, turėjo įtakos jų kariniams pajėgumams99. 

80 Antras pagrindinis rodiklis yra karinių pajėgų mastas. Kartu skaičiuojant 
nacionalinį karinį personalą ES valstybės narės turi antrą pagal dydį kariuomenę 
pasaulyje100. Per paskutinį dešimtmetį konsoliduotas karinio personalo skaičius 
sumažėjo 23 %. Bendras dislokuotų ir išlaikomų sausumos pajėgų skaičius taip pat 
sumažėjo, tačiau ne tokia didele apimtimi (5 diagrama). 

                                                      
97 Dick Zandee, „Ašies grupės: kelias į tikrą Europos gynybą“ (Core groups: the way to real 

European Defence), Egmont Royal Institute for International relations, 2017 vasario mėn. 

98 Margriet Drent, Eric Wilms, Dick Zandee, „Europos gynybos perpratimas“ (Making sense of 
European Defence), 2017 m. gruodžio mėn. 

99 Europos Komisija, Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
įsteigiamas Europos gynybos fondas, COM(2018) 476 final, 2018 m. birželio 13 d. 

McKinsey, „Europietiškesnės, glaudesnės ir pajėgesnės. Europos ginkluotųjų pajėgų kūrimas 
ateičiai“ (More European, More Connected and More Capable: Building the European 
Armed Forces of the Future), 2017 m. 

100 Po Kinijos, IISS duomenys apie 2019 m. karinę pusiausvyrą ir Europos politinės strategijos 
centro strateginės pastabos Nr. 4/2015, In Defence of Europe, 2015 m. birželio 15 d., p. 3. 
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5 diagrama. EGA valstybių narių karinio personalo raida 2006–2016 m. 
(tūkstančiais) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis EGA duomenimis.  

81 Kalbant apie konsoliduotus pajėgumus ir jų įvairovę, pažymėtina, kad ES valstybės 
narės po Jungtinių Amerikos Valstijų disponuoja didele dalimi karinių pajėgumų 
(2 lentelė), nepaisant to, kad daugumos valstybių narių turimos įprastinės įrangos 
kiekis nuo 2000 m. buvo sumažintas (6 paveikslas). 
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2 lentelė. ES ir kitos karinės galios valstybės – pasirinkta karinė įranga 
(2018 m.) 

 
* Duomenų apie Rusiją nėra. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Tarptautiniu strateginių tyrimų instituto (IISS) leidiniu „2019 m. karinė 
pusiausvyra“. 
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6 paveikslas. Atrinktos karinės įrangos raida ES 28 2000–2018 m. 
(vienetų skaičius) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis IISS leidiniu „Karinė pusiausvyra“. 

Kokybinė analizė 

82 Karinių pajėgumų analizė apima daugiau nei vien kiekybinių duomenų peržiūrą. 
Visų pirma turimų pajėgumų kokybė ir rūšis taip pat turi esminę reikšmę remiant 
karinių pajėgų veiksmingumą. Dėl nacionalinių gynybos biudžetų mažinimo ir didesnio 
intensyvesnių operacijų skaičiaus dabartiniams pajėgumams tenka didelis krūvis. 
Retesnis įrangos atnaujinimas turėjo įtakos karinių pajėgumų senėjimui101, be to, 
susilpnėjo pajėgumų parengtis, galimybės juos panaudoti operacijose, o jų techninei 
priežiūrai ir remontui reikia daugiau laiko ir išlaidų (žr. 3 langelį). 

                                                      
101 Pavyzdžiui, apytiksliai 80 % kontrolei jūroje vykdyti naudojamų išteklių, fregatų ir korvečių 

amžius yra daugiau nei 15 metų (šaltinis: EGA, „Būsimi pajėgumai, naujos tendencijos ir 
svarbiausi prioritetai“ (Future capabilities, emerging trends and key priorities), 2018 m.). 

2000 m. 2010 m. 2018 m.
2018 ir 

2000 m.

Pagrindiniai koviniai tankai 15 868 7 131 4 324 -73 %
Šarvuotos pėstininkų kovos 
mašinos

8 644 7 379 6 571 -24 %

Taktiniai orlaiviai 2 949 2 296 1 863 -37 %
Orlaiviai-tankeriai 77 66 47 -39 %

Puolamieji sraigtasparniai 283 360 373 32 %

Pagrindiniai antvandeniniai karo 
laivai

172 146 121 -30 %

Povandeniniai laivai 86 66 62 -28 %

Bepiločiai orlaiviai 22 127 230 945 %
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3 langelis. 

Parengties problemų pavyzdys – Vokietija102 

Naujausiose Vokietijos parlamento Ginkluotųjų pajėgų komisijos nario metinėse 
ataskaitose atkreiptas dėmesys į nuolatinius materialinius trūkumus visuose 
kariuomenės padaliniuose. 2017 m. ataskaitoje nurodyta, kad „faktinė pagrindinių 
Bundesvero ginklų sistemos parengtis daugumoje sričių pasiekė labai žemą lygį“103.  

Pavyzdžiui, dėl atsarginių dalių trūkumo buvo galima panaudoti tik 39 % kovinių 
tankų „Leopard 2“ Kartais nebuvo galima panaudoti nė vieno iš šešių povandeninių 
laivų ir mažiau nei pusė kovinių orlaivių „Eurofighter“ ir „Tornado“ galėjo pakilti į 
orą. Tokiomis aplinkybėmis, be to, kad nebuvo galima greitai dislokuoti pajėgų dėl jų 
galimo neveikimo, karinis personalas kartais taip pat negalėjo tinkamai mokytis. 

83 Valstybių narių kariniams pajėgumams taip pat būdingas dažnas dubliavimas ir 
fragmentacija, o tai reiškia, kad Europos ginkluotosios pajėgos prasčiau sąveikauja104. 
2017 m. ES buvo naudojamos 178 skirtingos ginklų sistemos, palyginti su Jungtinėse 
Amerikos Valstijose naudojamomis 30 ginklų sistemų105. Didelė veikiančių sistemų 
įvairovė, taigi ir bendrų techninių standartų nebuvimas, kenkia įvairių Europos 
ginkluotųjų pajėgų sąveikai. Tokiomis aplinkybėmis, kai bendros misijos ir operacijos 
yra įprastas reiškinys, tinkamas sąveikumo laipsnis yra gyvybiškai svarbus veiksmingam 
bendradarbiavimui ir veikimui. 

84 Remiantis patirtimi, įgyta vykdant operatyvines intervencijas Libijoje (2011 m.) ir 
Malyje (2013–2014 m.), nustatyti esminiai pajėgumų trūkumai, kurie išryškėjo vietoje, 
atsižvelgiant į didelę priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos Valstijų strateginių 

                                                      
102 Parlamento Ginkluotųjų pajėgų komisijos nario 59-oji ir 60-oji metinės ataskaitos, dr. Hans-

Peter Bartels. 

103 Parlamento Ginkluotųjų pajėgų komisijos nario 59-oji metinė ataskaita, dr. Hans-Peter 
Bartels, 2018 m. vasario 20 d., p. 41. 

104 „Jėgų sutelkimas. Kelias link Europos gynybos sąjungos“ (Joining forces – the way towards 
the European Defence Union), Europos politinės strategijos centras, 2019 m. vasario 14 d. 

105 „Europos gynyba. Argumentai už glaudesnį ES bendradarbiavimą saugumo ir gynybos 
srityje“ (Defending Europe – The case for greater EU cooperation on security and defence), 
Europos Komisijos informacijos suvestinė, 2017 m. 

https://www.bundestag.de/en/parliament/commissioner
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pajėgumų106. Visų pirma apie strateginių veiksnių107, pavyzdžiui, tikslaus taikymo 
ginkluotės, degalų papildymo ore, vadovavimo ir kontrolės arba žvalgybos, sekimo ir 
išžvalgymo, nebuvimą pranešė tiek ES, tiek jos sąjungininkai108. Tą patį galima pasakyti 
apie strateginį atgrasymą (įskaitant branduolinę gynybą)109, nes šioje srityje ES 
valstybės narės yra labai priklausomos nuo Jungtinių Amerikos Valstijų110. 

85 Tuo pat metu Rusija, Kinija ir kitos didžiosios valstybės dabar investuoja dideles 
sumas į pažangiausių karinių pajėgumų įsigijimą ir novatoriškų technologijų111, 
pavyzdžiui, ultragarsinių ginklų, kūrimą. Dėl greitų technologinių pokyčių 
ginkluotosioms pajėgoms atsiveria naujos galimybės, be to, atsiranda nauji karinių 
pajėgumų poreikiai. VESS pripažįstama, kad ES valstybėms narėms reikia investuoti į 
„skaitmeninius pajėgumus siekiant apsaugoti Europos skaitmeninės erdvės duomenis, 
tinklus ir ypatingos svarbos infrastruktūrą“112. 2017 m. Miuncheno saugumo 
konferencijoje pateiktoje ataskaitoje apskaičiuota, kad, siekiant pašalinti „Europos 
pajėgų atotrūkį tarpusavio sąsajos ir skaitmeninimo srityje“113, pavyzdžiui, 

                                                      
106 „NATO vadovas: Malyje atsiskleidė ES gynybos spragų“ (Mali shows holes in EU 

defence), EU Observer, 2013 m. vasario 4 d. 

107 Strateginiai veiksniai sudaro sąlygas dislokavimui ir karinių operacijų veiksmingumui ir 
tvarumui. 

108 2011 m. spalio 5 d. NATO generalinio sekretoriaus Anderso Fogho Rasmusseno spaudos 
konferencija, surengta po gynybos ministrų susitikimo, ir pokalbis su generolu Mikhailu 
Kostarakosu, buvusiu Europos Sąjungos karinio komiteto (ESKK) pirmininku, European 
Defence Matters, Nr. 11/2016. 

109 „Europa visų pirma yra visiškai priklausoma nuo JAV branduolinio skėčio“ (Europe is in 
particular fully dependent on the US nuclear umbrella), Sven Biscop, Egmont Paper 103, 
„Kova už Europą. Europos strateginis savarankiškumas ir jėgos panaudojimas“ (Fighting for 
Europe: Europe strategic autonomy and the use of force), 2019 m. sausio mėn. 

110 „Europos strateginis savarankiškumas – veikėjai, problematika, interesų konfliktai“ 
(European Strategic Autonomy - Actors, Issues, Conflicts of Interests), SWP research Paper, 
Barbara Lippert, Nicolai von Ondarza ir Volker Perthes (red.), 2019 m. 

111 Bendroji ataskaita NATO parlamentinei asamblėjai „NATO technologinio pranašumo 
išsaugojimas. Strateginis prisitaikymas bei moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra gynybos 
srityje“ (Maintaining NATO’s technological edge: strategic adaptation and defence research 
and development), 2017 m. spalio mėn. 

112 Visuotinė ES užsienio ir saugumo politikos strategija, 2016 m. birželio mėn. 

113 Penkerių – septynerių metų atnaujinimo ciklo įgyvendinimas, „Europietiškesnės, glaudesnės 
ir pajėgesnės“ (More European, More Connected and More Capable), Miuncheno saugumo 
konferencija, McKinsey ir Hertie school of governance, 2017 m. 

https://euobserver.com/news/118934
https://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_78812.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_78812.htm
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue11/interview/military-capabilities---europe-still-lacks-strategic-enablers
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue11/interview/military-capabilities---europe-still-lacks-strategic-enablers
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jungiamosios platformos ir vadovavimas, kontrolė, ryšiai, kompiuteriai, žvalgyba, 
sekimas ir išžvalgymas, kasmet reikia investuoti 30–50 mlrd. JAV dolerių. 

86 Dabar ES valstybėms narėms reikalingi kariniai pajėgumai toli gražu neatitinka to, 
kas joms reikalinga atsižvelgiant į ES karinių tikslų mastą114 (žr. 1 langelį). Naujausiame 
Tarptautinio strateginių tyrimų instituto (IISS) ir Vokietijos Užsienio santykių tarybos 
(DGAP) tyrime, remiantis valstybių narių dabartiniais ir 2030 m. numatomais 
pajėgumais115, įvertinama, kokia apimtimi ES gali pasiekti savo tikslų mastą. 
Atsižvelgiant į įvairius nenumatytus atvejus, susijusius su ES tikslų mastu, tyrime 
daroma išvada, kad „visose srityse yra didelių pajėgumų trūkumų ir dažnai mažiau nei 
trečdalis reikalingų pajėgų būtų pasirengusios veikti“, todėl „Europos strateginis 
savarankiškumas apima tik mažesniąją veiklos spektro dalį“. 

87 Be to, remiantis skaičiavimais, jeigu NATO priklausančios ES narės būtų priverstos 
gintis nuo karinės agresijos be Jungtinių Amerikos Valstijų suteikiamos karinės 
apsaugos, tam, kad būtų pašalintas dabartinis pajėgumų trūkumas, reikėtų kelių šimtų 
milijardų eurų investicijų. Iš tiesų, kalbant apie hipotetinį scenarijų, pagal kurį Europoje 
prieš trečiąją valstybę kiltų regioninis karas, kitame IISS tyrime įvertinama, kad Europos 
NATO nariai turėtų investuoti nuo 288 milijardų JAV dolerių iki 357 milijardų JAV 
dolerių, kad panaikintų šio scenarijaus atveju atsiradusius pajėgumų trūkumus“116. 

88 Prioritetinių pajėgumų nustatymas yra dinamiška užduotis. Kaip parodyta 
III priede, gynybos pajėgumai ilgainiui turi evoliucionuoti atsižvelgiant į nustatytų 

                                                      
114 „Koordinuota metinė gynybos apžvalga“ (Coordinated Annual Review on Defence), EGA 

informacijos suvestinė, 2018 m. lapkričio 26 d.: „ES kariniam komitetui padedant atlikti 
CARD bandomąjį patikrinimą buvo nustatyta, kad ES neturi visų reikalingų karinių 
pajėgumų, kurie yra būtini ES BSGP karinių tikslų mastui, įtvirtintam Visuotinėje ES 
strategijoje, pasiekti“. 

115 „Europos apsauga. ES karinių užmojų lygio pasiekimas „Brexit’o“ kontekste“ (Protecting 
Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit), IISS ir DGAP, 
2018 m. lapkričio mėn. 

116 D. Barrie ir kt., „Europos gynyba. Scenarijais pagrįsti reikalavimai NATO narių Europoje 
pajėgumams“ (Defending Europe: scenario-based capability requirements for NATO’s 
European members), Tarptautinis strateginių tyrimų institutas, 2019 m. balandžio mėn. 
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grėsmių pobūdį ir ES tikslų mastą117. 4 langelyje, remiantis prieinama informacija, 
parodyti tam tikri pagrindiniai pajėgumų trūkumai. 

4 langelis. 

Pajėgumų trūkumų pavyzdžiai 

2016–2019 m. paskelbtuose moksliniuose straipsniuose ES valstybių narių pajėgumų 
trūkumų pavyzdžiai dažniausiai pateikiami šiose srityse: 

 Oras – bepiločiai orlaiviai (dronai), degalų pripylimas skrendant, strateginis ir 
taktinis transportavimas oru, oro vadovavimo ir kontrolės sistemos, tikslaus taikymo 
ginkluotė, balistinių raketų gynybos pajėgumai, galimybių patekti į regioną užkirtimo 
ir regiono blokavimo pajėgumai, priešo oro gynybos pajėgumų nuslopinimas. 

 Kosmosas – palydovinis ryšys ir žemės stebėjimas, nepriklausoma prieiga prie 
kosminės erdvės. 

 Informacinis pranašumas – žvalgyba, stebėjimas ir išžvalgymas. 

 IRT technologijos – kibernetinis karas, dirbtinis intelektas. 

 Karinis jūrų laivynas – jūrų stebėjimas, laivai-amfibijos, povandeniniai laivai, 
dislokavimo užjūryje pajėgumai. 

 Strateginiai veiksniai – karinis mobilumas, strateginis transportavimas ir 
medicininė evakuacija. 

 Sausumos pajėgos – sausumos tikslaus smūgiavimo pajėgumai, šiuolaikinės 
savaeigės šarvuotos kovos mašinos. 

„Brexit’o“ poveikis 

89 Tikėtina, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES, nedarant išankstinių spėjimų 
dėl „Brexit’o“ rezultato, turės padarinių ES gynybai. Jungtinė Karalystė tradiciškai skiria 

                                                      
117 ES lygmeniu pažangos kataloge Nr. 18 (įslaptintas dokumentas) apibrėžiamas ES BSGP 

karinių tikslų masto įgyvendinimo lygis ir pateikiami ES karinių pajėgumų trūkumai, kuriuos 
reikia pašalinti prioritetine tvarka; tai dar vadinama didelio poveikio pajėgumų tikslais. 
Juose atsispindi pajėgumų trūkumai, kuriuos reikia pašalinti trumpuoju (iki 2026 m.) ir 
ilguoju (iki 2032 m.) laikotarpiais 
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daugiausia išlaidų gynybai. 2017 m. jos gynybos biudžetas sudarė apytiksliai vieną 
ketvirtadalį ES valstybių narių visų išlaidų gynybai118. Žvelgiant iš kitos perspektyvos, 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES reiškia, kad 80 % NATO išlaidų gynybai sudarys ne 
ES šalių išlaidos119. Be to, Jungtinės Karalystės bendrovės užima tvirtą padėtį Europos 
gynybos rinkoje120. 

90 Veiklos požiūriu Jungtinės Karalystės indėlis į BSGP civilines ir karines misijas ir 
operacijas apskritai buvo ribotas: jos skirto personalo skaičius sudarė apytiksliai 2,3 % 
valstybių narių skirto personalo, be to, ji skyrė tam tikrų išteklių, pavyzdžiui, jūrų laivų, 
orlaivių ir nuolatinėje parengtyje esančių karių pastiprinimą121. Kita vertus, strateginių 
veiksnių ore (degalų papildymas skrendant ir žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo 
pajėgumai) ir specialiųjų operacijų pajėgų netekimas yra pajėgumų sričių, kurioms 
„Brexit’as“ turės didelį poveikį, pavyzdys. 

91 Todėl ES 27 turės gerokai mažiau išteklių, reikalingų nustatytiems pajėgumų ir 
karinių tyrimų trūkumams pašalinti. Labai tikėtina, kad dėl „Brexit’o“ padėtis pablogės 
abiejose srityse: net jeigu pajėgumų spektrui bus daromas nevienodas poveikis, dėl 
„Brexit’o“ sumažės bendri dabartiniai ES materialiniai pajėgumai (7 diagrama), o 
mokslinių tyrimų ir plėtros srityje trūks investicijų122. 

                                                      
118 2017 m. Jungtinė Karalystė į gynybą investavo 45,3 milijardo eurų, t. y. 22,1 % iš 

205,1 milijardo eurų sumos, kurią gynybai išleido ES 28. Eurostato skaičiai, bendros 
vyriausybės išlaidos pagal funkciją (COFOG), paskelbta 2019 m. kovo 22 d. 

119 2018 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir NATO santykių 
(2017/2276(INI)), 19 punktas. 

120 Remiantis SIPRI duomenimis, tarp 100 didžiausių bendrovių jų dalis, susijusi su apyvarta 
gynybos srityje, palyginti su Europos bendrovėmis, 2018 m. buvo 38 %. 

121 „Brexit’as. Bendros saugumo ir gynybos politikos misijos ir operacijos“ (Brexit: Common 
Security and Defence Policy missions and Operations), Lordų Rūmų Europos Sąjungos 
komitetas, 2018 m. gegužės mėn. 

122 2017 m. gynybos MTTP išlaidos Jungtinėje Karalystėje sudarė 3,2 milijardus eurų (EGA 
duomenys). 
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7 diagrama. Jungtinės Karalystės dalis atsižvelgiant į visą pasirinktą ES 
valstybių narių įrangą (2018 m.) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis IISS leidiniu „2019 m. karinė pusiausvyra“. 

2.2. Pagrindiniai Europos gynybos pramonės ypatumai 

Gynybos sektorius 

92 Gynybos rinka, palyginti su tradicinėmis komercinėmis rinkomis, yra išskirtinė. 
Pagrindinis skiriamasis požymis yra centrinis vyriausybių vaidmuo. Iš tikrųjų, 
nacionalinė gynybos rinka dažnai įvardijama kaip monopsonija, t. y. tokioje rinkoje yra 
vienas pirkėjas, – valstybė, – ir keletas tiekėjų. Vyriausybės yra vieninteliai galutiniai 
klientai ir jos inicijuoja, reguliuoja ir finansuoja gynybos įrangos tobulinimą ir 
viešuosius pirkimus. 

93 Gynybos sektorius turi strateginę reikšmę. Pramonės įmonės prisideda prie 
valstybės veiksmų savarankiškumo gamindamos reikalingus pajėgumus ir 
užtikrindamos tiekimo patikimumą. Todėl sektoriuje galioja išsamios nacionalinės 
reguliavimo taisyklės123. Visų pirma gynybos produktams gali būti taikomi apribojimai, 
susiję su intelektinės nuosavybės panaudojimu arba eksporto galimybėmis124. Be to, 

                                                      
123 GROW GD svetainė. 

124 „Finansinės priemonės atspariam ir savarankiškam gynybos sektoriui remti“ (Financial 
instruments in support of a resilient and autonomous defence sector), finansinių priemonių 
rinkinio ekspertų grupė, 2018 m. lapkričio mėn. 
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pagal vyriausybės viešųjų pirkimų politiką dažnai ribojama galimybė patekti į 
nacionalinę gynybos rinką, remiantis esminių saugumo interesų apsauga ir nacionalinės 
pramoninės bazės rėmimu125. Todėl patekimo į rinką ir išėjimo iš jos kliūtys yra didelės. 

94 Gynybos sektoriuje vykdomi intensyvūs moksliniai tyrimai ir plėtra (MTTP)126. 
Gynybos pajėgumų plėtojimui reikalingos novatoriškos ir aukštosios technologijos, 
kuriomis siekiama suteikti palyginamą karinį pranašumą. Tam reikia nemažai pradinių 
investicijų, o gebėjimų plėtojimo ciklai yra ilgi, be to, nėra jokios patikimos garantijos, 
kad gynybos bendrovės galės vykdyti komercinę veiklą. Siekiant sumažinti technologinę 
ir finansinę riziką, susijusią su pajėgumų plėtojimu, gynybos tyrimus vyriausybės 
paprastai finansuoja 100 %. 

Pagrindinės tendencijos 

95 Gynybos pramonės sektoriui yra būdingos naujos priklausomybės formos127. 
Pirma, šis sektorius tampa globalesnis. Didžiosios gynybos bendrovės yra labiau 
priklausomos nuo pardavimo eksportui, o jų tiekimo grandinės yra sudėtingesnės, 
įvairesnės ir labiau tarptautinio pobūdžio. 

96 Be to, gynybos sektorius vis labiau priklauso nuo civiliniame sektoriuje kuriamų 
novatoriškų technologijų128. Pagrindinės galimybės ir iššūkiai atsiranda dėl dvejopo 
naudojimo MTTP, nes pažangiosios technologijos (pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, 
nepilotuojamos transporto priemonės, didieji duomenys arba nanotechnologijos) iš 
esmės kuriamos ir gaminamos civiliniame sektoriuje. 

97 Kita svarbi struktūrinė tendencija gynybos sektoriuje yra didėjančios išlaidos 
gynybos įrangai ir sistemoms. Technologinės konkurencijos aplinkybėmis pastaraisiais 
dešimtmečiais didėjančios išlaidos kelių kartų gynybos įrangai buvo atskirtos nuo 
didėjančių gynybos biudžetų ir gerokai juos viršijo. Dėl šios priežasties „sumažėjo 

                                                      
125 K. Hartley, „Europos gynybos pramonė. Ekonominė perspektyva“ (Europe’s Defence 

Industry: An Economic Perspective), 2013 m. 

126 Gynybos sektoriaus ataskaita, Bendruomenių Rūmai, Išstojimo iš Europos Sąjungos 
komitetas, 2017 m. lapkričio mėn. 

127 „Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės (EGPTB) kūrimas“ (The development 
of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB), Europos Parlamento 
Saugumo ir gynybos pakomitečio tyrimas, 2013 m. birželio mėn. 

128 M. Drent ir D. Zandee, „Europietiškesnis bendradarbiavimas gynybos srityje“ (More 
European defence cooperation), Clingendael Institute, 2018 m. birželio mėn. 
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įrangos vienetų, kuriuos galima įsigyti už biudžeto lėšas, skaičius, sutrumpėjo 
gaminamos įrangos serija, atsirado masto ekonomijos panaudojimo ribos ir sumažėjo 
naujų plėtros projektų skaičius“129. 

Europos gynybos pramonės padėtis 

98 Išsamaus duomenų apie Europos gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB) rinkinio nėra130. Europos gynybos pramonės bendrovių apyvarta apytiksliai 
sudaro 100 milijardų eurų, be to, jose tiesiogiai dirba apie 500 000 darbuotojų131. 
Europos gynybos pramonės struktūra yra piramidės formos132, kurios viršūnėje – 
ribotas didelių gynybos bendrovių – pagrindinių rangovų – skaičius. Visoje tiekimo 
grandinėje šioms bendrovėms padeda 2 000–2 500 žemesnės grandies bendrovių133 (iš 
esmės tai yra vidutinės kapitalizacijos įmonės ir MVĮ), kurios pagrindiniams rangovams 
tiekia papildomas sistemas arba komponentus. 

99 EGPTB Europos Sąjungoje nėra tolygiai pasiskirsčiusi. Atsižvelgiant į nacionalinių 
biudžetų lygį, gynybos pramonės bendrovių veikla yra koncentruojama šešiose 
ketinimų raštą (LoI)134 pasirašiusiose šalyse, t. y. Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Vokietijoje. Šių bendrovių apyvarta sudaro daugiau 
nei 80 % Europos gynybos pramonės sektoriaus apyvartos135. GPTB gebėjimai, 

                                                      
129 Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (poveikio vertinimas), pridedamas prie 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos gynybos fondą, pasiūlymo, 
SWD(2018) 345 final, 2018 m. birželio mėn. 

130 Keith Hartley, „Europos gynybos pramoninės bazės sukūrimas“ (Creating a European 
Defence Industrial Base), 2013 m. 

131 GROW GD svetainė https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_lt. 

132 A. Marrone ir A. R. Ungaro, „Svarbiausi veikėjai Europos gynybos politikos srityje. Vaidmuo 
ir pasikeitimai“ (Actors in the European defence policy area: roles and developments), 
Istituto affari internazionali, 2014 m. lapkričio mėn. 

133 Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (poveikio vertinimas), pridedamas prie 
Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos 
gynybos fondas, SWD(2018) 345 final, 2018 m. birželio mėn. 

134 Ketinimų raštą 1998 m. liepos 20 d. pasirašė šešios ES šalys siekdamos sukurti 
bendradarbiavimo struktūrą, kuri palengvintų Europos gynybos pramonės 
restruktūrizavimą. 

135 Europos aeronautikos ir gynybos pramonės asociacija, Faktai ir skaičiai, 2017 m. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_lt
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pajėgumai ir konkurencingumas įvairiose valstybėse narėse ir pasektoriuose136 (žr. 
IV priedą) yra skirtingi atsižvelgiant į pagrindinius aviacijos ir kosmoso, sausumos ir 
jūrų sektorių ypatumus. Ši bazės fragmentacija atsirado dėl geografinės, istorinės ir 
karinės kultūros, dariusios įtaką formuojant pramonės padėtį įvairiose valstybėse 
narėse137. Europoje yra tiek GPTB, kiek ir valstybių narių bei susijusių nacionalinės 
politikos krypčių gynybos, technologijų, rinkų, viešųjų pirkimų ir pan. srityse138. 

100 Tyrimuose atkreiptas dėmesys į stipriąsias Europos gynybos sektoriaus puses. 
Visų pirma, Europos gynybos pramonė apskritai apibūdinama kaip „konkurencinga 
pasaulyje, novatoriška, technologiškai pažangi ir paremta pajėgumais“139. Europos 
gynybos pramonė gali padėti užtikrinti visapusiškus gynybos pajėgumus, pradedant 
didelėmis ir sudėtingomis platformomis ir baigiant novatoriškais produktais. Tačiau 
EGPTB ir jos konkurencingumui pasaulyje pastaraisiais metais įtakos turėjo keletas 
neigiamų tendencijų (žr. V priedą). 

Paklausa: valstybės narės 

101 Gynybos pramonės konkurencingumas labai priklauso nuo paklausos valstybėse 
narėse. 2007–2015 m. ES nacionaliniai gynybos biudžetai buvo gerokai sumažinti 
(apytiksliai 15 %), palyginti su visame pasaulyje didėjančiomis karinėmis išlaidomis. 
Nuo 2015 m. bendrų išlaidų gynybai tendencija Europos Sąjungoje yra teigiama140, nors 
realiais skaičiais išlaidos gynybai 2017 m. dar buvo mažesnės, palyginti su 2007 m. lygiu 
(8 diagrama). 

                                                      
136 C. Mölling, „EGPTB ir Saugumo tarybos ateitis 2013 m. Vokietijos pozicija, Europos realijos ir 

gruodžio mėn. galimybės“ (Future of the EDTIB at the Defence Council 2013. The German 
Position, European Realities and December Opportunities), 2013 m. 

137 „Europos gynybos pramoninės bazės būklė“ (The State of Europe’s defence industrial base), 
NATO parlamentinė asamblėja, Ekonomikos ir saugumo komitetas, 2017 m. spalio mėn. 

138 „Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės (EGPTB) kūrimas“ (The development 
of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB), Europos Parlamento 
Saugumo ir gynybos pakomitečio tyrimas, 2013 m. birželio mėn. 

139 Parengiamųjų veiksmų, susijusių su BSGP moksliniais tyrimais specialistų grupės ataskaita, 
2016 m. vasario mėn. 

140 CARD bandomojo patikrinimo išvados. 

https://eda.europa.eu/webzine/issue16/in-the-spotlight/card-from-trial-run-to-first-full-cycle-starting-in-2019
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8 diagrama. Išlaidų gynybai raida 2007–2017 m. (milijonais JAV dolerių 
dabartine verte) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SIPRI duomenų baze141. 

102 Dėl mažėjančios vidaus paklausos ES rinkoje ir didėjančios paklausos 
tarptautinėse rinkose ES gynybos pramonės eksportas į ne ES rinkas padidėjo142. Kaip 
parodyta 9 diagramoje, ES, nors vis dar atsilieka nuo Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Rusijos, užima nemažą viso ginklų eksporto dalį ir tai atspindi jos gynybos pramonės 
konkurencingumą. 

                                                      
141 Šioje apžvalgoje kaip atspirties tašką naudojame Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų 

instituto (SIPRI) duomenų bazes. Dėl pagrindinių duomenims taikomų apribojimų ir lydinčio 
asmens įtakos mūsų analizei žr. https://www.sipri.org/databases. 

142 „Su gynyba susijusio eksporto už ES ribų poveikis Europos bendradarbiavimui ginkluotės 
srityje“ (The extra-EU defence exports’ effects on European armaments cooperation), 
Europos Parlamento Saugumo ir gynybos pakomitečio tyrimas, 2015 m. birželio mėn. 
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9 diagrama. Ginklų eksporto dalies vidurkis 2010–2018 m. (patikslinta 
atsižvelgiant į eksportą ES viduje) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SIPRI duomenų baze. 

103 EGPTB vis labiau priklauso nuo eksporto, todėl ateityje gali kilti problemų. 
Pirmoji problema – ES valstybių narių ginklų eksporto politikos ir teisės aktų skirtumai. 
Kadangi pagrindinių Europos gynybos įrangos gamintojų tiekimo grandinės tampa vis 
labiau integruotos, dėl skirtingos valstybių narių eksporto politikos143 gali būti 
ribojamos pagrindinių ES bendrovių galimybės konkurencingai veikti tarptautinėje 
rinkoje. 

104 Be to, patekimui į užsienio rinkas reikalingų technologijų perdavimas kartu su 
didelėmis investicijomis į užsienio šalis lėmė naujų tarptautinių konkurentų 
atsiradimą144. Siekdama išlaikyti konkurencinį pranašumą, ES pramonė tapo 
priklausoma nuo savo gebėjimo kurti novatoriškas technologijas. 

105 Vis dėlto ES valstybių narių gynybos biudžetams yra būdingos didelės išlaidos 
personalui (49 %), palyginti su investavimo išlaidomis (21 %)145. Be to, ankstesnis 

                                                      
143 „Tolesnis bendros pozicijos 944/2008/BUSP dėl ginklų eksporto kontrolės plėtojimas“ (The 

further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control), 
Europos Parlamento Saugumo ir gynybos pakomitečio tyrimas, 2018 m. liepos mėn. 

144 „Europos gynybos pramoninės bazės būklė“ (The State of Europe’s defence industrial base), 
NATO parlamentinė asamblėja, Ekonomikos ir saugumo komitetas, 2017 m. spalio mėn. 

145 2016–2017 m. gynybos duomenys, EGA. 
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gynybos biudžetų mažinimas turėjo neigiamos įtakos MTTP išlaidoms146. Atsižvelgiant į 
tai, kad valstybės narės kolektyviai nepasiekė 2 % gynybos srities mokslinių tyrimų ir 
technologijų147 finansavimo tikslo, kyla klausimų dėl jų ilgalaikio gebėjimo ateityje kurti 
novatoriškas technologijas148, be to, tai kenkia EGPTB konkurencingumui. 

106 Iki šiol ES valstybių narių bendradarbiavimas MTTP srityje ir investuojant į 
gynybos įrangą buvo ribotas ir mažesnis už tikslinę vertę149 (10 diagrama). Ankstesni 
ES bandymai remti atviros ir konkurencingos Europos gynybos įrangos rinkos kūrimą 
buvo nesėkmingi. Visų pirma 2009 m. Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyva 
valstybėse narėse buvo įgyvendinama nevienodai150. Labai didelė gynybos viešųjų 
pirkimų išlaidų dalis, visų pirma susijusių su didelės vertės ir strateginėmis gynybos 
sistemomis, vis dar patiriama ne pagal direktyvą151, todėl sutartys iš esmės skiriamos 
nacionalinėms bendrovėms. 

                                                      
146 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (poveikio vertinimas), pridedamas prie Pasiūlymo 

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas, 
SWD(2018) 345 final, 2018 6 13. 

147 2007 m. lapkričio mėn. EGA ministrų sudėties valdančioji taryba patvirtino keturis bendrus 
investicijų kriterijus: 

- įrangos viešieji pirkimai: 20 % visų išlaidų gynybai; 

- bendros įrangos viešieji pirkimai: 35 % visų įrangos viešųjų pirkimų išlaidų; 

- gynybos MTT: 2 % visų išlaidų gynybai; 

- bendri MTT: 20 % visų gynybos MTT išlaidų. 

148 „Koordinuota metinė gynybos apžvalga“ (Coordinated Annual Review on Defence), EGA 
informacijos suvestinė, 2018 m. lapkričio 26 d. 

149 Su nurodytais skaičiais susiję duomenų apribojimai pateikiami adresu 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-
2016–2017. 

150 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo 
srityse direktyvos 2009/81/EB įgyvendinimo, teikiama pagal šios direktyvos 73 straipsnio 
2 dalį, COM(2016) 762 final, 2016 m. lapkričio 30 d. 

151 Ten pat. 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
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10 diagrama. Valstybių narių bendradarbiavimo 2017 m. pavyzdiniai 
rezultatai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis EGA 2016–2017 m. gynybos duomenimis. 

Pasiūlos sritis: pramonė 

107 Siekiant prisitaikyti prie globalėjančios gynybos rinkos, gynybos sektoriuje 
susijungiant bendrovėms ir jas įsigyjant įvyko konsolidacijos procesas, po kurio atsirado 
didelės tarptautinės bendrovės, pavyzdžiui, BAE, „Airbus“ ir „Thales“. Tačiau 
tarptautinė konsolidacija iš esmės vyko aviacijos ir kosmoso bei elektronikos 
sektoriuose. Atsižvelgiant į svarbias su nacionaliniu suverenitetu susijusias aplinkybes, 
konsolidacijos procesas iš esmės vyko nacionaliniu lygmeniu, visų pirma sausumos ir 
jūrų segmentuose. 

108 Dėl prasto bendradarbiavimo paklausos srityje, t. y. tarp valstybių narių, buvo 
užkirstas kelias tolesnei Europos gynybos įrangos rinkos integracijai ir konsolidacijai152. 
Dėl šios fragmentacijos galiausiai atsirado trūkumai, susiję su dubliavimu, pertekliniais 
pajėgumais tam tikrose srityse ir trūkstama masto ekonomija, o tai galiausiai kenkia 
Europos gynybos pramonės konkurencingumui pasaulinėje rinkoje ir veiklos požiūriu 
nepadeda didinti valstybių narių ginkluotųjų pajėgų sąveikos. Kitaip nei Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, kuriose veikia 11 gynybos platformų ir sistemų, Europoje 2013 m. 

                                                      
152 Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (poveikio vertinimas), pridedamas prie 

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos 
gynybos fondas, SWD(2018) 345 final, 2018 m. birželio mėn. 
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buvo gaminamos 36 tokios platformos ir sistemos153, nepaisant to, kad ES karinės 
išlaidos yra 2,5 karto mažesnės, palyginti su atitinkamomis Jungtinių Amerikos Valstijų 
išlaidomis. 

109 Pasaulinę ES gynybos pramonės padėtį atspindi 100 pelningiausių gynybos 
bendrovių apyvarta154. ES pagrindinių bendrovių apyvarta sudaro didelę pasaulinės 
apyvartos dalį (apytiksliai ketvirtadalį), tačiau jos atsilieka nuo Jungtinių Amerikos 
Valstijų bendrovių, kurios užima dominuojančią padėtį. Pastarųjų 20 metų tendencija 
(11 diagrama) atspindi didėjančią ne ES ir ne Jungtinėse Amerikos Valstijose įsteigtų 
bendrovių konkurenciją. Kalbant apie pagrindines bendroves, pažymėtina, kad penkių 
pelningiausių ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų generuojama apyvarta (12 diagrama) 
rodo, kad pagrindinių Jungtinės Amerikos Valstijų bendrovių veiklos mastas yra daug 
didesnis, palyginti su ES bendrovėmis. 

11 diagrama. 100 pelningiausių gynybos bendrovių apyvartos dalis 2007–
2017 m. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SIPRI duomenų baze. 

                                                      
153 V. Briani, „Ginkluotės dubliavimas Europoje: kiekybinis įvertinimas“ (Armaments duplication 

in Europe: A quantitative assessment), CEPS Policy brief, Nr. 297, 2013 m. liepos mėn. 

154 Į SIPRI 100 pelningiausių bendrovių sąrašą neįtrauktos Kinijos ginklų gamybos bendrovės. 
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12 diagrama. 5 pelningiausių Jungtinių Amerikos Valstijų ir ES gynybos 
bendrovių apyvartos dalis (2017 m.) (milijonai JAV dolerių) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SIPRI duomenų baze. 

110 Atitinkama ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų pramoninės gynybos bazių padėtis 
pasaulinėje rinkoje atspindi Europos gynybos pramonės konkurencingumą. Kalbant 
apie pramoninius ir komercinius ryšius, pažymėtina, kad ES importo iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų bendrovių dalis yra panaši į ES mainus viduje 2010–2018 m. ir sudaro 
40 % (13 diagrama). Per tą patį laikotarpį daugiau nei 50 % Jungtinių Amerikos Valstijų 
ginklų importo šaltinis buvo ES valstybės narės155, tačiau absoliučiais skaičiais tai yra 
ribotas dydis156. Jungtinėms Amerikos Valstijoms palankios transatlantinės prekybos 
neatitikimas yra susijęs ne tik su i) Jungtinių Amerikos Valstijų technologiniu 
dominavimu, bet ir ii) prekybos apribojimais, kurie taikomi užsienio ir ES konkurentams 
patenkant į Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos rinką157, ir iii) Europos lengvatinio 
režimo tarp valstybių narių nebuvimu. 

                                                      
155 Audito Rūmų skaičiavimai pagrįsti SIPRI duomenimis. 

156 Daniel Fiott, „Karti piliulė – ES gynyba JAV sąlygomis?“ (The poison pill: EU defence on US 
terms?), ESSSI, 2019 m. birželio mėn. 

157 „Belaukiant restruktūrizavimo Europos gynybos pramonėje“ (Anticipating restructuring in 
the European defence industry), BIPE, 2008 m. kovo mėn. 
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13 diagrama. ES importo dalis (2017 m.) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SIPRI duomenų baze. 

111 EGPTB priklausomumo nuo ne ES veikiančių gamybos bendrovių laipsnis 
įvairiuose segmentuose yra nevienodas. Kaip parodyta 14 diagramoje, 2,5 % 
pagrindinių ES valstybių narių naudojamų karinių laivų gauta iš ne ES tiekėjų, tuo tarpu 
pagrindinių kovinių tankų ir kovinių orlaivių atveju šis rodiklis padidėja atitinkamai iki 
18,5 % ir 39,3 %158. 

                                                      
158 D. Fiott, „Strateginis savarankiškumas. Siekiant Europos savarankiškumo gynybos srityje“ 

(Strategic autonomy: towards ‘European Sovereignty’ in defence), ESSSI, 2018 m. lapkričio 
mėn. 
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14 diagrama. ES naudojamų gynybos produktų gamybos kilmė (2017 m.) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis ESSSI, „Strateginis savarankiškumas. Siekiant Europos savarankiškumo 
gynybos srityje“ (Strategic autonomy: towards ‘European Sovereignty’ in defence), 2018 m. lapkričio 
mėn. 

112 Pasauliniu lygmeniu Jungtinių Amerikos Valstijų dominuojanti pozicija 
tarptautinėje prekyboje nėra vienoda visuose segmentuose. Visų pirma Jungtinių 
Amerikos Valstijų gynybos bendrovės yra aiškios lyderės orlaivių, oro gynybos sistemų, 
šarvuočių ir raketų eksporto srityje. Priešingai, ES bendrovės159 turi konkurencinį 
pranašumą eksportuodamos laivus ir jutiklius (15 diagrama). 

15 diagrama. Gynybos produktų tarptautinėse rinkose kilmė 
(„tendencijų rodiklių vertės“) (2010–2018 m.) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SIPRI duomenų baze. 

                                                      
159 Remiantis ketinimų raštą pasirašiusių šalių ir Nyderlandų, kurių eksportas sudaro 95 % viso 

ES eksporto, duomenimis. 
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113 Nors išsamios užsienio priklausomybės tiekimo grandinėje peržiūros nėra, 
dažnai nurodoma, kad Europos gynybos pramonė yra priklausoma nuo specifinių 
technologijų arba sudedamųjų dalių (JAV) ir ypač svarbių žaliavų (Kinija). Pavyzdžiui, 
EGPTB yra visiškai priklausoma nuo 19 iš 39 ypač svarbių žaliavų, kurios yra reikalingos 
joje vykdomiems gamybos procesams, importo iš nedidelio skaičiaus trečiųjų šalių160. 
Ši priklausomybė nuo išorės šaltinių kelia grėsmę ne tik ES valstybių narių veiksmų 
laisvei, bet ir Europos gynybos pramonės konkurencingumui. 

2.3. Bendradarbiavimo stiprinimas ES lygmeniu 

114 Remiantis loginiu pagrindu, pagal kurį aktyvesnis valstybių narių 
bendradarbiavimas padidintų jų gynybos pajėgumus ir sustiprintų Europos gynybos 
pramonę, pastaraisiais metais parengta keletas iniciatyvų, kuriomis siekiama skatinti ES 
lygmens bendradarbiavimą gynybos srityje. 

Pajėgumų plėtojimo planas 

115 Pajėgumų plėtojimo planas (PPP) – tai dokumentas ir procesas, kurį sukūrė EGA 
bendradarbiaudama su EUMS / ESKK ir valstybėmis narėmis. Jame pateikiama 
pajėgumų reikalavimų apžvalga siekiant užtikrinti didesnį nacionalinių gynybos 
planavimo procesų nuoseklumą ir remti valstybių narių bendradarbiavimą pajėgumų 
plėtojimo srityje. 

116 PPP reguliariai atnaujinamas ir 2018 m. birželio mėn. valstybės narės jį 
peržiūrėjo ir patvirtino. Visų pirma 2018 m. PPP atsižvelgiama į naują ES tikslų mastą, 
kuris nustatytas VESS (žr. 1 langelį), ir aptariamas visapusiškų pajėgumų poreikis, ypač 
tai pasakytina apie pažangiausius sausumos, oro, jūrų, kosmoso ir kibernetinio karo 
pajėgumus161. Per 2018 m. procedūrą EGA nustatė 11 strateginių prioritetų162 (žr. 
III priedą), kurie apima trumpalaikio ir ilgalaikio pajėgumų plėtojimo poreikius ir 
galimybes. 

                                                      
160 „Analizuojant Europos pajėgumų poreikius 2035 m. ir vėliau“ (Exploring Europe’s capability 

requirements for 2035 and beyond), EGA, 2018 m. birželio mėn. 

161  „ES pajėgumų vystymo prioritetai“ (The EU Capability Development Priorities), 2018 m. PPP 
peržiūra, EGA. 

162 2018 m. atlikus PPP nustatytų ES pajėgumų plėtojimo prioritetų peržiūrą, jie papildomai 
suskirstyti į 38 išsamias papildomas sritis. 
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Suderinta metinė peržiūra gynybos srityje (CARD) 

117 Suderinta metinė peržiūra gynybos srityje (CARD) buvo pradėta valstybėms 
narėms 2016 m. lapkričio mėn. patvirtinus IPSD. CARD yra tarpvyriausybinis, 
savanoriškai įgyvendinamas mechanizmas, kurio paskirtis – sudaryti „labiau 
struktūrizuotą pajėgumų plėtojimo tvarką, pagrįstą didesniu skaidrumu ir valstybių 
narių įsipareigojimais“163.  

118 CARD siekiama struktūrizuoti planavimo procesą ir stiprinti bendradarbiavimą 
ES lygmeniu užtikrinant didesnį skaidrumą ir dalijimąsi informacija tarp valstybių narių. 
Taikant EGA sisteminę stebėseną, CARD proceso metu apžvelgiami i) valstybių narių 
gynybos planai, ii) pažanga, padaryta įgyvendinant PPP prioritetus, ir iii) Europos 
bendradarbiavimo plėtojimas. 

119 2018 m. rudenį per bandomąjį patikrinimą atlikta pirmoji suderinta metinė 
peržiūra gynybos srityje. Remiantis šiuo bandomuoju patikrinimu, tikimasi, kad išsami 
suderinta metinė peržiūra gynybos srityje bus atlikta 2019 m. rudenį. 

5 langelis. 

Išvados dėl 2018 m. CARD bandomojo patikrinimo164 

Pirmoje CARD ataskaitoje atkreiptas dėmesys į tam tikras naujausias teigiamas 
tendencijas, visų pirma į išlaidų gynybai lygį ir santykinę bendrų programų dalį 
plėtojant valstybių narių pajėgumus. 

Tačiau gynybos MTT sritis toliau kelia susirūpinimą dėl jai skirtų mažesnių investicijų. 
Tai kenkia valstybių narių ilgalaikiam gebėjimui kurti novatoriškas technologijas 
ateities technologijų srityje. 

PESCO 

120 Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) 2009 m. nustatytas 
Lisabonos sutartyje165. Pagal Sutartį „valstybėms narėms, kurių kariniai pajėgumai 
atitinka aukštesnius kriterijus ir kurios viena kitai davė griežtesnius įsipareigojimus“, 
leista gerokai sustiprinti savo bendradarbiavimą gynybos srityje. PESCO – tai procesas, 

                                                      
163 Įgyvendinimo planas saugumo ir gynybos srityje, 2016 m. lapkričio 14 d. 

164 „Koordinuota metinė gynybos apžvalga“ (Coordinated Annual Review on Defence), EGA 
informacijos suvestinė, 2018 m. lapkričio 26 d. 

165 ES sutarties 42 straipsnio 6 dalis, 46 straipsnis ir Protokolas Nr. 10. 
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kurį valstybės narės įgyvendina ES sistemoje. PESCO yra tiek nuolatinė sistema, tiek 
struktūrizuotas procesas, todėl ji skiriasi nuo kitų ad hoc bendradarbiavimo struktūrų. 

121 PESCO oficialiai patvirtintas 2017 m. gruodžio 11 d.166 ir šioje bendradarbiavimo 
sistemoje dalyvauja 25 valstybės narės167. PESCO apima du lygmenis: i) aukšto lygmens 
įsipareigojimų įgyvendinimą ir ii) bendrų gynybos projektų kūrimą.  

122 Pagrindinis PESCO požymis – teisiškai privalomas prisiimtų įsipareigojimų 
pobūdis. Dalyvaujančios valstybės narės sutarė dėl 20 įsipareigojimų investuoti, 
planuoti, plėtoti ir naudoti gynybos pajėgumus168. Įsipareigojimų vykdymo pažangą 
kasmet vertina vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko pavaduotojas, atsižvelgdamas į 
valstybių narių pateiktus nacionalinius įgyvendinimo planus. 

123 Antras PESCO lygmuo yra susijęs su bendrais projektais. Iki šiol Taryba 
patvirtino iš viso 34 projektus169, susijusius su pajėgumų plėtojimu ir operacijomis. 
Valstybės narės pavieniuose projektuose dalyvauja savanoriškai, o dabar kiekviename 
projekte vidutiniškai dalyvauja penkios valstybės narės. Pagal PESCO sistemą sukurti 
pajėgumai priklauso valstybėms narėms, kurios gali nuspręsti panaudoti juos kitose 
struktūrose, pavyzdžiui, NATO. 

Europos gynybos fondas 

124 Pasiūlymą sukurti Europos gynybos fondą Komisija 2016 m. lapkričio mėn. 
pateikė Europos gynybos veiksmų plane (žr. 40 dalį). Praktiškai 2017–2020 m. 
laikotarpiu buvo parengtos dvi bandomosios programos, kuriomis siekiama išbandyti 
galimybes veikti ES lygmeniu ir nustatyti tokio veikimo pridėtinę vertę, taip pat 
pasirengti būsimam Europos gynybos fondui, kuris bus įgyvendinamas per kitą DFP 
(2021–2027 m.): 

                                                      
166 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas 

nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir sudaromas dalyvaujančių valstybių 
narių sąrašas. 

167 Danija, Jungtinė Karalystė ir Malta nedalyvauja PESCO. 

168 https://pesco.europa.eu/. 

169 2018 m. kovo 6 d. buvo patvirtinta 17 pradinių projektų, o 2018 m. lapkričio 19 d. Taryba 
susitarė dėl kito 17 projektų paketo. 

https://pesco.europa.eu/
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o Gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai (PADR), kuriems skirta 
90 milijonų eurų siekiant remti bendrus MTT projektus 2017–2019 m.; 

o Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP), kuriai skirta 500 milijonų 
eurų bendriems pramoniniams projektams bendrai finansuoti 2019–2020 m. 
plėtojimo etapu (6 langelis). 

6 langelis. 

EGPPP – pirmi bendri gynybos pramonės projektai 

2019 m. kovo mėn. Komisija paskelbė EGPPP programą. 500 milijonų eurų biudžeto 
dalį numatyta skirti kvietimams teikti pasiūlymus šiose srityse170: 

1) sąlygų operacijoms vykdyti sudarymas, apsauga ir karinių pajėgų tvarumas: 
80 milijonų eurų; 

2) žvalgyba, saugūs ryšiai ir kibernetinė gynyba: 180 milijonų eurų; 

3) gebėjimas vykdyti pažangiausias operacijas: 70 milijonų eurų; 

4) novatoriškos gynybos technologijos ir MVĮ: 27 milijonai eurų. 

Be to, Komisija atrinko du projektus, kuriems sutartis skiria tiesiogiai: 

5) 100 milijonų eurų Europos ilgo nuotolio dronų tobulinimui (MALE RPAS); 

6) 37 milijonai eurų saugiai radijo ryšio sistemai kurti (Europos programine įranga 
valdoma saugi radijo ryšio sistema). 

125 Kitoje DFP Europos gynybos fondas grindžiamas PADR ir EGPPP ir mokslinių 
tyrimų ir plėtros komponentų integravimu į visavertį fondą, įskaitant gerokai padidėjusį 
finansavimą (nuo 590 milijonų eurų iki 13 milijardų eurų). Tai 22 kartus didesnė suma, 
palyginti su dabartiniu septynerių metų ciklu. Dabartinio pasiūlymo biudžetas 
13 milijardų eurų yra padalytas į moksliniams tyrimams skirtą dalį (4,1 milijardo eurų) ir 
technologinei plėtrai skirtą dalį (8,9 milijardo eurų (žr. 16 paveikslą), taip ES tampa 
ketvirta pagal dydį Europos gynybos MTTP finansuotoja171. 

                                                      
170 Išsamus siūlomų projektų sąrašas pateikiamas 2019 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo 

sprendime dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos finansavimo ir 2019 ir 
2020 m. darbo programos patvirtinimo, C(2019) 2205 final 
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34 515). 

171 ES ateities biudžetas, Europos Komisijos informacijos suvestinė, 2018 m. birželio 13 d. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515
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16 paveikslas. Europos gynybos fondas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

126 Fondo tikslas – didinti Europos gynybos pramonės konkurencingumą, 
veiksmingumą ir pajėgumą kurti novatoriškas technologijas, <…> [taip prisidedant prie 
Sąjungos] savarankiškum[o], ypač technologijų ir pramonės srityse“172. Šiam tikslui 
pasiekti fondo lėšomis siekiama skatinti ir remti bendrus veiksmus ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą numatant finansines paskatas juridiniams subjektams, veikiantiems 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityse. 

127 Fondui būdingi toliau išvardyti pagrindiniai požymiai. 

o Bendruose projektuose privalo dalyvauti ne mažiau kaip trys reikalavimus 
atitinkantys subjektai iš trijų valstybių narių arba asocijuotųjų šalių. 

o Siūlomas finansavimo lygis gali siekti 100 % mokslinių tyrimų etape ir nuo 20 % iki 
80 % bendrojo finansavimo (iš valstybių narių biudžetų) technologinės plėtros 
etape. 

o Premijos, kurios skiriamos nustatant didesnį finansavimo lygį, numatytos siekiant 
paskatinti MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių dalyvavimą ir PESCO projektų 
įgyvendinimą. 

                                                      
172 2018 m. gruodžio 12 d. Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 

įsteigiamas Europos gynybos fondas, 3 straipsnis. 
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o 4–8 % 13 milijardų eurų biudžeto dalis turėtų būti skirta vadinamosioms 
revoliucingosioms technologijoms gynybos srityje remti. 

2.4. Su ES gynybos programomis susijusi veiksmingumo rizika 

128 Palyginti su ribota gynybos pažanga per ES istoriją, naujausios iniciatyvos 
(PESCO, CARD ir Europos gynybos fondas) gali būti laikomos esminiu pokyčiu173. Tačiau 
kalbant apie šių naujų ES iniciatyvų poveikį ir susijusį spartų išlaidų didinimą, 
pažymėtina, kad keletas pagrindinių sąlygų, reikalingų veiksmingam šių iniciatyvų 
įgyvendinimui, dar nenustatytos arba nėra žinomos. 

Veiksmingas ES planavimo procesas 

129 Iki 2018 m. PPP peržiūros (žr. 116 dalį) Europos Parlamento užsakymu neseniai 
atliktame tyrime174 nustatyta, kad ankstesnės iniciatyvos nebuvo sėkmingos kuriant 
prasmingą ES planavimo procesą, kuris sudarytų pajėgumų plėtojimo pagrindą. 
Dabartinėmis sąlygomis ES lygmeniu vis dar nėra nustatyto tinkamo gynybos 
planavimo proceso, kuris būtų parengtas kaip Baltoji knyga, panaši į nacionalinius 
planavimo dokumentus. Praktiškai valstybės narės gynybą planuoja ir gynybos 
priemones įsigyja nacionaliniu lygmeniu, o tai rodo poreikį geriau suderinti jų gynybos 
planus175. 

130 ES planavimo procesas yra sudėtingas ir jame dalyvauja daug suinteresuotųjų 
subjektų. Pirmiau minėtame tyrime nurodyta, kad planavimo procesas neturi ciklų ir 
nėra išsamus dėl aiškių karinių tikslų nebuvimo (žr. 60–61 dalis), be to, jam būdingi 

                                                      
173 Europos politinės strategijos centras, „Jėgų sutelkimas. Kelias link Europos gynybos 

sąjungos“ (Joining forces – the way towards the European Defence Union), 2019 m. vasario 
mėn. 

174 „Europos gynybos planavimo procesas yra neveiksmingas ir sudėtingas; nuo jo 
įgyvendinimo pradžios praktiškai nesukurta jokių pajėgumų“, pagal Frédéric Mauro, „ES 
gynyba. Baltosios knygos įgyvendinimo procesas“ (EU Defence: The White Book 
implementation process), Europos Parlamento Saugumo ir gynybos pakomitečio užsakytas 
tyrimas, 2018 m. gruodžio 12 d., p. 64. 

175 „Koordinuotos metinės gynybos apžvalgos (CARD) biuletenis“ (Factsheet on Coordinated 
Annual Review on Defence CARD), EGA, atnaujinta 2018 m. lapkričio 26 d. 
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loginiai trūkumai176. Jį sudaro keturi iš dalies sutampantys lygmenys, už kuriuos 
pavieniui atsako suinteresuotieji subjektai, ir taip sukuriami įvairūs procesai177. Tuo pat 
metu priemonės, kuriomis siekiama didinti ES gynybos planavimo pajėgumus, taip pat 
lemia didesnį veiksmų, kurie vykdomi kartu su NATO veiksmais, skaičių, ir kurie, be to, 
gali iš dalies sutapti178. 

131 Dabartinėmis sąlygomis ES ir NATO pajėgumų planavimo procesams trūksta 
nuoseklumo. NATO gynybos planavimo mechanizmas veikia beveik 50 metų ir jis 
apibūdinamas kaip nusistovėjęs, struktūrizuotas procesas179. Priešingai, ES neseniai 
nustatytas pajėgumų procesas dar nėra nusistovėjęs. PPP ir CARD įmanoma labiau 
suderinti su NATO planavimo procesais, taip siekiant užtikrinti išdirbių ir tvarkaraščių 
suderinamumą ir riboti trūkumus, susijusius su procesų dubliavimu180. 

132 Naujomis iniciatyvomis nustatomi papildomi elementai, kuriais siekiama 
struktūrizuoti planavimo procesą. Nuoseklumas ir tinkama seka, t. y. perėjimas nuo 
prioritetų prie pajėgumų plėtojimo, yra labai svarbūs181. Tačiau tikrovėje vienu metu 
pradėjus įgyvendinti įvairius mechanizmus dar nebuvo sudarytos sąlygos loginei sekai 
užtikrinti. Iš tiesų pirmieji PESCO projektai buvo patvirtinti 2018 m. kovo mėn., o PPP 
buvo peržiūrėtas tik 2018 m. liepos mėn. Paraleliai PADR projektai pradėti įgyvendinti 

                                                      
176 Frédéric Mauro, „ES gynyba. Baltosios knygos įgyvendinimo procesas“ (EU Defence: The 

White Book implementation process), Europos Parlamento Saugumo ir gynybos 
pakomitečio užsakytas tyrimas, 2018 m. gruodžio 12 d. 

177 „Ši [ES] sistema nustatyta keliais, vienas po kito einančiais etapais, tarsi klojant tam tikrus 
sluoksnius vieną ant kito, ir jos bendras suderinamumas neužtikrinamas jokiomis 
priemonėmis. Iš tiesų ES yra vykdomas ne vienas pajėgumų procesas, bet keturi: pajėgumų 
plėtojimo mechanizmas <…>, PPP, <…> CARD <…> ir PESCO“. Frédéric Mauro ir Olivier Jehin, 
Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) ir Taikos ir saugumo tyrimų ir 
informacijos institutas (GRIP), „Europos armija - kam ji?“ (A European Army to do what?), 
2019 m. balandžio mėn. 

178 Dick Zandee, „PESCO įgyvendinimas – būsimas iššūkis“ (PESCO implementation: the next 
challenge), Clingendael Institute, 2018 m. rugsėjo mėn. 

179 Frédéric Mauro, „ES gynyba. Baltosios knygos įgyvendinimo procesas“ (EU Defence: The 
White Book implementation process), Europos Parlamento Saugumo ir gynybos 
pakomitečio užsakytas tyrimas, 2018 m. gruodžio 12 d., p. 12–13. 

180 Pagrindinio tikslo procesas, kuris atspindi ES sisteminį požiūrį į BSGP būtinų karinių 
pajėgumų plėtojimą, neseniai suderintas su NATO gynybos planavimo procesu atsižvelgiant 
į tvarkaraščius, taksonomiją ir priemones. 

181 „Koordinuotos metinės gynybos apžvalgos (CARD) biuletenis“ (Factsheet on Coordinated 
Annual Review on Defence CARD), EGA, atnaujinta 2018 m. lapkričio 26 d. 
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2017 m. pradžioje, o po jų 2019 m. pradžioje pradėti EGPPP projektai. Tuo tarpu EGA 
CARD bandomąjį patikrinimą užbaigė tik 2018 m. lapkričio mėn. Veiksmingi ryšiai tarp 
visų iniciatyvų ir jų nuoseklumas dar turi būti įrodytas praktiškai. 

Valstybių narių dalyvavimas 

133 CARD, Europos gynybos fondo ir PESCO įgyvendinimas ir veiksmingumas 
priklauso nuo valstybių narių noro ir to, kaip jos vykdo įsipareigojimus. Prioritetus 
nustato ir pajėgumus plėtoja bei naudoja būtent valstybės narės, todėl naujos 
iniciatyvos negali būti sėkmingai įgyvendinamos be jų182. 

134 CARD, kaip savanoriškas procesas, iš esmės priklauso nuo valstybių narių 
tarpusavio pasitikėjimo. PESCO yra susijęs su privalomais įsipareigojimais, tačiau 
valstybių narių noras juos įvykdyti išlieka nežinomu veiksniu, kurį dar labiau sustiprina 
faktas, kad gebėjimas įvykdyti šiuos įsipareigojimus dėl teisinių ir politinių priežasčių 
yra labai neužtikrintas183. 

135 Be to, Europos gynybos fondui suteikiamas supirkėjo iš valstybių narių, kurios 
turėtų bendrai finansuoti plėtros išlaidas, vaidmuo. Todėl projektų skaičius ir rūšys 
priklausys nuo valstybių narių noro investuoti papildomas lėšas. Kita rizika yra susijusi 
su tuo, kad ES finansinės paskatos gali pakeisti, o ne papildyti nacionalinį 
finansavimą184. 

Poveikis realiems pajėgumų poreikiams 

136 Dėl didelio ir spartaus finansavimo padidėjimo siekiant remti į gynybą 
orientuotą MTT veiklą, iškyla Europos gynybos fondo veiksmingumo rizika. Visų pirma 

                                                      
182 Daniel Fiott, „Europos gynybos rinkos ir pramonės šakos. Naujos iniciatyvos, nauji iššūkiai“ 

(European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges), Nação e 
Difesa, 2018 m. lapkričio mėn. 

183 S. Blockmans, „ES modulinis metodas gynybos integracijos srityje. Integruojantis, 
ambicingas ir teisiškai privalomas PESCO?“ (The EU’s modular approach to defence 
integration: An inclusive, ambitious and legally binding PESCO?), 2018 m. ir Daniel Fiott, 
„Europos gynybos rinkos ir pramonės šakos. Naujos iniciatyvos, nauji iššūkiai“ (European 
Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges), Nação e Difesa, 2018 m. 
lapkričio mėn. 

184 Bastian Giegerich, „Po visuotinės ES strategijos. Konsultacijos su ekspertais“ (After the EU 
global strategy: Consulting the Experts), 2016 m. 
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kyla pavojus, kad finansavimas bus panaudotas tokiu būdu, kuri nepadės užtikrinti nei 
didesnio Europos gynybos pramonės konkurencingumo, nei sukurti ir sustiprinti 
reikiamų pajėgumų. Todėl įgyvendinimo srityje reikia tinkamos pusiausvyros, kad būtų 
išvengta supratimo, jog finansavimas yra mažesnių valstybių narių MVĮ teikiama 
subsidija arba priemonė, skirta vien didesnių valstybių narių didelėms bendrovėms185. 

137 Kalbant apie PESCO, pažymėtina, kad 2019 m. vasario mėn. Europos lyderių 
tinklo ir IISS atliktame tyrime padaryta išvada, kad nors 34 PESCO projektai buvo 
sėkmingi, buvo mažai tikėtina, kad jie turės didelį poveikį ES reikalavimams, visų pirma 
susijusiems su nustatytais ES tikslų masto trūkumais186. Gynyba yra susijusi su realių 
karinių pajėgumų kūrimu siekiant aiškaus potencialo užkirsti kelią galimoms grėsmėms, 
be to, tai reiškia pasirengimą prireikus imtis veiksmų. 

Valdymo ir atskaitomybės sistema 

138 Valdymas ES lygmeniu yra sudėtingas ir jame dalyvauja daug suinteresuotųjų 
subjektų. 

139 Visų pirma, gynybos pajėgumų plėtojimo valdymas ES yra iš esmės 
keičiamas187. Įsteigus Europos gynybos fondą, plėtojant gynybos pajėgumus dabar 
dalyvauja Komisija, Europos Parlamentas ir naudojamas ES biudžetas, tačiau ši sritis 
paprastai reglamentuojama pagal tarpvyriausybinius susitarimus. Europos gynybos 
fonde siekiama sujungti dvi skirtingas ir sudėtingas sistemas – ES ir nacionalines 
gynybos sistemas, – kurių kiekviena turi savo konkrečius veikimo ypatumus, tradicijas ir 
taisykles188. 

                                                      
185 Daniel Fiott, „Europos gynybos rinkos ir pramonės šakos. Naujos iniciatyvos, nauji iššūkiai“ 

(European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges), 2018 m. 
lapkričio mėn. 

186 Alice Billon-Galland ir Yvonni-Stefania Efstathiou, Europos lyderių tinklas ir IISS, „Ar PESCO 
projektai atlieka savo funkciją?“ (Are PESCO projects fit for purpose?), 2019 m. vasario 20 d. 

187 Dick Zandee, „Europos gynybos pajėgumų kūrimas. Daugiau tvarkos į netvarką“ (Developing 
European defence capabilities - bringing order into disorder), Clingendael Institute, 2017 m. 
spalio mėn. 

188 Burkard Schmitt, „Europos gynybos fondas – potencialus lemiamas veiksnys, pakeisiantis 
Europos gynybos situaciją“ (The European Defence Fund – a potential game-changer for 
European Defence), skelbiama European Files, Europos aeronautikos ir gynybos pramonės 
asociacija, 2018 m. birželio mėn. 
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140 Galiausiai atskaitomybės prasme BSGP įstaigos, misijos ir operacijos neturi 
panašios audito ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarkos (žr. 26 ir 27 dalis). Visų 
pirma EGA ir BSGP karinėms misijoms trūksta Europos Parlamento priežiūros, joms 
taikomos konkrečios audito tvarkos taisyklės, be to, Audito Rūmai kol kas neturi 
įgaliojimų atlikti tokių misijų auditą. Kaip pastebėta anksčiau, Audito Rūmai mano, kad 
juos reikėtų paskirti visų įstaigų, sukurtų ES politikos įgyvendinimo tikslais, įskaitant 
EGA, išorės auditoriumi189. 

141 Tikėtina, kad dėl Europos bendradarbiavimo gynybos srityje plėtojimo, visų 
pirma įgyvendinant naujas iniciatyvas, pavyzdžiui, PESCO, CARD ir Europos gynybos 
fondas, atsiras daugiau problemų. Iš tikrųjų, nors iniciatyvos turėtų viena kitą 
sustiprinti, jos yra skirtingos ir turi skirtingus teisinius pagrindus, todėl joms gali būti 
taikoma skirtinga audito ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarka (žr. VI priedą). Tai 
galėtų užkirsti kelią veiksmingai ir išsamiai ES gynybos ir saugumo politikos kontrolei. 
Europos Parlamentas ne kartą ragino valstybes nares didinti BSGP skaidrumą, 
atskaitomybę ir parlamentinę priežiūrą atsižvelgiant į jo įgaliojimus kitose srityse190. 

  

                                                      
189 Audito Rūmų apžvalginis pranešimas Komisijos pasiūlymas dėl 2021–2027 m. daugiametės 

finansinės programos, 2018 m. liepos mėn., 33 dalis. 

190 2018 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinės bendros saugumo ir 
gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos (2018/2099(INI)), 60–63 dalys. 
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Baigiamosios pastabos 
142 Visai neseniai gynybos srityje ES lygmeniu buvo imamasi mažai veiksmų, o 
Europos gynybos sąjunga apskritai neegzistuoja. Vis dėlto, reaguodama į sudėtingas 
naujas pasaulines aplinkybes, ES nustatė naujus užmojus ir pradėjo įgyvendinti naujas 
iniciatyvas, kad paskatintų valstybių narių bendradarbiavimą. 

143 Šioje apžvalgoje siekiame atkreipti dėmesį į tam tikras pagrindines problemas, 
susijusias su nauju ES tikslų mastu ir pateiktu pasiūlymu didinti finansavimą. Kadangi 
dar per anksti įvertinti naujausių ES iniciatyvų poveikį, pridėtinė vertė, kuri sukuriama 
veikiant ES lygmeniu gynybos srityje, dar turi būti įrodyta praktiškai. 

144 Prisidėjimas užtikrinant geresnius gynybos pajėgumus Europoje reiškia ne tik 
deklaratyvius pareiškimus, bet ir būtinybę veiksmingai įgyvendinti realias iniciatyvas 
siekiant remti konkurencingą Europos gynybos pramonę ir stiprinti valstybių narių 
karinius pajėgumus, kurie visapusiškai papildytų NATO pajėgumus. Galiausiai ES sėkmė 
ir ateitis gynybos srityje visiškai priklauso nuo valstybių narių politinės valios, nes jos 
atlieka pagrindinį vaidmenį Europos gynybos sistemoje. 

 

Šį apžvalginį pranešimą priėmė III kolegija 2019 m. vasario 14 d. įvykusiame posėdyje. 

 Europos Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 
 Klaus-Heiner LEHNE 
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I priedas. Tvarkaraštis 

 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

2013 12 – Europos Vadovų 
Tarybos posėdis gynybos 
klausimais, kuriame nustatyti 
prioritetiniai veiksmai

Spalvų reikšmė
Komisija
EGA
Europos Vadovų Taryba / ES Taryba
Vyriausiasis įgaliotinis / EIVT
Tarptautinis bendradarbiavimas

2016 06 – VESS pristatymas 

2016 07 – ES ir NATO bendras pareiškimas (Varšuvos 

aukščiausiojo lygio susitikimas)

2016 11 – Įgyvendinimo planas saugumo ir gynybos srityje

2016 11 – Europos gynybos veiksmų planas

2016 12 – Gynybos paketo patvirtinimas

2017 06 – Europos Vadovų Taryba ragina pradėti PESCO

2017 06 – MPCC nustatymas

2017 06 – PADR pradžia

2017 12 – ES ir NATO: nauji pasiūlymų imtis konkrečių veiksmų rinkiniai

2017 12 – PESCO pradžia

2013
m.

2018 03 – PADR 2018 m. kvietimai teikti pasiūlymus

2018 03 – 17 pradinių PESCO projektų patvirtinimas 

2016 07 – ES ir NATO bendras pareiškimas.

2018 07 – peržiūrėtas PPP

2018 09 – ES ir JT strateginė partnerystė

2018 11 – 17 naujų PESCO projektų patvirtinimas

2018 11 – ataskaita apie CARD bandomąjį patikrinimą

2019 03 – PADR 2019 m. kvietimai 

teikti pasiūlymus

2019 03 – EGPPP darbo programos 

priėmimas

2019 05 – PESCO metinė ataskaita

2014
m.

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m.
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II priedas. Europos gynybos institucinė struktūra: sudėtinga ir daugianarė sritis 

 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

EIVT
ES karinis 

štabas

CPCC CMPD

BSGP ir reagavimas į 
krizes

MPCC

Europos Parlamentas

Vyriausiasis įgaliotinis ir 
pirmininko pavaduotojas 

EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Užsienio reikalų taryba

COREPER II

Kitos dirbančios šalys

PSK

Taryba

ESKKCIVCOM

BSGP agentūros
Europos gynybos agentūra 

Politinė Karinė 
grupė

Europos Komisija
Vidaus rinkos, 

pramonės, verslumo 
ir MVĮ GD

Mobilumo ir 
transporto GD

Užsienio politikos 
priemonių tarnyba

Ekonomikos ir 
finansų reikalų GD

Pagrindiniai padaliniai ir tarnybos Pagrindiniai komitetaiPagrindiniai padaliniai ir tarnybos

Užsienio reikalų 
komitetas

Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos 

komitetas

Saugumo ir gynybos pakomitetis

ES institucijos ir 
agentūros

Valstybės narės –
daugiašalės 

gynybos 
struktūros

Tarptautinės 
organizacijos

BSGP misijose dalyvaujančios 
trečiosios šalys

OCCAR Eurokor-
pusas EI2

Europos judėjimo
koordinavimo

centras

Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas 

gynybos srityje

Višegrado 
grupė

Pagrindiniai partneriai

JUNGTINĖS 
TAUTOS

AFRIKOS 
SĄJUNGA

EUROPOS SAUGUMO IR 
BENDRADARBIAVIMO 

ORGANIZACIJA

NATO
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III priedas. Pagrindiniuose ES dokumentuose (2013–2019 m.) 
nustatyti pajėgumų prioritetai 

 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 
2013 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadomis; 
2014 ir 2018 m. pajėgumų plėtojimo planais; 
2016 m. Visuotine ES strategija. 

 

2013 m. Europos Vadovų 
Taryba   2014 m. PPP 2016 m. Visuotinė ES strategija 2018 m. PPP 

Bepilotis orlaivis (UAV) Strateginiai oro pajėgumai Judumas ore

Degalų pripylimas skrendant
Bendro Europos dangaus oro 
eismo valdymo moksliniai 
tyrimai (SESAR)

Pranašumas ore

Karinių oro pajėgumų 
integracija kintančiame 
aviacijos sektoriuje

Kibernetinė gynyba
Kova su kibernetinėmis 
grėsmėmis (kibernetinė gynyba)

Žvalgyba, stebėjimas ir 
išžvalgymas

Galimybių vykdyti operacijas, 
kuriomis reaguojama į 
kibernetinius incidentus, 
sukūrimas

Palydovinis ryšys Kosmine įranga teikiama 
informacinė paslauga

Nepriklausoma prieiga prie 
kosmoso erdvės ir nuolatinis 
žemės stebėjimas

Kosmine įranga teikiamos 
informacinės ir ryšių paslaugos

Geresnės informacinės ir ryšių 
paslaugos mūšio lauke

Skaitmeniniai pajėgumai ir 
kibernetinės technologijos

Informacinis pranašumas

Nuotoliniu būdu pilotuojami 
orlaiviai, kuriais atliekamas 
stebėjimas 

Nuotoliniu būdu pilotuojamų 
orlaivių sistemos

Palydovinio ryšio pajėgumų 
suteikimas

Strateginiai kovos pajėgumai Sausumos kovos pajėgumai

Didesnė logistinė parama 
dislokuotoms pajėgoms

Didesni logistiniai ir 
medicininės paramos pajėgumai

Medicininės paramos 
operacijose teikimas

Patruliavimas ir palydėjimas 
jūroje

Laivyno manevringumas

Laivyno stebėjimo sistemos
Povandeninė kontrolė, 
padedanti užtikrinti atsparumą 
jūroje

Energija ir aplinkos apsauga
Visapusiški sausumos, oro, 
kosmoso ir jūrų pajėgumai,
įskaitant strateginius veiksnius

Kompleksiniai pajėgumai, 
padedantys pasiekti ES tikslų 
mastą

Modeliavimas, simuliavimas ir 
eksperimentavimas

Oras 

Vadovavimas, 
kontrolė, 

informacija ir 
kibernetika 

Sausuma

Jūrų sektorius 

Universalieji 
pajėgumai
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IV priedas. Pagrindiniai ES gynybos pramonės pasektorių (aviacijos ir kosmoso, sausumos, jūrų) ypatumai 
1/2 

  

Apyvarta 
(milijardais 
eurų)

Užimtumas
Produktų 
pavyzdžiai

Pagrindinės 
vietos

Pagrindinės ES 
bendrovės

Pagrindiniai ES nepriklausantys 
suinteresuotieji subjektai Pagrindiniai Europos gynybos pramonės ypatumai

Aviacijos ir 
kosmoso erdvė 45 187 000

Orlaiviai
Orlaivių varikliai
Sraigtasparniai
Raketos
Kosmoso sistemos

Italija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Švedija
Vokietija

„BAE Systems“ (JK)
„Airbus“ (ES)
„Thalès“ 
(Prancūzija)
„Leonardo“ (Italija)
MBDA (ES)

„Lockheed Martin Corp.“ (JAV)
„Boeing (JAV)“
„Raytheon (JAV)“
„Northrop Grumman Corp.“ (JAV)
„General Dynamics Corp.“ (JAV)

Sektoriaus tiekimo grandinėje veikia nedidelis skaičius didelių pramoninių grupių ir daugybė MVĮ ir 
vidutinės kapitalizacijos įmonių. 

Nacionaliniu ir Europos lygmeniu jis yra stipriai konsoliduotas, įskaitant pasaulines bendroves, pavyzdžiui, 
„Airbus“ ir EADS. Tačiau pagrindinių ES bendrovių dydis santykinai yra mažas, palyginti su analogiškomis 
JAV bendrovėmis. 

Sektoriuje intensyviai naudojami MTTP (iki 30 % visų kovinių orlaivių išlaidų), be to, jis yra tvirtai susijęs su 
civiliniu sektoriumi. Išskyrus keletą atvejų (pavyzdžiui, „BAE Systems“, MBDA ir „Saab“), pagrindinės 
pirmaujančios bendrovės dalyvauja dvejopo naudojimo veikloje ir nėra visiškai priklausomos nuo gynybos 
sektoriaus.

Sausuma 28

Šarvuočiai 
(pagrindiniai 
koviniai tankai ir 
pan.)
Artilerija
Šaulių ginklai ir 
amunicija
Varikliai
Jutikliai
C4ISR

Italija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Suomija
Vokietija

„BAE Systems“ (JK)
„Leonardo“ (Italija)
„Rheinmetall“ 
(Vokietija)
„Krauss-Maffei 
Wegmann“ 
(Vokietija)
„Nexter“ 
(Prancūzija)

„General Dynamics“ (JAV)
„Oshkosh Corp.“ (JAV)
„Textron“ (JAV)
„Mitsubishi Heavy Industries“ 
(Japonija)
„Indian Ordnance Factories“ 
(Indija)
„High Precision Systems“ (Rusija)
„Uralvagonzavod“ (Rusija)

Sektorius nėra toks koncentruotas kaip aviacijos ir kosmoso sektorius. Pagrindiniai integratoriai susitelkę 
LoI pasirašiusiose šalyse. Tačiau MVĮ atlieka svarbų rangovų ir specializuotų produktų tiekėjų, veikiančių 
ES nišinėse rinkose, vaidmenį. 

„Nexter“ ir „Krauss-Maffei Wegmann“ sukurta bendroji įmonė atspindi neseniai įvykusią sektoriaus 
konsolidaciją ES. 

Sektorius santykinai labiau priklauso nuo gynybos ir viešoji nuosavybė dar egzistuoja.

Sektoriuje ne taip intensyviai naudojami MTTP (< 15 % sausumos pajėgų ginklavimo programai), palyginti 
su aviacijos ir kosmoso sektoriumi, be to, jame yra mažiau dvejopo panaudojimo galimybių. 

Jūrų sektorius 22

Antvandeniniai 
laivai
Laivai-amfibijos
Povandeniniai 
laivai
Laivynui skirti 
ginklai

Ispanija
Italija
Jungtinė Karalystė
Nyderlandai
Prancūzija
Vokietija

„BAE Systems“ (JK)
„Naval Group“ 
(Prancūzija)
„ThyssenKrupp“ 
(Vokietija)
„Fincantieri“ (Italija)
„Navantia“ 
(Ispanija)
„Damen“ 
(Nyderlandai)

„Northrop Grumman Corp.“ (JAV)
„General Dynamics Corp.“ (JAV) 
„Huntington Ingalls Industries“ 
(JAV)
„United Shipbuilding Corp.“ 
(Rusija)

Europos tiekėjai yra susitelkę šešiose didžiosiose jūrų bendrovėse, kurios veikia kaip pagrindiniai rangovai 
ir sistemų integratoriai. Sektorius, atsižvelgiant į jo pobūdį, grindžiamas įvairia tiekimo grandine, kurią 
sudaro didelis specializuotų tiekėjų skaičius, kurie dažnai turi ryšių kituose sektoriuose, visų pirma 
elektronikos („Thales“) arba aviacijos ir kosmoso ginklų arba variklių („Rolls Royce“ ir MBDA) sektoriuose. 

Sektorius santykinai yra priklausomas nuo gynybos (išskyrus „Fincantieri“).  Valstybinė nuosavybė yra 
gana paplitusi („Naval group“, „Fincantieri“ ir „Navantia“), o pagrindinės ES bendrovės (išskyrus „BAE 
Systems“) paprastai specializuojasi jūrų sektoriuje.

Tiekimo grandinėje vis labiau vertinamos dvejopo naudojimo technologijų suteikiamos galimybės.

TNO „Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės plėtra“, 2019 m.
„IKEI Research and Consultancy“, Study on the Perspectives of the European Land Armement sector , 2012 m.

258 000

Šaltiniai:  Audito Rūmai, remiantis:
ASD faktai ir skaičiai, 2017 m.
Europos Parlamento Saugumo ir gynybos pakomitečio tyrimas „Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės (EGPTB) plėtra“, 2013 m. birželio mėn. 
EGA užsakytas tyrimas dėl pramoninės ir technologinės kompetencijos jūrų sektoriuje, 2016 m.
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IV priedas. Pagrindiniai ES gynybos pramonės pasektorių (aviacijos ir kosmoso, sausumos, jūrų) ypatumai 
2/2 

 
 

ES bendradarbiavimas
Pagrindinės 
bendradarbiavimo 
programos

Pajėgumai, kompetencija, konkurencingumas 

Aviacijos ir 
kosmoso erdvė

Pagrindinis aviacijos ir kosmoso sektoriaus požymis yra santykinai aukštas bendradarbiavimo ir 
integracijos ES lygis, palyginti su kitais sektoriais. 

Per pastaruosius keletą dešimtmečių ES įgyvendinta nemažai bendrų dvišalių ir daugiašalių 
programų, susijusių su koviniais orlaiviais, sraigtasparniais, raketomis ir kosmoso sistemomis.

Tačiau anksčiau buvo dubliuojamos programos kovinių orlaivių srityje („Rafale“, „Gripen“ ir 
„Eurofighter“). 

A400
NH-90
„Eurofighter Typhoon“
MALE RPAS
„Meteor“
„Tiger“

Sektoriuje gali būti sukuriami pagrindiniai kariniai pajėgumai ir pažangiausios technologijos, pavyzdžiui, šiuolaikiniai koviniai orlaiviai, 
raketos, sraigtasparniai, ir strateginiai transportavimo oru ir vandennešių lėktuvų pajėgumai.

Technologinis atotrūkis yra būdingas vidutinio skrydžio aukščio ir didelio nuotolio (MALE) dronams, kurie iki šiol daugiausia buvo 
perkami iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Izraelio. Tačiau ES lygmeniu įgyvendinama keletas bendrų projektų (pavyzdžiui, Europos 
MALE RPAS).

Dabartinė pramonės padėtis pasaulinėje rinkoje, kurioje veikia pirmaujančios bendrovės, yra gera. Tam tikrų ES produktų 
eksportuojama tikrai nemažai, pavyzdžiui, koviniai orlaiviai („Rafale“ ir „Typhoon“), raketos (MBDA) arba sraigtasparniai 
(„Eurocopter“). Tačiau rinkoje toliau dominuoja pagrindinės Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovės, o nauji konkurentai gali mesti 
iššūkį ES pramonės konkurencingumui šiame sektoriuje.

Sausuma

Sausumos pajėgų ginklavimo pramonės srityje buvo vykdoma labai mažai bendrų ES projektų. 
Sektoriui būdingas pajėgumų dubliavimas šalies viduje. Pavyzdžiui, 2018 m. ES buvo naudojamos 
17 rūšių šarvuotos pėstininkų mašinos.

Tai, kad Prancūzija ir Vokietija kuria Europos pagrindinį kovinį tanką ir būsimos artilerijos 
sistemą, rodo, kad yra galimybių pradėti daugiau bendrų programų.

„Boxer“

Sektorius pajėgia projektuoti, gaminti, atnaujinti ir remti pagrindinius karinius pajėgumus, susijusius su karu sausumoje, pavyzdžiui, 
pagrindiniai koviniai tankai ir savaeigės šarvuotos kovos mašinos, amunicija, tikslaus taikymo ginkluotė, artilerijos sistemos ir raketų 
paleidimo įrenginiai.

Sektoriaus rodikliai eksporto į pietryčių Aziją, Indiją, Artimųjų Rytų šalis, Braziliją arba Australiją yra aukšti („Leopard“ ir šarvuočiai).

Pasaulinėje rinkoje konkuruoja viso pasaulio bendrovės (iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos, Japonijos, Izraelio, Indijos ir Pietų 
Korėjos). ES pramonės konkurencingumui įtakos turi santykinai mažas pagrindinių ES bendrovių dydis, visų pirma, palyginti su jų 
konkurentais iš Jungtinių Amerikos Valstijų. 

Jūrų sektorius

Patirtis, įgyta jūrų sektoriuje įgyvendinant bendrus ES projektus, yra ribota, be to, šie projektai 
dažniausiai buvo įgyvendinami dvišaliu pagrindu (Italijos ir Prancūzijos projektas FREMM).

Sektorius valstybių viduje išliko organizuotas – pagrindiniai rangovai nacionaliniu lygmeniu išgavo 
arba sukūrė 60–80 % medžiagų, komponentų ir sistemų. Šis rodiklis padidėja iki 95 %, jeigu būtų 
atsižvelgta į ES bendradarbiavimą tiekimo grandinėje.

FREMM

Europos jūrų pramonė geba projektuoti, integruoti ir gaminti pačius įvairiausius jūrų sektoriaus pajėgumus, pradedant laivais ir 
baigiant beveik visomis pagrindinėmis sistemomis ir komponentais. Kritinių sistemų atžvilgiu nėra jokios priklausomybės ES 
nepriklausančių šalių.

Pramonė yra labai konkurencinga tarptautinėse rinkose ir tai atspindi didelė užimamos rinkos dalis bei eksporto rezultatai, ypač 
aukštesnės pridėtinės vertės rinkos segmentuose, pavyzdžiui, tai pasakytina apie povandeninius laivus, eskadrinius minininkus ir 
fregatas.

Jūrų sektorius vis labiau priklauso nuo eksporto. Pagrindinės eksporto rinkos yra Artimieji Rytai, Afrika, Azija ir Pietų Amerika. 
Stiprėja Kinijos, Pietų Korėjos ir Rusijos konkurencija.

„IKEI Research and Consultancy“, Study on the Perspectives of the European Land Armement sector , 2012 m.

Šaltiniai:  Audito Rūmai, remiantis:
ASD faktai ir skaičiai, 2017 m.
Europos Parlamento Saugumo ir gynybos pakomitečio tyrimas „Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės (EGPTB) plėtra“, 2013 m. birželio mėn. 
EGA užsakytas tyrimas dėl pramoninės ir technologinės kompetencijos jūrų sektoriuje, 2016 m.
TNO „Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės plėtra“, 2019 m.
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V priedas. EGPTB SSGG191 analizė 

 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

  

                                                      
191 Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės. 

Stiprybės Silpnybės

Europos lyderių dalyvavimas pasaulinėse rinkose.
Fragmentuota gynybos rinka su pertekliniais 
pajėgumais, dubliavimu ir prarasta masto ekonomika.

Gebėjimas projektuoti ir gaminti įvairius karinius 
produktus aviacijos ir kosmoso, sausumos, jūrų ir 
elektronikos segmentuose.

Didėjančios išlaidos gynybos įrangai ir sistemoms.

Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis (visų pirma 
aviacijos ir kosmoso sektoriuje).

Santykinai mažas MTTP išlaidų lygis.

Aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Bendrų gynybos viešųjų pirkimų ir MTTP trūkumas.

Skirtinga valstybių narių eksporto politika.

Ribota prieiga prie tarpvalstybinių ES rinkų, ypač MVĮ.

Galimybės Grėsmės

Augančios pasaulinės karinės išlaidos. Konkurencija su įprastais ir naujais konkurentais. 

Valstybių narių remiamas bendradarbiavimo ES gynybos 
srityje impulsas.

Inovacinių pajėgumų ir technologinio pranašumo 
praradimas, kuris trukdo konkuruoti pasaulyje.

Naujų didelio masto bendrų programų pradėjimas 
(Būsimų kovinių oro sistemų programa, „Eurodron 
MALE“, Europos pagrindinis kovinis tankas).

Tiekimo patikimumas atsižvelgiant į padidėjusią 
priklausomybę nuo tarptautinių ir sudėtingų tiekimo 
grandinių. 

Racionalizavimo ir restruktūrizavimo, visų pirma 
sausumos ir jūrų sektoriuose, potencialas.

Valstybės narės nenumato jokio lengvatinio režimo, jei 
naudojamasi ES tiekėjais.

Dvejopo naudojimo galimybės ir didėjanti sąveika su 
civiliniu sektoriumi.

Didelės patekimo į ES nepriklausančią rinką kliūtys.
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VI priedas. Pagrindinės audito tvarkos taisyklės ES gynybos 
srityje 

 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

  

Audito Rūmai
Auditorių 

kolegija (-os)

Nacionalinės 
audito 

institucijos ir 
įstaigos

BUSP skyrius, kuriame numatytos civilinės BSGP misijos X

EIVT administracinės išlaidos, įskaitant ES karinį štabą X

Karinės BSGP misijos
Bendrosios operacijų sąnaudos (mechanizmas Athena )

X

Karinės BSGP misijos
Individualios operacijų sąnaudos

X

BSGP agentūros, įskaitant Europos gynybos agentūrą X X

Afrikos taikos priemonė X

PESCO – projektai, kuriems neskiriamas ES biudžeto 
finansavimas
PESCO – projektai, kuriems skiriamas ES biudžeto 
finansavimas

X

PADR X

EGPPP X

Pajėgumų stiprinimas remiant saugumą ir vystymąsi 
(finansuojama pagal IcSP)

X

Europos gynybos fondas X

Europos taikos priemonė** X

Karinis mobilumas* X

* Pagrįsta Komisijos pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
** Pagrįsta vyriausiojo įgaliotinio ir pirmininko pavaduotojo pasiūlymu. 
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Akronimai ir santrumpos 
ATP – Afrikos taikos priemonė. 

Audito Rūmai – Europos Audito Rūmai. 

BSGP – bendra saugumo ir gynybos politika. 

BUSP – bendra užsienio ir saugumo politika. 

CARD – suderinta metinė peržiūra gynybos srityje. 

CBSD – pajėgumų stiprinimas remiant saugumą ir vystymąsi. 

CIVCOM – Krizių valdymo civilinių aspektų komitetas. 

CPCC – Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centras. 

DFP – daugiametė finansinė programa. 

EGA – Europos gynybos agentūra. 

EGPPP – Europos gynybos pramonės plėtros programa. 

EGPTB – Europos gynybos pramoninė ir technologinė bazė. 

EIVT – Europos išorės veiksmų tarnyba. 

ES sutartis – Europos Sąjungos sutartis. 

ESKK – Europos Sąjungos karinis komitetas. 

EUMS – Europos Sąjungos karinis štabas. 

FPI – Užsienio politikos priemonė. 

GPTB – gynybos pramoninė ir technologinė bazė. 

GROW GD – Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis 
direktoratas. 

IISS – Tarptautinis strateginių tyrimų institutas. 

IPSD – įgyvendinimo planas saugumo ir gynybos srityje. 

LoI – ketinimų raštas. 
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MPCC – Karinių misijų planavimo ir vykdymo centras. 

MTT – moksliniai tyrimai ir technologijos. 

MTTP – moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. 

MVĮ – mažosios ir vidutinės įmonės. 

NATO – Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. 

NORDEFCO – Šiaurės šalių bendradarbiavimas gynybos srityje. 

OCCAR – Bendradarbiavimo ginkluotės srityje jungtinė organizacija. 

PADR – Gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai. 

PESCO – nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas. 

PPP – Pajėgumų plėtojimo planas. 

SIPRI – Stokholmo tarptautinis taikos tyrimų institutas. 

VESS – Visuotinė Europos Sąjungos strategija. 

Vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko pavaduotojas – vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai. 

 



Audito Rūmų audito grupė 
Šią Audito Rūmų apžvalgą dėl Europos gynybos priėmė III audito kolegija „Išorės 
veiksmai bei saugumas ir teisingumas“. Užduočiai vadovavo Audito Rūmų narys Juhan 
Parts, jam talkininkavo kabineto vadovas Ken-Marti Vaher ir kabineto atašė Margus 
Kurm. 
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© Europos Sąjunga, 2019. 
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį. 

Dėl leidimo naudoti ar kopijuoti nuotraukas ar kitą medžiagą, kuriai netaikomos 
Europos Sąjungos autorių teisės, tiesiogiai kreiptis į autorių teisių turėtojus. 
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kartografija yra licencijuota pagal Creative Commons Attribution-ShareAta 2.0 licenciją 
(CC BY-SA). 
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© Europos Sąjunga, 2019 m.

Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą 
medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, 
būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus.

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Gynyba yra specifinė sritis ir valstybių narių 
nacionalinio suvereniteto pagrindas. Iki šiol 
gynybos srityje ES lygmeniu buvo imamasi 
mažai veiksmų. Vis dėto, reaguodama į 
sudėtingas naujas pasaulines aplinkybes, ES 
pradėjo įgyvendinti naujas su gynyba susijusias 
iniciatyvas, kad paskatintų valstybių narių 
bendradarbiavimą. Dėl šios priežasties gynybos 
sritis iš karto pateko į Audito Rūmų akiratį, nes 
dėl pastebimai ir sparčiai didėjančio finansavimo, 
susijusio su naujais ES užmojais ir iniciatyvomis, 
kyla veiksmingumo rizika.
Todėl Audito Rūmai parengė šią apžvalgą, kuri 
yra ne audito ataskaita, o analitinė apžvalga, 
pagrįsta dokumentine leidinių gynybos tema 
peržiūra ir pokalbiais su ES ir kitų institucijų bei 
įstaigų darbuotojais. Joje daugiausia dėmesio 
skiriama i) gynybos srities teisinei, institucinei ir 
finansinei struktūrai ir ii) dabartiniams valstybių 
narių gynybos pajėgumams ir pramonės padėčiai. 
Šia apžvalga siekiama išnagrinėti dabartinę 
ES bendradarbiavimo gynybos srityje padėtį ir 
atkreipti dėmesį į pagrindines rizikas, susijusias 
su nauju ES tikslų mastu bei pastaraisiais metais 
parengtomis gynybos srities iniciatyvomis.
Prisidėjimas prie geresnių gynybos pajėgumų 
Europoje reiškia ne tik deklaratyvius pareiškimus, 
bet ir būtinybę veiksmingai įgyvendinti realias 
iniciatyvas siekiant remti konkurencingą Europos 
gynybos pramonę ir stiprinti valstybių narių 
karinius pajėgumus, kurie visapusiškai papildytų 
NATO pajėgumus. Galiausiai ES sėkmė ir ateitis 
gynybos srityje visiškai priklauso nuo valstybių 
narių politinės valios, nes jos atlieka pagrindinį 
vaidmenį Europos gynybos sistemoje.
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