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Глобальні зміни у світовій політиці набули нового виміру через розширення
терористичної діяльності міжнародних екстремістських угруповань та можливість
поширення та використання зброя масового знищення (ЗМЗ). Саме тому на порядку денному
постало завдання формування відмінної від попередніх системи міжнародної. У цьому
контексті заслуговує на увагу співробітництво між Великобританією та Францією в ядерній
сфері.
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Метою пропонованого дослідження є з’ясування пріоритетів зовнішньої політики
Великобританії та Франції з питань ядерної безпеки та оборонного стримування в контексті
поглиблення співпраці між ними та ЄС загалом.

Важливість і актуальність цього дослідження полягає в тому, що нині питання ядерного
стримування ускладнюється новими реаліями, адже кількість держав, які претендують на
ядерний статус, з кожним роком зростає і питання ядерного статусу Європейського Союзу в
цьому контексті є надзвичайно болісним і контраверсивним і відповідно потребує глибокого
аналізу.

Наукова актуальність обраного аспекту дослідження мотивується недостатньою
дослідженістю в публікаціях і наукових доробках останніх років (за винятком робіт Т.Н.
Андрєєвої [5]). Водночас є достатня кількість робіт з питань національних ядерних доктрин
кожної країни зокрема та питань ядерного стримування загалом. При вивченні національної
доктрини Великобританії було використано наукові доробки М. Сосновского [7], Д. Плеша
[10], Дж. Фишера [2]. З питань ядерної доктрини Франції були використані праці А.В.
Сиромятіна [8], В.А. Манжоли [1]. Також було залучено низку досліджень з питань
міжнародного ядерного стримування М. Батшера та О.Насауера [9], В.Н. Михайлова [6] та Г.
Янга [4].

Зважаючи на здобутки історіографії та джерельної бази нашого дослідження, ми
поставили перед собою такі завдання:

- розглянути спадковість і стан двостороннього співробітництва між Францією та
Великобританією в ядерній сфері, а також у військовій сфері загалом;

- з’ясувати, як Великобританія та Франція беруть участь у поглибленні спільної
європейської політики безпеки та оборони і сприяють перспективі європейського ядерного
стримування;

- розглянути можливість подальшого розвитку єдиного європейського ядерного
стримування.

Ядерний паритет між США та СРСР зробив глобальний ядерний конфлікт
малоймовірним і встановив своєрідну дисципліну холодної війни не лише у відносинах між
Москвою і Вашингтоном, але й у Європі, яка була розділена на сфери впливу двох ядерних
наддержав. Процес перебудови концепцій воєнної безпеки проходив на фоні зміцнення ЄС,
його розширення та подальшої інтеграції у світову економіку. Не надто задоволена прагненням
США до одноосібного глобального лідерства, Європа ставила перед собою досить амбітні
військово-політичні й економічні завдання. Проте в процесі своєї інтеграції Європа не мала і
не має нині у своєму розпорядженні ні власних ядерних сил, ні всього іншого, без чого ядерне
стримування не може бути ефективним і просто не може існувати як таке. Поки що на
офіційному рівні країни Європейського Союзу жодного разу не зробили заяви, що не
потребують його. Проте немає одностайності серед країн членів ЄС у потребі окремих
європейських ядерних сил стримування, відділених від юрисдикції НАТО.



На думку Т.Н. Андрєєвої, “Великобританія та Франція несуть особливу
відповідальність стосовно решти європейців. Їхнє стратегічне ядерне співробітництво буде
вигідне за умови,  що ядерні сили цих двох держав будуть забезпечувати не лише власні
інтереси, але й безпеку Європи” [5; 15].

Можливості та практичні аспекти співробітництва між Великобританією та Францією у
сфері ядерних озброєнь обговорювалися як у самих державах, так і між ними. Час від часу
робились політичні жести для того, щоб показати прагнення до цього виду співробітництво,
готовність до його здійснення та навіть його початок. Усі ці дискусії мали місце не одночасно,
але у складній взаємодії, то послаблюючись, то знову розпочинаючись з новою силою. Немає
жодних підстав вважати їх завершеними. Англо-французький діалог про співробітництво у
сфері ядерних озброєнь поки що не приніс ніяких результатів, але за останні роки став одним з
невід’ємних складників політичних відносин між двома державами.

Ідеї отримання Європою власних “європейських засобів стримування” мають давню
історію. Ще на Асамблеї Західноєвропейського союзу (ЗЄС) у 1959 році таку ідею було
запропоновано активним діячем лейбористської партії Великобританії Ф. Маллі. При цьому
французькі й британські ядерні сили, які повинні були виконувати роль таких засобів,
залишалися під національним контролем власних держав. З огляду на низку причин ця
пропозиція не була ( і навряд чи могла бути) реалізована, насамперед, через різні позиції двох
країн. На Великобританію тоді, як власне і завжди, впливали США – договір про спільну
оборону 1958 року, а у Франції був внутрішній чинник – президент Де Голль [10; 12].

Франція у свою чергу вийшла з військових структур НАТО і прагнула створити єдину
інтегровану Європу, економічно, політично та військово незалежну від США. Натомість
Сполучене Королівство все більше прив’язувало свою оборону до американських технологій.
Саме 1962 року британське керівництво купує у США систему ядерного стримування
“Поларіс”.

Такі кардинально різні погляди на значення ядерних національних потенціалів у
поєднанні з “особливими відносинами” Великобританії із США, а також специфічністю
взаємодії Франції та США,  не дозволили в 60-70-х рр. практично ставити завдання ні
створення спільних західноєвропейських засобів стримування, ні налагодження стратегічного
ядерного співробітництва між Францією та Великобританією як основи для створення такого
засобу.

Окрім вищезгаданого, на шляху єдиних західноєвропейських засобів ядерного
стримування була інша не менш вагома перепона. А саме проблема необхідності долучення
інших країн регіону, які не володіють ядерною зброєю, до технологій ядерної зброї для
ефективнішої роботи майбутнього гіпотетичного механізму контролю “європейськими
засобами ядерного стримування”. Адже насправді це означало порушення заборони відповідно
до ДНЯЗ на непоширення технологій виготовлення ядерної зброї. Не кажучи вже про те, що
передача відповідної інформації Німеччині не надто приваблювала ні Францію, ні
Великобританію, ні США [8; 25].

У виданій у Лондоні 1972 року фундаментальній праці “Безпека Західної Європи”
зазначалось, що “жодний розумний план з реорганізації ядерних сил у Європі не передбачає
передачу ядерної зброї чи контролю за нею від тих, хто нею володіє, тим, хто її не має. Єдиним
винятком може бути об’єднана або федеративна західноєвропейська держава, можливість
створення якої є малоймовірною”.

Наступним витком обговорення співробітництва стали 80-ті рр., коли була очевидною
першість США та СРСР у гонці озброєнь, а також можливість виходу ядерних програм обох
країн у космос. Таким чином Великобританія та Франція залишалися б в авангарді
модернізованих ядерних технологій. А отже, мали б багато спільного і власне жодних
перешкод на шляху двостороннього співробітництва у сфері ядерних озброєнь. Отже, як пише
Андрєєва, “об’єктивно виникали нові стимули налагодження англо-французького
співробітництва, адже ядерна дієздатність цих двох західноєвропейських держав загрожувала б
у перспективі як занадто радикальне скорочення ядерних арсеналів двох наддержав, так і
надмірний розвиток їхніх стратегічних потенціалів. Ставши до початку 80-х рр. і визнаними
учасниками, і (за масштабами накопичення ядерних озброєнь) аутсайдерами “ядерного клубу”,
Великобританія та Франція прагнули законсервувати цей клуб у тому стані, який дозволяв би



їм якомога довше зберігати досягнутий раніше статус дієздатних ядерних держав” [5;
38].

З другого боку США не могли не розуміти, що об’єктивна еволюція стратегічної
ситуації в Європі й у взаєминах між Сходом і Заходом стимулювали посилення
співробітництва між Великобританією та Францією в ядерній сфері. І якщо б таке
співробітництво насправді відбулось, то змінило б баланс сил у НАТО (між її американською
та західноєвропейською частинами) в більшій мірі, аніж між НАТО загалом та існуючим тоді
Радянським Союзом. Отже, можна сказати, що спільна ядерна кооперація двох держав
безапеляційно відкидалася США і навіть не розглядалась її можливість. Вашингтон обрав
досить ефективний спосіб протидії: за допомогою тіснішого прив’язування ядерних сил
Великобританії до американської системи озброєнь і технічного забезпечення. Проявом цього,
як уже неодноразово зазначалось, є заміна морально застарілих ракет “Поларіс”, що були тоді
на озброєнні ВМФ Великобританії. Унаслідок під натиском “особливих відносин” британські
парламентарії надали перевагу системі “Трайдент”, яка потребувала американського
технічного забезпечення, замість французьких ракет “Шевалін”, які можна було б розгорнути
на базі наявних підводних човнів морського флоту Її Величності [1; 17].

Крім цього, не варто забувати про постійну пролонгацію американо-британського
договору про спільну оборону. З огляду на те, що тоді він знову був продовжений, то фактично
Великобританія могла передавати Франції лише ті технології й технічні вирішення, які вона
від початку і до кінця розробляла сама, без найменшої прямої чи опосередкованої участі фірм і
продукції США в цьому процесі.

Того часу процес переговорів щодо двостороннього співробітництва так і залишився
незавершеним. Як це не дивно, але про можливість існування цього співробітництва згадують
лише за кризових ситуацій і певної перманентної нестабільності чи то в регіоні, чи у світі
загалом, та це власне і зрозуміло. Так із початком нової ери в міжнародних відносинах і
невизначеності подальшого розвитку постбіполярного світу британо-французькі відносини у
сфері ядерної зброї отримали нове дихання.

Значним прогресом вважається опублікована 13 грудня 1991 року доповідь
парламентського комітету з питань оборони під назвою “Англо-французьке військове
співробітництво”. Взаємодія в ядерній сфері виносилась в окрему статтю. На думку комітету,
не має жодних реальних можливостей для створення спільних франко-британських ядерних
сил як основи європейського стримування та і взагалі як таких.

Незважаючи на такі висновки, 1992 року було створено Спільну комісію з ядерної
доктрини та політики (A Joint Commission on Nuclear Policy and Doctrine). З огляду на те, що
сама діяльність комісії була засекречена, офіційно відомо лише те, що вона повинна була
розробляти спільні концепції у сфері ядерного стримування, контролю за ядерними
озброєннями та режимом нерозповсюдження.

На початковому етапі робота групи концентрувалася на зведенні всіх доступних даних,
порівнянні британських і французьких підходів до політики ядерного стримування, ядерних
доктрин і концепцій антиракетної оборони, контролю за озброєннями та нерозповсюдженням
ядерної зброї. Особливо протягом 1993 року було здійснено глибокий, докладний аналіз
доктрин ядерного стримування обох держав, який, як заявляє французька сторона, не виявив
ніяких серйозних розбіжностей у підходах, які не могли б бути узгоджені та вирішені обома
державами. І справді, наприкінці 1993 року тогочасний міністр оборони М. Ріфкінд мав змогу
офіційно заявити, що “між Францією та Сполученим Королівством немає жодних
розбіжностей з питань ядерних озброєнь ” [9; 13].

Двостороннє співробітництво між обома країнами було підняте на такий рівень завдяки
практичній співпраці між цими націями. Чудовим прикладом таких зв’язків є компанія
Томпсон Марконі Сонар (ТМС), яка створена і належить французькій компанії Томпсон - CSF
та GEC Марконі у Великобританії. Саме ця компанія, окрім інших видів діяльності, постачає
гідроакустичні комплекси (гідролокатори) для британських атомних підводних човнів класу
“Венгард”.

1994 року Спільна ядерна комісія займалась вивченням європейського внеску в
політику стримування і, незважаючи на рішення Великобританії вийти з ASLP, була
інформація про досягнення домовленості про доцільність для стримування компонента ракет,



запуску з повітря [11; 3].
На англо-французькому саміті 1994 року, у Картре, міністри оборони обговорювали

питання ядерної сфери, хоча питання нічим особливим не вирізнялись із загальної лінії
переговорів між Міттерраном і Мейджором. З другого боку, обидві країни скористалися
можливістю розглянути координацію підходів щодо нерозповсюдження ядерної зброї та
поновлення ДНЯЗ. На проведеній під час саміту прес-конференції, Мейджор і Міттерран
погодились, що “ядерне стримування є основою європейської безпеки. Європейська політика
безпеки без ядерного стримування була б насправді слабкою ”.

Починаючи від 1995 року, основою співпраці стало обговорення того, як ядерне
стримування може дати відсіч новим викликам безпеки. Зокрема, як Європа повинна реагувати
на загрози з боку держав, які неправомірно оголошують про свій ядерний статус і право
володіти й використовувати ядерну зброю та ЗМЗ як гарант своєї безпеки?

1995 рік став важливим не лише для британо-французьких відносин, але й для
перспектив єдиної європейської системи оборони і, зокрема, ядерного стримування.
Неоднозначно європейським співтовариством було сприйнято проведення Францією низки
випробувань на атолі Муруроа, що в Атлантиці. І як похідна цих випробувань значного
несхвалення серед партнерів з ЄС викликала нова доктрина Франції “узгодженого
стримування”, яка базувалась на ідеї долучення країн членів ЄС до інформації щодо ядерних
програм Франції та Великобританії з метою вироблення спільної стратегії Застосування
ядерного стримування ЄС, за умови відповідного фінансування (безперечно часткового)
національних програм цих двох держав коштами неофітів у цій сфері оборони. У цій ситуації,
як власне, і завжди позиція Великобританії була двоякою: з одного боку, здійснення
випробувань не було осуджено, а з другого акцент – робився на важливості повернення
ядерного потенціалу Франції під “опіку” НАТО [2; 156].

У будь-якому випадку толерантна позиція Сполученого Королівства сприяла
подальшому розвиткові співробітництва. 29 – 30 жовтня 1995 року на зустрічі Дж. Мейджора
та Ж. Ширака було зроблено заяву про поглиблення співробітництва обох країн у ядерній
сфері. Також зазначалось, що британо-французькі ядерні сили, як такі, що належать країнам
учасникам НАТО, є однією з основ як європейської, так і міжнародної безпеки [6; 37].

Нині залишається невідомим чи велися переговори про можливість спільних чи
координованих патрулювань атомних підводних човнів Великобританії та Франції. Відповідно
до доповідей ЗМІ такий варіант обговорювався в 1992 – 1993 рр., проте згодом нічого
конкретного про такий план не було зазначено. На прес-конференції ЗМІ на саміті 1995 року
британська сторона офіційно заявила, що про таке співробітництво не може бути й мови,
оскільки Франція залишається поза військовими структурами НАТО, а британська система
“Трайдент” належить до юрисдикції НАТО. Варто зазначити, що тоді вважалося, що Франція
незабаром знову ввійде у військові структури Північно-Атлантичного Альянсу. Проте така
можливість була відкинута на саміті НАТО в Мадриді 1997 року. Незважаючи на це, у січні
1998 року міністра оборони Франції Алана Ріхарда процитували в пресі, що обговорення
спільних франко-британських патрулювань триває [9; 5]. Дивно, але в письмовій відповіді на
запит члена парламенту Роберта Кея від 22 січня британський міністр оборони Дж. Робертсон
зазначив, що “не було ніяких переговорів стосовно питання спільних британо-французьких
стримувальних патрулювань”. Отже, статус пропозиції залишається невизначеним.

У цьому контексті не варто забувати, що саме в 1994 році вкотре було пролонговано
британо-американську угоду про спільну безпеку від 1958 року. Чи варто говорити, що
здійснюючи таким чином реверанси в бік Франції, Великобританія вигравала собі поновлення
надзвичайно вигідного і важливого договору для своєї оборонної системи.

Остання відчайдушна спроба французького керівництва в налагодженні контактів із
Великобританією завершилась успіхом.

Новоявлений лейбористський уряд на чолі з Т. Блером позитивно поставився до
французької ініціативи. На проведеній у листопаді 1997 року англо-французькій зустрічі у
верхах серед питань європейського будівництва також обговорювався звіт щодо прогресу в
роботі спільної англо-французької комісії з ядерної доктрини та політики, що безперечно було
засекречено.

Саме з приходом до влади лейбористів розпочинається біла смуга в двосторонньому



співробітництві обох держав у ядерній сфері. Насамперед, біла смуга тому, що про
такий вид співробітництва частіше згадувалося в офіційній документації та при відповідних
зустрічах упродовж усього урядування Т. Блера, що в свою чергу може свідчити про
важливість такої співпраці та значення для загальноєвропейської оборони. З другого боку, біла
смуга і тому, що від 1997 – 1998 рр. конкретних даних про цю сферу двосторонніх відносин
немає.  Як це не дивно,  але як і у випадку співробітництва із США, дані щодо діяльності
Спільної британо-французької ядерної комісії залишаються засекреченими. Незважаючи на
перманентну критику своїх попередників – консерваторів стосовно засекреченості цієї ж
сфери двостороннього співробітництва, лейбористський уряд Т. Блера відмовився надати
інформацію стосовно деяких деталей роботи Спільної комісії, а також подати деякі доповіді з
цього питання в бібліотеку палати громад. Незважаючи на таку засекреченість чи радше
обережність британського керівництва, деякі особливості діяльності групи відомі переважно
завдяки попереднім стосовно відвертим брифінгам французького уряду із ЗМІ [10; 12].

Нині відомо лише те, що співробітництво продовжується через Спільну британо-
французьку комісію з ядерної доктрини та політики, а також на рівні співпраці ядерних
лабораторій обох країн. Нижче наводиться декілька конкретних аспектів роботи цих
лабораторій. Дані належать ще до часу правління Дж. Мейджора, проте, відповідно до
офіційних джерел, співробітництво в цих напрямах є пріоритетним і дотепер.

Отже, співробітництво між британськими та французькими лабораторіями з
дослідження ядерної зброї розпочалося нещодавно, хоча конкретні деталі залишаються
невідомими. Як не дивно, це співробітництво включає й активне сприяння США. У межах
британо-французької групи досліджень у сфері оборони було створено 13 робочих груп (РГ),
які координували спільні зусилля обох країн у військових дослідженнях. Робочі групи,
пов’язані зі співробітництвом у ядерній сфері, включають: РГ03 – ядерна, біологічна та хімічна
оборона; РГ07 – енергетичні матеріали; РГ10 – дія хвилі ядерного вибуху; РГ13 – технології
енергії прямої хвилі. Їх може бути і більше, але за наявної інформації інші не можна пов’язати
з ядерною зброєю. Надалі британські та французькі науковці мали змогу регулярно відвідувати
відповідні об’єкти обох країн. Починаючи від 1993 року, двосторонні візити науковців стають
стабільними. Проте, якщо протягом 1993-1995 рр. кількість візитів була порівну розділена між
двома об’єктами Альдермастоном і Вергфілдом, то останніми роками обмежується лише
Альдермастоном. Перші контакти вивчали обидва аспекти, як практичне застосування, так і
дослідницьку роботу у сфері ядерних озброєнь. Починаючи від 1995 року. робиться акцент
саме на науково-дослідницькій спрямованості взаємин, можливо саме через потребу
співробітництва в управлінні ядерними арсеналами в середовищі постядерних випробувань [4;
167].

Якщо інформація про візити французьких науковців до об’єктів Сполученого
Королівства є більш-менш відкритою, то щодо відповідних візитів британських науковців
складно сказати щось однозначне. Власне єдиною інформацією, яка є в розпорядженні палати
громад щодо французьких об’єктів, відвіданих британськими науковцями, є те, що переважно
візити здійснював персонал департаменту ядерної зброї. Проте немає жодних даних стосовно
того, які саме об’єкти вони відвідали. Надалі були зафіксовані візити до французьких
Комісаріату атомної енергетики та Делегації генеральних озброєнь, проте не було жодної
конкретної інформації стосовно відповідних об’єктів і їхнього розміщення. Незважаючи на
відсутність деякої інформації, можна побачити, що рівень співробітництва між персоналом
лабораторій ядерних досліджень є надзвичайно важливим для обох держав. Відповідні візити
здійснювались кожні два тижні [10; 11].

Стосовно офіційного підтвердження існування двостороннього співробітництва в
ядерній сфері та його важливості для обох держав, то можна навести такі приклади.

9 лютого 2001 року міністерство оборони Сполученого Королівства оприлюднило
доповідь “Британо-французьке двостороннє військове співробітництво”, у якій ішлося про
успішні контакти британських і французьких розвідувальних управлінь, регулярні обміни
думками між обома країнами (в межах спільних комісій з ядерної доктрини та політики) з
питань ядерної доктрини та нерозповсюдження ядерної зброї. Також зазначалось і про
співробітництво у сфері ядерного підводного флоту [5; 24].

Разом з тим, в умовах сучасного світу практика ядерного стримування набуває тенденції



до розширення. Якщо в період “холодної війни” об’єктами західноєвропейського
стримування насамперед були СРСР і Китай, то зараз Захід усе частіше говорить і про інші
потенційні напрямки стримування. Так, на прес-конференції в березні 2002 року міністр
іноземних справ Франції Домінік де Вільпен, кажучи про ядерну доктрину Франції зазначив,
що “стримування також повинно дозволити нам протистояти загрозам, які можуть іти від
регіональних держав, оснащених зброєю масового знищення”. У документі міністерства
оборони Великобританії під назвою “Протиракетна оборона” говориться, що такі колективні
сили (незалежні ядерні сили Великобританії та Франції) продовжують функціонувати як
стримування проти значних ядерних потенціалів.

Як і слід було очікувати, революції у сфері ядерної політики та доктрини
Великобританії не відбулось. Закономірно можливості співробітництва із Францією в цій сфері
визначаються відомими нині чинниками. Невдачі стратегічного співробітництва не
виключають можливості налагодження британо-французького воєнно-політичного
співробітництва для виконання домовленостей Маастріхту й Амстердаму. Англо-французька
декларація щодо європейської оборони (грудень 1998 р., Сен-Мало) й англо-французька
декларація стосовно європейської політики (жовтень 1999 р., Лондон) допомогли ЄС зробити
рішучий крок у розвитку відповідного військового потенціалу і створення політичних і
військових інститутів, необхідних для його використання. Отже, Великобританія та Франція
сприяють політичній та міжнародно-правовій легітимації ЄС як суб’єкта військово-політичних
міжнародних відносин [5; 41].

Небажання Т. Блера акцентувати увагу на розробці перспектив спільного
загальноєвропейського засобу ядерного стримування може пояснюватись відсутністю
відповідної військово-політичної готовності ЄС до такого навантаження, а отже, і потребою
підготовки бази до розгляду можливих перспектив озброєння ЄС таким засобом стримування.
З огляду на активну участь Великобританії в процесі розвитку СПБО, можна дійти висновку,
що саме згуртованість країн-членів ЄС з питань спільної зовнішньої політики й уніфікація
звичайних систем озброєнь може стати основою майбутніх європейських сил ядерного
стримування. Проте, на відміну від Франції, Великобританія не бачить можливості СПБО та
військових комплексів країн членів ЄС досягнути стандартів і певних можливостей НАТО без
США (власне, як цього не могла зробити і сама Великобританія у сфері ядерної зброї). Тому до
балансування між двох вогнів Великобританії не звикати – головне занадто не перехилятись у
якийсь один бік [3; 96].

Отже, з огляду на вищезазначене можна дійти таких висновків. Передусім, майбутнє
європейського ядерного стримування залежить від порозуміння й узгодження підходів обох
ядерних держав, Франції та Великобританії, до цього питання. З огляду на спадковий характер
двосторонніх британо-французьких відносин у цій сфері та неопосередкований вплив на них
“особливих відносин” між Великобританією та США можна дійти висновку, що для
Сполученого Королівства вони є рівнозамінними, з перевагою в бік Північноатлантичного
партнера. Отже, розвиток франко-британського співробітництва у сфері ядерних озброєнь
можливий лише у випадку залучення до нього США та, власне, з дозволу керівництва
Сполучених Штатів (безперечно, тут ідеться про міжнародно-правові зобов’язання
Великобританії). Невизначеність і неоднозначність позицій усіх трьох країн одна до одної
певним чином пояснює зменшення відкритого обговорення цього питання офіційно та
надмірна засекреченість у дійсності. Однак на рівні двостороннього співробітництва між цими
трьома державами проводяться відповідні дослідження у сфері ядерної зброї, що може мати на
меті, з одного боку, посилення американського впливу на обидві європейські ядерні держави,
що приведе до тримання під контролем темпів розвитку європейського ядерного стримування;
або просто прагнення Північноатлантичного партнера не залишитись осторонь європейської
оборонної системи, поза НАТО. Переваги такого співробітництва для Великобританії та
Франції очевидні: можливість отримання нових технологій та економія власних фінансових ті
матеріальних ресурсів.

Стосовно європейської спільної політики безпеки й оборони, то тут позиція уряду Т.
Блера є виваженішою і тверезішою, аніж інших партнерів з ЄС. Британське керівництво
чудово розуміє потребу такого формування та важливість для Європи, але й усвідомлює
неможливість раптового і повного дистанціювання від НАТО. Створювати щось довготривале



та інтегроване без єдності в поглядах і готовності за це платити - не можливо. А
європейські країни не надто прагнуть вийти із “ядерної парасольки” НАТО і оплачувати єдину
європейську систему стримування на базі ядерних потенціалів Великобританії та Франції,
проте ЄС прагне мати власну систему безпеки та оборони без втручання США і залежності від
них. Парадоксально і по-європейськи.

Отже, двозначна позиція Сполученого Королівства є найвдалішою. Головне, не
схилятися на той чи інший бік, як це було у випадку інтервенцій в Афганістан та Ірак, після
чого дехто вважав, що Великобританію можна виключати зі списку лідерів європейської
спільної політики безпеки й оборони. Як би там не було, у випадку, коли на озброєнні
Сполученого Королівства буде американська система “Трайдент” нового покоління, у
найближчі 50-60 років про єдине європейське ядерне стримування можна забути. Що ж
стосується спільної політики безпеки та оборони, то завдяки відповідній позиції уряду Т.
Блера процес розпочався, що вже є значною заслугою прем’єр-міністра. Єдина річ, яка не
викликає сумнівів, це те, що без Великобританії європейська спільна політика безпеки й
оборони не відбудеться.
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