
Оборонна реформа ЄС: можливі сценарії

Номер 
сценарію

Назва сценарію Основні положення

Сценарій №1 Співпраця у сфері 
безпеки і оборони

 Добровільний характер співпраці.
 Продовження розгортання цивільних і обмежених військових 

місій ЄС з розбудови спроможності безпекового та оборонного 
секторів країн.

 Збільшення інтенсивності обміну розвідданими між 
державами-членами ЄС

Сценарій №2 Колективна безпека і 
оборона

 Збільшення ролі наднаціональних інституцій у сфері протидії 
гібридним і кібер-загрозам, тероризму.

 Зміцнення прикордонного контролю та посилення енергетичної 
безпеки.

 Спільні закупівлі озброєнь за підтримки Європейського 
оборонного фонду

Сценарій №3 Спільна безпека і 
оборона

 Створення повноцінного безпекового та оборонного союзу під 
егідою ЄС.

 Повноцінні місії ЄС за кордоном. 
 Глибоко інтегровані військові сили держав-членів. 

7 червня 2017р. – документ Єврокомісії «Майбутнє європейської оборони».



ВВід планів до дій

ВПостійна структурна 
співпраця PESCO

Європейська ініціатива з 
інтервенції

11 грудня 2017р. – офіційний 
запуск PESCO згідно з рішенням 

Ради ЄС

25 червня 2018р. – офіційний 
запуск ЄІІ під час зустрічі 
міністрів у Люксембурзі



Порівняльний аналіз PESCO та Європейської 
ініціативи з інтервенції

Критерій для 
порівняння

PESCO Європейська ініціатива з інтервенції

Учасники 25 держав-членів ЄС, за винятком Великої 
Британії, Данії та Мальти. 

10 держав (Франція, Німеччина, Данія, 
Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Естонія, 
Португалія, Велика Британія, Фінляндія)

Формат співпраці У рамках ЄС На основі міждержавної взаємодії, поза 
рамками ЄС та НАТО

Мета  Розбудова спроможності та покращення 
функціонування діючих механізмів ЄС.

 Усунення дублювання військових 
озброєнь, досягнення їхньої 
взаємосумісності між державами-
членами.

 Збільшення ефективності витрат на 
оборону

 Досягнення стратегічної автономії 
Європи у галузі безпеки та оборони.

 Оперативна готовність учасників 
ініціативи бути залученими до 
військових операцій. 
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Нелегальний перетин кордону ЄС в розрізі 
основних міграційних маршрутів за період 

2015‐2017рр.

Центральносередземноморський маршрут

Східносередземноморський маршрут

Західносередземноморський маршрут





Супутні явища міграційної кризи



Причини міграційної кризи



Можливі варіанти вирішення міграційної кризи

 Відкриття нових маршрутів для легальної імміграції до ЄС.
 Суттєве збільшення фінансової допомоги для країн

походження і транзиту мігрантів.
 Інституційне реформування ЄС з наданням більших

повноважень структурам ЄС у галузі міграції.
 Створення «безпечних зон» в країнах походження та

транзиту мігрантів


