
Раймонд РУБЛОВСКІС, науковий співробіт-
ник Ризького університету ім. Паула Страдиня; 
колишній Національний військовий представ-
ник Латвії в NATO SHAPE (Монс, Бельгія)

Пропозиція президента Європейської комісії 
Жан-Клода Юнкера щодо створення армії ЄС не є 
новою, це питання вже кілька разів обговорювалося 
раніше. Тим не менше, дану ідею можна розцінювати 
як політичну відповідь ЄС на нові виклики глобаль-
ній безпеці, а також на проблеми регіональної без-
пеки в Європі. Жан-Клод Юнкер є відомим прихиль-
ником федералізації Європи і тому – підходящою 
фігурою для внесення пропозиції щодо створення 
армії ЄС. Однак, реалізація цієї ідеї наштовхнеться 
на низку суттєвих перепон.

По-перше, йдеться про питання державного сувере-
нітету. Збройні сили і контроль над ними вважають-
ся одним з найбільш важливих аспектів суверенітету 
кожної країни. З точки зору прихильників федера-
лізації, створення європейської армії буде розгляда-
тися як природній етап трансформації Євросоюзу в 
федерацію. Втім, навряд чи це питання сьогодення. 
Інститут армії потребує злагодженого командування 
і узгодженої системи управління, тому без федералі-
зації Європи переговори про створення загальноєв-
ропейської армії мають небагато шансів на успіх.

По-друге, враховуючи значні скорочення збройних 
сил європейських країн, виникає питання про ефек-
тивність армії ЄС без потенціалу НАТО і США. Слід 
мати на увазі, що кожна держава володіє лише од-
ним ресурсом збройних сил для самооборони і для 

операцій НАТО, тому реалізація концепції армії Єв-
росоюзу підніме питання про співвідношення між 
силами НАТО в Європі та армією ЄС. Швидше за все, 
ідея євро-армії буде сприйнята всерйоз лише у ви-
падку, якщо Сполучені Штати приймуть рішення ви-
вести свої сили з Європи, і остання буде змушена взя-
ти на себе більше відповідальності за власну безпеку 
та оборону. Щоправда, в такому випадку доведеться 
істотно збільшити військові бюджети європейських 
країн.

З викладеного вище випливає висновок, що ідея 
створення європейської армії наштовхнеться на сер-
йозні перепони, і може розглядатися в якості довго-
строкового проекту лише у випадку, якщо ЄС обере 
федеративний шлях розвитку.

Олександр ТИТАРЧУК, науковий співробіт-
ник Інституту зовнішньої політики, Україна; 
колишній військовий радник Делегації України 
при ОБСЄ

Російсько-українська криза, безумовно, прискорила 
процес перемовин про посилення європейської сис-
теми безпеки, результатом чого можна вважати поя-
ву пропозицій щодо створення спільної європейської 
армії. Наразі практична сторона цієї ідеї викликає 
досить багато запитань, переводячи її у виключно 
політизовану площину, з віддаленою перспективою 
втілення у життя. 

У такій пропозиції перш за все вбачаються певні на-
тяки європейців щодо спроб самостійно вирішувати 

Чи може створення армії ЄС 
зміцнити безпеку Східної Європи?

На прохання East European Security Research Initiative, експерти з Грузії, Латвії, 
Молдови, Словаччини та України прокоментували пропозицію президента Євроко-
місії Жан-Клода Юнкера щодо створення армії ЄС, з точки зору національних інте-
ресів та безпеки країн Східної Європи. 
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власні  проблеми у сфері безпеки. Однією із таких 
проблем є проблема некерованого простору сусід-
ства, до якого належить значна кількість країн Схід-
ної Європи, у т.ч. й Україна. 

Для України практична реалізація такої пропозиції 
могла б мати двосторонній результат. З одного боку, 
враховуючи започатковану формальну процедуру 
процесу асоціації з ЄС, виникає додаткова можли-
вість посилення складової військово-політичного 
співробітництва та отримання певної допомоги у 
сфері захисту власних інтересів, що перетинають-
ся з європейськими. Це вже можуть бути не просто 
якісь ефемерні гарантії, а конкретні  зобов’язання у 
рамках Спільної політики безпеки та оборони, яка є 
складовим елементом Угоди про асоціацію. Таким 
чином це могла б бути свого роду альтернатива член-
ству в НАТО, отримання якого наразі вважається до-
сить проблематичним. 

З іншого боку, проблема полягає в тому, що існую-
чі західні гарантії безпеки не стосуються в повній 
мірі України, а сама Україна де-факто не є частиною 
загальноєвропейської архітектури безпеки та й на-
вряд чи стане такою у найближчому майбутньому 
через агресивну політику Кремля. Виходячи з цьо-
го, майбутню роль України у формуванні загальної 
європейської системи оборони  можна уявити з чи-
сто військової точки зору як роль передового заго-
ну, завдання якого – змусити війська супротивника, 
що наступають зі сходу, передчасно розгорнутися в 
бойовий порядок, виснажити їх сили ще до контак-
ту з основним оборонним угрупованням та зробити 
більш вразливими. Імовірно, Україна могла би впо-
ратися із таким завданням, однак шанси укритися 
після його виконання за силами основного оборон-
ного угруповання у цього передового загону були б 
невеликі. 

Тому Україні потрібно уважно стежити за розвитком 
переговорів щодо посилення європейської системи 
безпеки і докладати зусиль для отримання гарантій 
захисту в разі необхідності. Початковий досвід прак-
тичного залучення України до участі у цивільних 
та військових операціях під егідою ЄС вже є. Окре-
му увагу потрібно приділяти реалізації політичної 
складової, орієнтованої на досягнення власних стра-
тегічних пріоритетів, а також  максимальному вико-
ристанню потенціалу військового-технічного співро-
бітництва, у тому числі з Європейським оборонним 
агентством.

Таким чином, у контексті згаданої пропозиції можна 
очікувати активізації безпекового співробітництва 
України з ЄС, однак поточна ситуація в Україні, а 

також внутрішні кризові явища в самому Євросоюзі 
та слабкий потенціал останнього у  сфері безпеки та 
оборони гальмуватимуть цей процес і потребувати-
муть часу.

Корнелій КАКАЧІЯ, виконавчий директор 
Грузинського інституту політичних досліджень, 
Тбілісі; професор Грузинського державного 
національного університету ім. Іване 
Джавахішвілі

Загалом, пропозиція щодо створення європейської 
армії є непоганою ідеєю, але вона має розглядатися 
у якості довготермінового проекту Європейського 
Союзу. Враховуючи той факт, що згадана пропози-
ція може викликати як негативну, так і позитивну 
реакцію різних країн-членів, найбільш важливе пи-
тання постає щодо того, як ця нова ініціатива спів-
відноситься із членством в НАТО. З огляду на те, що 
більшість Східноєвропейських країн вже є членами 
НАТО або ж прагнуть стати такими, важливо від-
значити, що нова ініціатива не повинна суперечити 
цілям НАТО, а навпаки доповнювати їх. Північно-
атлантичний Альянс на практиці підтвердив свою 
здатність до успішної трансформації, й інтеграція з 
НАТО залишатиметься пріоритетним завданням на 
майбутнє для більшості країн Східної та Південної 
Європи. 

Важливо також відзначити, що більшість східноєв-
ропейських країн мають добре налагоджені політич-
ні,  економічні та оборонні зв’язки зі США. У цьому 
контексті будь-яка спроба  виключення США чи Ка-
нади із загальної архітектури європейської безпеки 
може посилити ризики для регіону.

Александру ПОСТІКЕ, науковий співробітник 
Інституту історії, держави і права Академії наук 
Молдови

13 грудня 2012 р. Республіка Молдова підписала з Єв-
ропейським Союзом угоду, яка створює основи для 
участі країни в операціях ЄС із врегулювання криз. 
Відповідно до цієї угоди, Молдова стає контрибуто-
ром регіональної та міжнародної безпеки завдяки 
активній участі в спільній зовнішній і безпековій по-
літиці Європейського Союзу. Враховуючи той факт, 
що Молдова є нейтральною державою, така угода 
зміцнює стабільність в регіоні. 

Відповідно до військової стратегії Республіки Мол-
дова, її влада буде нарощувати зусилля військової 
дипломатії, спрямовані на інтеграцію до Євросоюзу. 



Ми вважаємо, що наслідком такої інтеграції стане 
становлення єдиного механізму захисту держав-чле-
нів і партнерів ЄС. На даний момент це єдиний пер-
спективний спосіб захистити національні оборонні 
інтереси Республіки Молдова. Крім того, військові 
витрати Молдови є меншими, ніж оборонні бюдже-
ти інших країн Східного партнерства, тож консоліда-
ція військової потужності ЄС дозволить поліпшити 
ефективність використання обмежених військових 
ресурсів Національної армії. 

Самуель ГОДА, науковий співробітник з пи-
тань міжнародної безпеки Науково-дослідного 
центру при Асоціації зовнішньої політики Сло-
ваччини

Дебати щодо створення спільної армії ведуться в 
країнах ЄС ще з 50-х років минулого століття, і рані-
ше майже завжди закінчувалися нічим. На інститу-
ціональному рівні, з політичної точки зору питання 
«поділу праці» між НАТО і ЄС залишається склад-
ним, не кажучи вже про технічну сторону цього про-
екту.

Наразі всі країни Центральної та Східної Європи 
доволі скептично ставляться до ідеї створення євро-
пейської армії, оскільки більшість з них є спожива-
чами, а не контрибуторами безпеки. Це пов’язано з 
тим фактом, що рівень витрат на оборону в більшості 
згаданих країн не відповідає вимогам Альянсу. Для 
створення європейської армії буде необхідно дотри-
муватися низки як політичних, так і фінансових зо-
бов’язань, причому деякі з них, як би парадоксаль-
но це не звучало, певною мірою виходять за рамки 
національних інтересів. На даний момент я не бачу 
готовності брати такі зобов’язання. 

З іншого боку, у довгостроковій перспективі розви-
ток ситуації в рамках ЄС, а також зміни на глобаль-
ному рівні, будуть слугувати джерелом серйозних 
дискусій з цього питання. Якщо всі 28 теперішніх 
країн-членів ЄС матимуть спільну армію, це може 
стати поворотним моментом для зміни світової сис-
теми безпеки.

Максим ХИЛЬКО, старший науковий співро-
бітник Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка; науковий співробітник 
Інституту зовнішньої політики, Україна

Ідею Жан-Клода Юнкера про створення армії ЄС 
навряд чи можна вважати своєчасної та обґрунто-
ваною. Наміри деяких ключових членів Євросоюзу, 

перш за все Німеччини, стати менш залежними від 
США в питаннях оборони вимагають наявності адек-
ватного військового потенціалу, політичної волі та 
європейської солідарності. Наразі Євросоюзу всього 
цього бракує.

Прикметно, що ідея була підтримана (підказана?) 
Берліном, відомим своєю схильністю до компромі-
сів з Москвою і небажанням втягуватися в проти-
стояння між США та Росією. Набагато стриманіше 
поставилися до пропозиції Юнкера ті члени Євросо-
юзу, які сильніше занепокоєні російською загрозою. 
Східноєвропейські та Балтійські країни усвідомлю-
ють, що ідея армії ЄС не може бути реалізованою в 
осяжному майбутньому, натомість здатна підірвати 
євроатлантичну солідарність вже зараз, коли Європа 
більше, ніж будь-коли з часів біполярності потребує 
підтримки і присутності США.

Євросоюз далекий від готовності створити єдину 
армію. Перш за все, не вистачає політичної солі-
дарності, яка могла б переконати держави-члени 
довірити свою безпеку спільній армії, передавши 
наднаціональним органам суверенне право вико-
ристовувати збройні сили. Армії необхідне ефек-
тивне командування, здатне оперативно приймати 
рішення. Враховуючи, скільки часу та сил віднімає 
у Євросоюзу прийняття спільних рішень щодо еко-
номічних санкцій проти держави-агресора, розра-
ховувати на швидке досягнення консенсусу про за-
стосування військової сили не доводиться. Потрібна 
також наявність політичної волі задіяти збройні 
сили у випадку необхідності. Перестраховування Ан-
гели Меркель і Франсуа Олланда у відносинах із Мо-
сквою навряд чи додає полякам та балтійцям впев-
неності в готовності Берліну і Парижу використати 
армію у випадку російського вторгнення. Крім того, 
Євросоюз не володіє достатнім військовим потенціа-
лом для захисту своїх східних рубежів без допомоги 
військового ресурсу США, і нинішній рівень асигну-
вань на оборону в провідних європейських державах 
не дає підстав вважати, що ситуація покращиться в 
осяжному майбутньому. 

За таких умов, країни Східної Європи набагато біль-
ше зацікавлені в зміцненні солідарності НАТО, ніж 
у виробленні якоїсь альтернативної чи паралельної 
концепції. Єдиним позитивним наслідком пропози-
ції Юнкера може стати збільшення уваги ЄС до пи-
тань безпеки і посилення європейського оборонно-
го співробітництва за напрямками, які недостатньо 
охоплені діяльністю НАТО. 
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Марек ЛЕНЧ, лектор факультету політичних 
наук та міжнародних відносин Університету 
Матея Бела, Банська Бистриця, Словаччина

Заклик президента Європейської Комісії Жан-Кло-
да Юнкера не лише містить чітке послання для кра-
їн-членів ЄС і учасників Східного партнерства, але і є 
відповіддю на російську військову авантюру в Укра-
їні. Ця федералістська заява, що надає перевагу ідеї 
спільної оборони перед колективною, була зробле-
на в той час, коли архітектура європейської безпе-
ки, сформована після закінчення «холодної війни», 
опинилася перед серйозними викликами. 

Разом з тим слід відзначити, що більшість європей-
ських держав, що є членами НАТО, не виконують 
вимоги виділяти на оборонні потреби визначені 2% 
від ВВП. Якщо країни-члени Євросоюзу мають намір 
серйозно поставитися до захисту власних цінностей, 
тоді проект бойових тактичних груп ЄС повинен ста-
ти лише першим кроком у довгостроковому баченні 
спільної європейської оборони. Це дозволило б Єв-
росоюзу діяти більш незалежно й ефективно у відпо-
відь на нові загрози безпеці та ревізіоністські тенден-
ції біля його кордонів. 
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