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Введення в дію Лісабонської Угоди (далі – ЛУ) передбачає внесення принципових змін
до системи європейських зовнішніх зносин і Спільної зовнішньої політики та політики безпеки
(СЗПБ). На думку багатьох провідних учених і представників вищого рівня адміністративного
апарату ЄС, проблема реформування СЗПБ виступає детермінуючим чинником у процесі його
ратифікації. Так само, як і під час ратифікації „Конституції для Європи”, трансформація
структури спільної зовнішньої політики ідентифікувалася на національних рівнях, як така, що
суттєво обмежить суверенітет більшості з країн-членів Євросоюзу. За такого перебігу подій
актуальним постає питання аналізу нововведень у сфері зовнішньополітичної діяльності та
визначити наскільки ці положення перешкоджають втіленню національних інтересів країн-
членів Євросоюзу.

Нововведення, які передбачає Лісабонська Угода, уже висвітлювались у віснику
Київського міжнародного університету. Науковці А.М.  Киридон та В.Л. Мартинюк у статті
„Європейська інтеграція України: дискурс майбутнього” досліджують основні положення
нового базового договору ЄС й оцінюють їх як чинники, які перешкоджатимуть чи
сприятимуть європейській інтеграції України [1].

Насамперед слід зазначити, що ЛУ несе в собі зміни не тільки в систему СЗПБ, але й у
систему зовнішніх зносин. У межах ЄС ці поняття розділені, насамперед, через юридичний
характер проблеми. За результатами підписання Договору про ЄС, структуру об’єднання було
поділено на три „опори”. „Опора” СЗПБ була відокремлена від „опори” Європейської
Економічної Спільноти, зокрема, завдяки розбудові функціонального апарату. Утім, нині
велика кількість заходів, які реалізуються в площині міжнародних відносин, куруються саме
Комісією. Одночасно з країною, що головує, ЄС представлений ЄК в міжнародних
організаціях – ОБСЄ, ООН і Великій Вісімці. Також у сфері повноважень Комісії перебувають
зносини з третіми країнами. Рівень присутності ЄК на міжнародній арені дещо вищий, ніж в
органів, які репрезентують систему СЗПБ. Є дві особливості, що визначають таку перевагу:

1. Єврокомісія має набагато довший, у часовому значенні, строк повноважень. За півроку,
які відводяться країні-голові, украй тяжко реалізувати зовнішньополітичні стратегічні задуми.
Комісія, у свою чергу, очолювана головою, строк повноважень якого становить п’ять років,
володіє незрівнянно більшим потенціалом у цьому напрямку.

2. Комплекс економічних інструментів, якими володіє Комісія, набагато ефективніший,
ніж дипломатичний важіль.

Дещо вирівнюється баланс між системою СЗПБ та зовнішніми зносинами завдяки
введенню поста Високого Представника СЗПБ (ВП СЗПБ). Утім рівень ефективності його
діяльності залишає бажати кращого, тим паче, беручи до уваги другу особливість.

У світлі такої внутрішньої асиметрії розробку ЛУ можна розглядати як адекватний та
актуальний крок. Угода передбачає внесення концептуальних змін до сфери зовнішніх зносин,
направлених на представлення ЄС як монолітного актора на міжнародній арені.

Висновки Робочої групи з питань зовнішніх дій слід схарактеризувати як такі, що
закликають максимізувати зусилля об’єднаної Європи на глобальному рівні та „застосувати всі



інструменти, такі, як політичні та економічні” [2]. Головною інновацією повинне стати
розширення повноважень ВП СЗПБ. ЛУ передбачає об’єднання функцій зазначеної посади з
повноваженнями віце-президента Єврокомісії, який опікується зовнішніми зносинами. Крім
того, ВП буде очолювати Раду з питань зовнішніх справ (далі - РЗС), яка відокремлюється від
Ради із загальних питань і зовнішніх зносин. При цьому не йдеться про суміщення посад (dual-
hatting). Робочою групою визначено майбутня назва нової посади „Європейський Зовнішній
Представник” або „Високий Представник Союзу із зовнішньої політики та безпекової
політики”. Поки що не зрозуміло як буде оформлятися функціональна спроможність „нового
представника” в межах „президентського” трикутника Європейська Рада – Рада ЄС –
Європейська Комісія. У проекті угоди бракує чіткого опису відповідного механізму.

Угодою передбачено, що майбутній Президент Європейської Ради, „використовуючи
інструменти та можливості, які є в його/її компетенції” [3, art. 16], повинен забезпечувати
відповідну репрезентацію ЄС на міжнародній арені, не обмежуючи повноваження ВП СЗПБ.
Перше і найголовніше запитання виникає щодо рівня компетенції Президента і як будуть
визначатись обмеження компетенцій Високого Представника. Документом зазначено, що вищі
посадовці повинні поважати географічну і демографічну диверсифікацію ЄС та країн-членів,
які входять до його складу. Очевидно, згадана норма повинна стати визначальною в процесі
співвідношення повноважень учасників „трикутника”. Розмитість і неоднозначність
трактування такої норми напевно зумовить низький рівень використання її в конкретних
процедурних питаннях. На технічному рівні ситуація значно ускладнюється відсутністю
спеціалізованого секретаріату Президента Європейської Ради (ЄР).

Ротаційний механізм президентства передбачає залучення країни-голови до всіх форматів
Ради ЄС, крім РЗС, яку повинен очолити Високий Представник. Звідси відразу випливає
питання про роль країни-голови в процесі реалізації СЗПБ, оскільки за чинними установчими
договорами ЄС детермінуючим показником успішного головування виступає саме діяльність
країни в площині представлення інтересів Євросоюзу на міжнародній арені. Навряд чи РЗС
буде монополістом в інституційній системі СЗПБ. Чіткого розподілу обов’язків і компетенцій
між РЗС і Радою із загальних питань нині немає.  Крім того, перед Радою зовнішніх справ
поставлено завдання „детально опрацьовувати проблему зовнішніх дій Союзу… відповідно до
генеральної лінії, яка розробляється Європейською Радою” [4,  art.  9C]. Ідентичні завдання
поставлені перед Політичним і безпековим комітетом (ПБК) та Комітетом постійних
представників. Тоді як ПБК має очолюватись „представником Високого Представника Союзу
із зовнішніх справ і безпекової політики”, КОРЕПЕР повинен очолити представник країни, що
головує в Раді із загальних питань [5]. Такий перерозподіл повноважень схиляє шальки терезів
на користь ідей наднаціонального контролю над сферою зовнішньополітичної діяльності ЄС.
Представники КОРЕПЕР виконують функції технічної підтримки ПБК, як- то: збір та обробка
інформації, підготовка вторинних документів, організація різноманітних заходів, що
відбуваються в межах СЗПБ, у цілому. З другого боку, формування органу з технічними
функціями на базі комунітарного підходу може призвести до погіршення продуктивності
функціонування всієї системи СЗПБ. Оскільки голова комітету призначається за ротаційним
принципом (на шість місяців), існує велика вірогідність того, що особовий склад КОРЕПЕР-1
також буде змінюватись, принаймні частково, кожні півроку. Ротація працівників підрозділу,
беззаперечно, негативно вплине на продуктивність міжінституційної співпраці, де
детермінуючим чинником, на нашу думку, виступає емпірична база знань. Крім того, у таких
відносинах, від самого початку їхнього існування, спостерігається внутрішня конкуренція –
результат відсутності чітко закріпленої процедурної системи, на рівні установчих договорів.

Зазнав зміни і процес призначення Високого Представника. Це насамперед пов’язано з
підвищенням рівня залученості зазначеної посадової особи до роботи Єврокомісії. Посада ВП
передбачає суміщення посади Віце-президента ЄК. Віце-президент повинен опікуватися
питаннями зовнішніх зносин, які перебувають у компетенції Комісії. На відміну від інших
віце-президентів, які призначаються Президентом ЄК, призначення на цю посаду є
прерогативою Європейської Ради. Рішення щодо схвалення кандидатури ухвалюється
кваліфікованою більшістю і вимагає схвалення Президента ЄК [6, art. 9E]. Такий процес
призначення виглядає логічним і послідовним. Однак ЛУ не передбачає алгоритм дій у
випадку, якщо Президент Комісії не схвалює кандидатуру ЄР. Вочевидь розробники проекту



всерйоз не сприйняли такого розвитку подій. Проте найважливішим постає факт
об’єднання „зовнішньої політики” та „зовнішніх зносин” завдяки суміщенню посад.

Роль Високого Представника в Європейській Комісії може бути ускладнена з’ясуванням
питань буденного характеру. Так, наприклад, участь у роботі ЄК передбачає постійну
присутність у Брюсселі. Одночасно посада ВП передбачає репрезентацію ЄС на
зовнішньополітичній арені завдяки нанесенню офіційних візитів, відвідуванню регіонів, де
діють місії ЄС, тощо. Процес реалізації такого щільного графіка неможливий фізично.

Незважаючи на значущу роль ВП в процесі реалізації зовнішньополітичних планів

Євросоюзу, провідна роль усе ж відведена Європейській службі зовнішніх справ*(ЄСЗС).
Угода визначає Службу, як допоміжний апарат Високого Представника, яка також повинна
„співпрацювати з дипломатичними службами країн-членів … повинна (служба) включати в
себе посадових осіб з відповідних підрозділів Генерального секретаріату Ради та Комісії і
працівників національних дипломатичних служб країн-членів” [7, art. 13a]. Як будуть
визначатися відповідні підрозділи – невідомо, також немає механізму введення посадовців до
складу ЄСЗС. Плани щодо заснування Служби були задекларовані в проекті „Конституції для
Європи”. До процесу обговорення, який тривав більше року, були залучені всі підрозділи ЄС.
Європейський Парламент, зокрема, у своїй резолюції висловив побажання, щоб Служба була
задіяна в процесі формування відповідних статей бюджету, повинна бути наявна в структурі
Комісії, однак не повинна втрачати зв’язків з „традиційною” сферою – СЗПБ і ЄБОП [8].

Президент Ж.М. Баррозу та Х. Солана у своїх висновках визначили природу Служби, як
sui generis (унікальної). Не йшлося про заснування нової інституції, радше, ЄСЗС мала б
являти собою службу (service), яка б відігравала роль конгломеруючої ланки в системі
відносин Ради ЄС, Комісії та Європейської Ради [9]. Логічне підґрунтя для ідентифікації
природи Служби, як sui generis, полягає в бажанні уникнути дублювання дій структур та
економії ресурсів. Брак чітко регламентованої системи відносин ЄСЗС з Комісією, зокрема,
породжує цілий комплекс проблем. У зв’язку з цим у європейських наукових колах
сформувалися дві моделі таких відносин. Перша – мінімалістська модель, яка передбачає
акцентування уваги новоствореної структури на координуючій функції. Друга –
максималістська, яка концентрує увагу на виконанні відповідних обов’язків Служби [10].
Мінімалістська модель передбачає скорочення повноважень структури та прогнозоване
комплектування СЄЗС другорядними дипломатами. Використання максималістської моделі
передбачає перегляд повноважень Генерального директорату з питань зовнішніх зносин, а
можливо, і припинення його існування в тому вигляді, у якому Директорат існує зараз.

У випадку із секретаріатом Ради, Служба має великі шанси бути залученою до всіх
структур, які опікуються питаннями кризового менеджменту, включаючи Військовий персонал
ЄС і Ситуаційний центр. У тому випадку, якщо до СЄЗС не буде введено військових фахівців,
про співробітництво з підрозділом Військового персоналу варто забути. Неоднозначна
ситуація і з Ситцентром, яка визначається його головною функцією – проведення
інформаційно-аналітичної діяльності. За таких обставин детермінуючим чинником стане
бажання Центру надавати повну інформацію Службі. Якщо інформаційні ресурси не будуть
відповідати певному рівню якості, то страждатиме рівень продуктивності роботи СЄЗС.

Досить гостро постає питання фінансування Служби, від якого значно будуть залежати
відносини з Європейським Парламентом (ЄП). Якщо фінансування буде проводитися з
бюджету Спільноти, ЄП матиме змогу впливати на роботу СЄЗП. За умов, коли бюджет
структури буде формуватися за рахунок внесків країн-членів, виникне питання: хто і в якому
обсязі повинен надавати кошти на розвиток зовнішніх ініціатив ЄС?

Найболючішим питанням є: на якому рівні та як будуть залучені до функціонування так
званої Служби країни-члени ЄС? У відповідних офіційних деклараціях зазначається, що
заснування ЄСЗС тільки частково відповідає зовнішньополітичним планам країн-членів, що
пов’язано, насамперед, з невизначеністю механізму функціонування дипломатичних
представництв, співробітництва з третіми країнами та участю в міжнародних організаціях.
Особливо актуальним постає питання узгодженості дій країн-членів ЄС у межах роботи Ради
Безпеки ООН [11].

Проблема визначення процедури відбору кадрів для роботи в ЄСЗС залишається
нерозв’язаною дотепер. Яка установа буде відігравати роль кінцевої інстанції? За якими



принципами буде проводитися формування кадрового забезпечення Служби? Існує
велика вірогідність того, що монополістом у процесі з’ясування згаданих питань стане
Європейська Комісія. Тому ці питання мають пріоритет найвищого рівня для країн-членів.

Країни-члени будуть вбачати в ЄСЗС не структуру, яка несе в собі загрозу, а систему, яка
надасть можливість реалізувати потенціал кожної країни. Значно легше буде з’ясувати
поставлені завдання в тому випадку, якщо національні інтереси в Службі будуть представляти
особи з незаперечним політичним авторитетом і величезним досвідом, так би мовити,
представники національної політичної еліти (колишні очільники національних урядів,
загальноєвропейських структур тощо). Крім того, ЄСЗС може стати платформою, на якій
можна розбудовувати горизонтальну координацію зовнішньополітичної діяльності ЄС.

Вивчивши нововведення, запропоновані Лісабонською угодою, можна спостерігати
ініціативи, які направлені на об’єднання „зовнішніх зносин” і „спільної зовнішньої політики”,
про що свідчить суміщення посад Високого Представника та Віце-президента Єврокомісії. Це
дозволить уникнути штучного розподілу єдиного комплексу дій і позитивно, на нашу думку,
вплине на процес реалізації мети Євросоюзу – представлення ЄС на міжнародній арені, як
монолітного актора. Однак з практичного боку залишиться дуже багато проблемних моментів,
пов’язаних, переважно, з браком чітко розроблених механізмів міжінституційних відносин.

Чи виступає проблема реформування системи зовнішньої діяльності ЄС детермінуючим
чинником гальмування процесу ратифікації? Однозначної відповіді на поставлене питання
бути не може. З одного боку, комплекс змін, який пропонує ЛУ, не суперечить засадам
закріпленим раніше, на яких, власне, і будувався Європейський Союз. З другого боку, ті
заходи, які направлені на підвищення рівня когеренції дій країн-членів, можуть розглядатись
окремими політичними силами на внутрішньополітичному рівні, як такі, що обмежують
суверенітет країни в питаннях реалізації зовнішньополітичних планів. Отже, проблема
ратифікації Угоди прямо пов’язана з бажанням окремих учасників євроінтеграційного процесу
формувати спільну зовнішню політику ЄС.
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The author of the article concentrate attention on the most problematical and ambiguous



innovations in the system of external activity of European union, which allocated in the Lisbon
Treaty; tries to define its influence on the process of further realization of european initiatives,
limitation of the national sovereignties of member states.
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Автор статьи сконцентрировал внимание на наиболее проблематичных и неоднозначных
нововведениях в системе внешнеполитической деятельности Европейского Союза,
задекларированными Лиссабонским Договором, определяет их влияние на процесс дальнейшей
реализации инициатив ЕС в данной сфере, на ограничение национальных суверенитетов
стран-членов ЕС.

Ключевые слова: Европейский Союз, внешние отношения, Высокий Представитель,
Европейская служба иностранных дел.

* англ. The European External Action Service – дослівно перекладається, як Європейська служба зовнішніх дій.


