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Сутінки невизначеності:
Brexit та його наслідки
До фінансово-економічної кризи 2008 р. в розвит
ку проекту європейської
інтеграції вдавалося уни
кати суттєвих збоїв і
невдач. Природно, що
далеко не всі наміри євро
пейських політиків і теоре
тиків інтеграції виконува
лися швидко й максималь
но ефективно. Проте до
кожного чергового етапу
інтеграції
європейські
політики намагалися під
ходити розважливо, зазда
л егідь
ф орм улю ю чи
завдання та ретельно пла
нуючи потрібні заходи,
визначаючи їх послідов
ність і орієнтовні терміни
виконання.
Британський референ
дум 23 червня 2016 р. став
тривожним сигналом, що
засвідчив зростання невдо
волення значних верств
населення європейських
країн неухильним переті
канням владних функцій
до керівних установ ЄС.
На результатах британ
ського референдуму воче
видь позначилися поси
лення впливу Німеччини і
Ф ранції як безумовних
лідерів Єврозони, збіль
шення чисельності трудо
вих мігрантів з країн Центрально-Східної Європи
та інші загальновідомі
чинники, такі як міграцій
на криза й терористична
загроза. О днак загалом
унаслідок збігу різних
обставин у ЄС склалася
специфічна ситуація, яка
сп р и яє
акти вн іш ом у
пошуку подальших сцена
ріїв реформування євро
пейських інституцій та
зм іцнення
політичних
механізмів спільноти.

Програш Девіда
Кемерона
Д. Кемерон - британ
ський прем’єр у 20102016 рр. - прийшов до
влади з амбітним планом
збільшити політичну авто
номію Об’єднаного Коро
лівства в межах ЄС і захис
тити британський сувере
нітет від зазіхань з боку
брюссельських бюрокра
тів. У січні 2013 р. Кеме
рон пообіцяв, що в разі
переконливої перемоги
консервативної партії на
наступних
парлам ент
ських виборах 2015 р. він
проведе переговори з
Європейською Комісією
про особливий статус краї
ни в європейському інте
граційному угрупованні та
ін іц ію є
за г а л ь н о н а 
ціональний референдум
щодо членства в ЄС.
Переконливо вигравши
вибори, амбітний прем’єр
позиціонував себе як при
бічник членства Британії в
ЄС, однак прагнув домо
витися про
вигідніш і
умови перебування країни
в Союзі, аніж ті, на які
свого часу зголосилася
М. Тетчер. У ході перего
ворів з президентом Євро
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пейської Ради Д. Туском і
головою
Є вроком ісії
Ж .-К.
Ю нкером уряд
Д. Кемерона узгодив осо
бливі, пільгові, умови бри
танського членства. Угода,
схвалена на саміті ЄС
18-19 лютого 2016 р.,
передбачала, що Британія
«ніколи не приєднається
до Єврозони». Британські
компанії, які ведуть розра
хунки в фунтах стерлінгів,
користуватимуться пра
вом вести операції на тих
же умовах, що й компанії,
які працюють з євро, а бри
танські платники податків
не мають сплачувати вне
ски для підтримки євровалюти та відповідних фон
дів. Економічну політику
країн ЄС, що не входять до
Єврозони, мають визнача
ти національні інститути,
такі як Банк Англії.

Британський уряд домо
вився про застосування
семирічного мораторію на
надання соціальної допо
моги для нових трудових
мігрантів із континенталь
них країн ЄС, а також
обмеження розміру виплат
для дітей іммігрантів, які
залишилися на своїх батьківщинах. Розмір соціаль
них виплат для дітей
мігрантів, що перебували
на континенті, мав коригу
ватися залежно від про
житкового мінімуму в
їхніх країнах.
Окремий пункт угоди
передбачав право Британії
ун и кати
зо б о в ’язань,
пов’язаних зі створенням
політичного союзу («все
більш тісного союзу наро
дів Європи»). З цією
метою Європейська Рада
особливо
підтвердила
принцип субсидіарності,
згідно з яким рішення
мають ухвалюватися на
рівні, якомога ближчому
до громадян із урахуван
ням національних, регіо
нальних і місцевих можли
востей, а виняткові повно
важення Союзу застосову
ються тоді, коли його мож
ливості більш дієві, ніж
компетенція органів влади
нижчих рівнів. Було під
тверджено й право британ
ського парламенту відхи-
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ляти європейські законо
проекти.
В тлумаченні Д. Кемерона клю човий принцип
діяльності ЄС зводився до
того, що «Європа діє там,
де це необхідно, а націо
нальні органи - там, де це
можливо», що суцільно
заперечувало плани феде
ралістів щодо створення
європейської наддержави.
И хоча інші європейські
лідери утримувалися від
публічних обіцянок пере
глянути установчі догово
ри на догоду вимогам бри
танського уряду, Д. Кеме
рон стверджував, що таке
положення вже схвалено,
й натякав про бажання
переговорів, спрямованих
на зміцнення британсько
го суверенітету. Оцінюючи
досягнутий
компроміс,
важливо відзначити, що
укладена угода мала набу
ти юридично зобов’я 
зуючого характеру, однак
лише в разі позитивного
результату референдуму
про членство Об’єднаного
Королівства в ЄС. З точки
зору британських урядов
ців «особливий статус»
мав гарантувати країні
суттєві пільги в фінансово-економ ічній
галузі.
Поряд із участю в європей
ському спільному ринку та
можливістю використову
вати угоди про вільну тор
гівлю та економічні пре
ференції з понад 50 країна
ми світу досягнутий ком
проміс дозволяв зміцнити
потенціал лондонського
фінансового, біржового та
інвестиційного центру й
гарантував значну автоно
мію в міграційній, валютно-фінансовій та соціаль
ній політиці. На певному
гтапі навіть здавалося, що
Лондон
відіграватим е
активнішу роль у розробці
-гвропейських реформ у
:ферах конкуренції, соці
альної політики та еконо

ДевідУільям Дональд Кемерон, Прем’р-міністр
Великобританії 2010-2016 рр.

мічного регулювання.
Втім, результати волеви
явлення британських гро
мадян 23 червня перекрес
лили укладену угоду, спри
чинили суттєву кризу
європейського проекту й
зумовили «підвішений»
статус Британії принаймні
на найближчі два роки.
Відповідаючи на питання
«Чи має Об’єднане Коро
лівство залиш итися в
складі
Є вропейського
Союзу, чи воно має вийти
зі складу ЄС?», більшість
учасників
підтрим али
вихід зі складу спільноти
(51,9% проти 48,1%). За
припинення членства в ЄС
висловили ся
17
млн
410 тис. 742 чол., а за
продовження членства 16 млн 141 тис. 241 чол. за
рекордної явки в 72,2%.

Новий британський
контекст
Серед очевидних наслід
ків британського референ
думу слід відзначити істот
не зменш ення вартості
фунта стерлінгів (курсове
падіння до тридцятирічно
го мінімуму), зниження
курсу євро та тимчасовий
спад котирувань на фондо
вих біржах. Проте основні
наслідки
реф ерендум у
матимуть переважно полі
тичне значення.
Вгехії окреслив низку
складних проблем для сві

Тереза Мей, Прем’р-міністр Великобританії

тової економіки та євро
пейського інтеграційного
проекту. Для самої Брита
нії Вгехії може обернутися
зниженням економічних
показників (у гіршому
випадку - скороченням
ВВП на 15% або на 300
млрд фунтів стерлінгів) та
навіть загрожує розпадом
Сполученого Королівства
(у разі чергової спроби від
окремлення Шотландії).
В одночас
заявлен и й
вихід з ЄС буде полегше
ний неучастю країни в
Єврозоні та Шенгенських
угодах, що передбачають
вільне безвізове пересу
вання громадян через вну
трішні кордони Союзу.
Поки що залиш ається
відкритим питання про
британський внесок у
бюджет ЄС, який стано
вить близько 11,3 млрд
євро на рік. У 2014 р. цей
внесок складав 8,3% річно
го бюджету ЄС (13,55 млрд
євро). Більші внески спла
чували лише Німеччина
(25,8 млрд), Ф ранція (19,6
млрд) та Італія (14,3 млрд).
У 2015 р. британський вне
сок становив 15,59 млрд
євро, а дотації з бюджету
ЄС -7,25 млрд євро.
Слід зауважити, що фор
мально результати реф е
рендуму не зобов'язують
британський уряд до кон
кретних дій, хоча Лондон
вже відмовився від черго
вого головування в Раді

ЄС у другій половині
2017 р. Якби ситуація в
країні змінилася і якщо б
прем'єр зберігав контроль
над більшістю в парламен
ті, уряд потенційно міг би
спробувати не враховува
ти результати голосування
23 червня.
Для того, щоб розпочати
вихід із ЄС, британський
уряд має застосувати стат
тю 50 Договору про ЄС.
Лише після цього може
розпочатися
практичне
виконання статті 218(3)
Договору про функціону
вання ЄС, яка регулює
процес виходу з Союзу.
28 червня Європарламент схвалив резолюцію,
що закликає негайно роз
почати процедуру виходу
Об’єднаного Королівства з
ЄС
та
п ок л ад ає
зобов'язання вести відпо
відні переговори на Єврокомісію. Зміст цього уточ
нення полягає в тому, що
уряди країн-членів могли
б виявити більшу поблаж
ливість та пом’якш ити
вихід Британії, ніж члени
Єврокомісії як колектив
ної виконавчої інстанції.
Такий підхід цілком від
повідає позиції уряду
Ф РН . Після саміту ЄС
27-29 червня 2016 р.
А. Меркель підтвердила
вимогу до британського
уряду якомога швидше
оголосити про намір вихо
ду з ЄС, що дозволило б
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розпочати офіційні пере
мовини, оскільки стаття 50
Договору про ЄС визначає
«єдину законну процедуру
виходу».
Б ританський
уряд «має проголосити
намір країни залиш ити
ЄС, і ми сподіваємося, що
це відбудеться якомога
швидше». А. М еркель
попередила, що до офіцій
ного оголошення рішення
Лондону про вихід з ЄС
жодні офіційні переговори
вестися не будуть. Таку ж
позицію висловив і прези
д ен т
Є в р о к о м іс ії
Ж.-К. Юнкер.
Утім, у британських
політичних колах не видно
впевненості щодо подаль
ших кроків. Д. Кемерон
вважав ідею референдуму
засобом політичного тиску
на Брюссель і напередодні
голосування навіть хотів
виключити з уряду тих
міністрів, які виступали
проти членства в ЄС.
Серед 331 депутата палати
громад від консервативної
партії до групи євроскептиків входить близько 50
осіб. Прибічники членства
в ЄС переважають в обох
палатах парламенту, а
серед депутатів палати
громад до них належить
480 депутатів з 650. Таким
чином, з точки зору полі
тичної доцільності резуль
тати референдуму воче
видь створили проблему
для правлячої партії, яка
утримується при владі
лише завдяки застосуван
ню жорсткої дисципліни.
Показово, що Д. Кеме
рон мав намір залишатися
на посаді прем’єра до жов
тня, однак під тиском
європейських лідерів був
змуш ений
напередодні
парламентських канікул
подати у відставку. Новим
прем’єром і лідером кон
сервативної партії стала
Тереза Мей, міністр вну
трішніх справ в уряді
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Д. Кемерона, обрана депутатами-консерваторами на
безальтернативній основі.
Саме її кабінету, що скла
дається з противників
членства в ЄС, доведеться
розпочати
процедуру
виходу із Союзу.
При цьому Т. Мей нама
гатиметься уникати схва
лення своїх рішень у пар
ламенті. Насамперед, це
стосується офіційного ска
сування Акту про Євро
пейські
співтовариства
1972 р., згідно з яким того
часний уряд подав заявку
на вступ до ЄС. Натомість
лідери лейбористів
головної опозиційної пар
тії - стверджують, що
оскільки червневий рефе
рендум мав рекомендацій
ний характер, палата гро
мад має обов’язково схва
лити застосування ст. 50
Договору про ЄС, без чого
уряд не має права розпо
чати переговори з Брюссе
лем. За підтримки лейбо
ристів на жовтень готуєть
ся подання судового позо
ву про незаконність почат
ку процедури виходу краї
ни з ЄС без скасування
вищезгаданого Акту про
Європейські співтовари
ства. Отже, окрім підвіше
ного статусу, економічних і
політичних ускладнень,
О б’єднане
Королівство
може спіткати гостра кон
ституційна криза. Окрім
цього, попри відвідання
Берліна й Парижа та попе
редній зондаж ситуації в
інших європейських сто
лицях, Т. Мей не квапить
ся з ухваленням остаточ
них рішень. Попри її
п о к а зн у
р іш у ч ість,
прем’єрка не знає навіть
того, скільки часу Брита
нія зберігатиме доступ до
спільного європейського
ринку [1].
Оглядачі зауважують із
цього приводу, що чим
складнішою є проблема,

тим недоречнішим вигля
дає застосування референ
думу для її вирішення. И
тому зараз ніхто не може
напевно передбачити, що
станеться впродовж най
ближ чих трьох років.
Однак за оцінкою еконо
містів Вгехк спричинить
негаразди і для Британії, і
для ЄС, хоча і різною
мірою.
Суто в політичному кон
тексті зміна уряду та неви
значеність подальших сце
наріїв створюють загрозу
масш табної
політичної
кризи
в О б’єднаному
Королівстві, включаючи
ймовірність проведення
дострокових парламент
ських виборів.
У разі виходу Британії з
ЄС може знову актуалізу
ватися проблема незалеж
ності Шотландії, більшість
населення якої проголосу
вала за перебування в ЄС,
а також постане питання
про статус та ідентичність
Північної Ірландії, що
залиш ається дотаційним
регіоном.

Вплив на європейські
процеси
Вихід Об’єднаного Коро
лівства з ЄС вимагатиме
істотних змін, але не стане
катастрофою для європей
ського проекту. Процедура
виходу з ЄС може вияви
тися досить тривалою.
Порядок дій сторін дуже
поверхово регулю ється
полож еннями Договору
про ЄС і Договору про
функціонування ЄС (в
Лісабонській версії, що діє
з 2009 р.). Договорами
передбачено, що в най
ближчі два роки Лондон
має домовитися з кожною
з країн ЄС «про умови роз
дільного співіснування».
За низкою ознак керівні
інституції ЄС хотіли б зро
бити розрив з Британією

максимально складним і
болісним для останньої.
Такий підхід вочевидь
суперечить економічним
інтересам сторін, проте
має послужити поперед
женням для тих європей
ських політиків різного
спрямування, які агітують
за вихід зі складу Союзу.
В експертному середови
щі побутує думка, що
«остаточне розлучення»
Великобританії з ЄС від
будеться лише через дватри роки. Тим не менше,
європейські
інституції
наполегливо вимагали від
Д. Кемерона, а тепер - і
Т. Мей якомога швидше
застосувати ст. 50 Догово
ру про ЄС, що дозволить
почати переговори про
вихід Об’єднаного Коро
лівства зі складу Союзу.
Лідери Ф Р Н і Ф ранції
наголошували, що вони не
хочуть бути втягнутими в
місяці й роки суперечок з
проводу статусу Британії,
а президент Єврокомісії
Ж.-К. Ю нкер патетично
нагадував, що «вихід озна
чатиме вихід».
Багато
європейських
політиків назвали підсум
ки британського референ
думу поганою новиною.
Глава М ЗС Австрії С. Курц
порівняв підсумки рефе
рендуму з «політичним
землетрусом». За цих
обставин Європа потребує
негайних змін, аби стати
чимось більшим, ніж «ЄС
мінус Велика Британія».
Голова Єврогрупи Є. Дейсселблум зазначив, що най
головніше зараз - зберегти
стабільність Єврозони.
Серед очевидних наслід
ків британського референ
думу для ЄС можна від
значити наступні:
- ЄС постає перед потре
бою розв’язання структур
них та інституціональних
суперечностей, які блоку
ють політичну та еконо-

Сергій Толстое. Сутінки невизначеності: ВИЕХІТ та його наслідки
міч ну керованість конгло
мератом країн та управлін
ських інституцій, які формують теперішнє складне
й асиметричне угрупован
ня
кон ф едерати вного
типу;
- ЄС буде змушений
переглянути бюджет і вну
трішні правила взаємодії, а
також ш укати способи
подолання кризових тен
денцій інституціонального
характеру;
- європрагматики спро
бують активізувати меха
нізми інтеграції у валют
ній та фінансовій сферах;
- лідери Ф Р Н і Франції
прагнуть
використати
момент для повернення до
ідей федералізму, включа
ючи зміцнення Єврозони
та створення європейських
безпекових механізмів.
У політичному сенсі в
рамках ЄС помітне істотне
посилення впливу Німеч
чини. Основною внутріш
ньою ланкою прийняття
рішень знову стає євро
пейська «Велика трійка»
<Ф РН , Франція, Італія),
що має сприяти більшій
керованості
всередині
об’єднання. Стає реаліс
тичнішим впровадження
моделі «двошвидкісного
:оюзу», в якій «ядро» сис
теми буде диктувати правила і нормативи країнам
периферії. Просуваючи
п злітику уніф ікації та
: гуртування,
держ авипдери європейського про
екту активніше заперечу
ватимуть спроби низки
країн ЄС зберегти передоачену в установчих дого
ворах автономію в окре
мих питаннях, що мають
х ія них принципове зна
чення.
З огляду на очікувану
ш іну
адм іністрації
у
Е -Ш И Н Г Т О Н І переговори
к США і ЄС з угоди про
: ансатлантичне торгольно-інвестиційне парт

нерство будуть напевно ням участі Британії в Ради з безпеки в рамках
відкладені, а політичний керівних установах ЄС, Європейської Ради. За
вплив СШ А на політику змусили Берлін і Париж цим задумом ЄС крок за
керівних установ та про поквапитися з посуванням кроком має перетворюва
відних країн ЄС неминуче спільного проекту реформ, тися на «незалежного гло
скорочуватиметься.
що стосуються політично бального гравця з власного
Приклад Британії нади го союзу, безпеки, інтегро зовнішньою та політикою
хає правих і євроскептиків ваної міграційної політи безпеки», здатного еф ек
в інших країнах ЄС на ки, валютно-фінансового тивно планувати і здій
спроб и
р о зх и ту вати союзу та бюджетної полі снювати цивільні й вій
єдність Союзу. Лідер фран тики. У спільному плані ськові операції, спираю
цузької партії «Національ «Сильна Європа в небез чись на спільно фінансова
ний фронт» М. Ле Пен вже печному світі», підготовле ні збройні сили з високим
закликала провести анало ному міністрами закордон рівнем готовності.
гічний
референдум
у них справ цих країн до
У питаннях валютноФранції. Зі схожою заявою зустрічі Ф.-В. Ш тайнмайе- фінансового союзу пропо
виступив і лідер правої ра з керівниками зовніш нується створити Євро
голландської «Партії сво ньополітичних відомств пейський валютний фонд
боди» Г. Вілдерс.
держ ав
Виш еградської та посаду постійного пре
) Протиріччя між Ф Р Н і групи (27 червня 2016 р.), зидента Єврогрупи, під
Францією, - з одного боку, міститься виразний акцент звітного окремому парла
та країнами Вишеград- на посиленні солідарності ментському органу в скла
ської групи, - з іншого, та згуртованості спільно ді членів Європарламенту
набувають характеру ста ти. Основні пріоритети та національних парламен
лої тенденції. Однак і в цій стосую ться
розробки тів. Нова інституція має
групі помітні внутрішні «спільної політики безпе перебрати на себе повно
розбіжності. На відміну ки і оборони», що має ста важення з усіх питань, що
від уряду Польщі, який в новити основу «Глобаль стосуються бюджету та
питаннях безпеки робить ної стратегії зовнішньої макроекономічного моні
більш однозначну ставку політики та безпеки ЄС» торингу [3].
на зміцнення східного як офіційної зовнішньопо
В цьому сенсі показова
флангу НАТО, керівники літичної доктрини органі позиція польського уряду
урядів Угорщини та Чехії зації. Інтеграція має поши як
стосовно
франколояльніш е
спри йняли рюватися на такі напрям німецького плану, так і
ф ранко-німецький план ки, як аналіз і розуміння перспектив переговорів
«Сильна Європа в небез безпекови х
інтересів, між ЄС та британським
печному світі» в частині обмін інформацією, під урядом. М іністр націо
створення спільної євро тримка безпеки в сусідніх нальної оборони Польщі
пейської армії [2].
регіонах, більш «сильна і А. Мацеревич розкритику
Н аближ ення термінів гнучка» участь ЄС у вирі вав німецько-французьку
чергових виборів у Ф Р Н і шенні криз, запроваджен ініціативу за відсутність
Франції, поряд зі згортан ня й щорічне проведення згадок про НАТО та зосе
редження уваги на захисті
від ймовірних загроз з пів
дня, а не зі сходу. В свою
чергу речник президента
Польщі М. Магеровський
припустив, що саме через
спроби ЄС створити над
державу, жителі Великої
Британії вирішили сказати
Європі «ні» [4].
За словами глави М ЗС
Польщі В. Ващиковського,
сьогодні ніхто не має намі
ру створювати наддержа
ву, але є спроби зробити
«спеціальні зони в рамках
ЄС на базі Єврозони».
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«Зовніш ні сп рави » № 8. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Усвідомлюючи, що бри
танський уряд ніби тримає
Європу в заручниках,
міністр реалістично харак
т е р и зу є
п р о б л ем и ,
пов’язані з розлученням
ЄС та Британії. В. Ващиковський справедливо зау
важив, що ВгехН; ще не
розпочався,
о скільки
«Великобританія не запо
чаткувала жодних ф ор
мальних кроків, щоб вийти
з ЄС». За його словами,
процес, якщо він розпоч
неться, проходитиме на
трьох рівнях, які включа
тимуть:
- процес виходу Велико
британії з ЄС;
- переговори на тему
майбутнього статусу Вели
кобританії в ЄС (відносин
цієї держави з ЄС, адже
Британія, «навіть якщо
вийде з ЄС, залишиться
європейською державою,
яка буде тісно пов’язана з
окрем ими
установами,
зокрема з НАТО»;
- процес реформування
ЄС. «Принаймні так вва
жає Польща і багато інших
країн», бо не можна гово
рити, що Вгехії, коли він
дійсно відбудеться, це
лише і виключно примха
британців». Це також
пом илка
ЄС,
котрий
«дозволив собі втратити
такого члена як Велико
британія, державу, яка є
другою за розміром еконо
міки в Європі і п’ятою в
світі, ядерною державою з
ядерним арсеналом і чле
ном Ради Безпеки. Втім,
якщо ЄС протягом років
думав про те, як прийняти
Туреччину, Україну чи як
прийняти інші країни,
наприклад, Балтії, і в той
же час втрачає такого сер
йозного свого члена, як
Великобританію , то з
Євросоюзом не все гаразд.
Тому паралельно слід
задуматися над тим, як
реформувати ЄС» [5].
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Нові тенденції в ЄС без
посередньо впливатимуть
на становище України.
Українська проблематика
залиш ається на порядку
денному, але відходить на
другий план. Питання без
пеки в Східній Європі
виносяться на рівень ком
петенції НАТО в руслі
ріш ень
В арш авського
саміту Альянсу.
В осяжній перспективі
внутрішні проблеми мати
муть для ЄС пріоритетні
ший
характер,
аніж
зовнішні. Попри те, що
уряди Франції, Німеччини
та низки інших країн
активніше звертаються до
питання про створення
євроармії, найближ чим
часом для цього бракува
тиме коштів та інституціональних
можливостей.
Розширення ЄС за раху
нок країн Західних Балкан
(М акедонія, Чорногорія,
Сербія, Боснія та Герцего
вина, Албанія) буде суттє
во загальмовано.
С анкції
щодо
РФ
продовжено на другу поло
вину 2016 р., але в жовтні
Ж .-К. Ю нкер пообіцяв
провести масштабну вну
трішню дискусію про від
носини між ЄС та Росією.
«Глобальна стратегія» ЄС
передбачає необхідність
системної та спільної від
повіді на «стратегічний
виклик» з боку Москви.
О днак
без
участі
Об’єднаного Королівства у
визначенні пріоритетів

настрої в бік замирення з
Москвою підштовхувати
муть європейських політи
ків до замороження кон
флікту в Донбасі.
Попри спротив з боку
Польщі, німецький бізнес
продовжує наполягати на
реалізації проекту газо
проводу
«П івн іч н и й
потік-2». Спостерігається
п ом ’якш ен н я
позиції
Єврокомісії і щодо росій
ських обхідних проектів,
пов’язаних з «південним
енергетичним коридором».
Н адання
громадянам
України та Грузії безвізо
вого режиму для коротко
строкових поїздок у країни
Шенгенської зони супро
воджуватиметься майно
вими та процедурними
обмеженнями. О скільки
Рада ЄС ухвалила рішення
запровадити безвізовий
режим без підписання
додаткової угоди, його дія
може призупинятися чи
скасовуватися в односто
ронньому порядку.

Варіанти розвитку
ситуації
Т. Мей проголосила, що
її уряд не робитиме спроб
залишити Об’єднане Коро
лівство в складі ЄС чи
знову приєднатися до
нього, а також що вона не
передбачає
проведення
нових
парламентських
виборів до 2020 р.
Свою
головну мету
Т. Мей вбачає в поєднанні

доступу до спільного
ринку ЄС з обмеженням
потоку іммігрантів та
права громадян з країн ЄС
мешкати і працювати в
Великій Британії.
Виходячи зі стартових
умов можна передбачити
два
основні
сценарії
подальш ого
розвитку
подій. Незалежно від того,
чи підтримає парламент
О б’єднаного Королівства
програму Т. Мей і початок
процедури Вгехії (застосу
вання ст. 50 Договору про
ЄС та переговорів з Єврокомісією), технічні перего
вори вестимуть М ЗС та
спеціально
створений
департамент британського
уряду.
Британський
прем’єр
має проінформувати Євро
пейську Раду, яка склада
ється з глав держав та уря
дів 27 держав-членів, про
намір Об’єднаного Коро
лівства вийти зі складу
ЄС. На проведення пере
говорів відведено 2 роки.
Цей термін може бути про
довжено (за згодою всіх 27
країн -чл ен ів
С ою зу),
однак малоймовірно, що
це станеться, коли врахо
вувати позицію уряду
Ф Р Н і керівництва Євро
комісії. Наслідком перего
ворів стане проект угоди,
який мають узгодити бри
танський уряд і «кваліфі
кована більшість» із 27
країн-членів ЄС.
Якщо проект угоди схва
лено не буде, умови еконо
мічних
відносин
між
Об’єднаним Королівством
та ЄС регулюватимуться
загальними положеннями
Світової організації тор
гівлі.
Із 1 листопада 2014 р.
кваліфікованою більшістю
при голосуванні в Раді ЄС
вважаю ться голоси як
мінімум
представників
55%
країн-членів
(15
країн), котрі представля-

ють не менш як 65% насе ландїї відокремитися від
лення Союзу.
Англії, а також загострен
Єврокомісія висловила ня стосунків Лондона з
намір полегшити надання Берліном і Парижем. При
статусу резидентів британ І цьому уряд Італії висловив
ським громадянам, які сподівання, що британ
мешкають в інших країнах ський уряд все ж відмоЄС, проте залиш ається виться від виходу з ЄС.
актуальним питання про
Умови для другого сце
захист прав громадян нарію можуть виникнути,
країн ЄС, які мешкають та якщо британський парла
працюють у Великій Бри мент заперечить вихід кра
танії, оскільки їхні права | їни з ЄС. Принаймні до
досі були захищені лише референдуму 23 червня
нормами європейського більшість членів британ
права. З цього приводу ського парламенту не під
Лондон намагається роз- | тримувала ідею Вгехії.
почати закулісний торг і
За цих обставин виникає
пропонує
врегулю вати перспектива проведення
питання на умовах, пого позачергових парламент
джених Д. Кемероном і Д. ських виборів та навіть
Туском в лютому 2016 р. повторного референдуму
Окрім прав на проживання (після позачергових пар
і пересування громадян ламентських виборів або
Об’єднаного Королівства на етапі перед підписан
та країн Є С основні розді ням угоди про вихід із
ли майбутньої угоди мають ЄС). Така перспектива
стосуватися умов торгівлі, може бути задіяна в разі
руху послуг і капіталів між розколу в правлячій кон
Об’єднаним Королівством ) сервативній партії, що
та ЄС, а також впрова- | може взагалі позбавити
дження норм С О Т і умов уряд Т. Мей парламент
торгівлі з понад 50 країна ської підтримки.
Й, нарешті, проміжний
ми, з якими ЄС уклав
угоди про вільну торгівлю сценарій передбачає, що
або угоди про преферен кабінету Т. Мей вдасться
ційні торговельні В ІД Н О С И - | зберегти достатню під
трим ку в парламенті.
ни.
Схоже,
європ ей ські Такий уряд матиме про
керівні інституції не бажа вести переговори про вихід
ють дарувати британсько- | Об’єднаного Королівства з
му уряду значного терміну ЄС, однак напевно стикна підготовчі процедури та ( неться зі спробою відо
попередні консультації з ! кремлення Ш отландії та
основними
партнерами загостренням внутрішньо
всередині та поза межами політичної кризи на етапі
ЄС. Водночас президент | підготовки до підписання
СШ А Б. Обама вже попе зазначеної угоди. Тоді,
редив європейських ліде ймовірно в 2018-2019 рр.,
рів, зокрема А. Меркель, політичні чвари можуть
про бажання адміністрації спричинити дострокові
СШ А
за б е з п е ч и т и парламентські вибори та
Об’єднаному Королівству можливий прихід до влади
проєвропейської лейбо«впорядкований вихід».
У межах описаного сце І ристської партії або коалінарію перемінні та непе- ції проєвропейськи нала
редбачувані чинники сто штованих партій. За подіб
суються можливої спроби них обставин, попри завер
уряду і парламенту Шот- шення переговорів про

умови виходу Британії з
ЄС, новий уряд зможе
спробувати винести про
ект угоди про вихід із ЄС
| на новий референдум,
якщо, звичайно, на це буде
| неофіційна згода урядів
Ф РН , Франції та Італії.
Проте досі уряди Ф РН ,
Ф ранції та керівництво
Єврокомісії не зробили
жодних кроків, що могли б
полегшити британським
правлячим колам відмову
від втілення результатів
референдуму. Це одно
значно свідчить про чіткі
наміри домінуючого угру
повання в керівних уста
новах ЄС скористатися
і ситуацією з метою поси
лення
ф едералістських
тенденцій у формуванні та
функціонуванні європей
ських інституцій.
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АНОТАЦІЯ
Результати британського референдуму про вихід з ЄС зумовили «під
вішений» статус Об’єднаного Королівства принаймні на найближчі два
роки. Очікуваний вихід країни зі складу ЄС позначає суттєву кризу євро
пейського інтеграційного проекту та зумовлює значні зміни в його
подальшій еволюції. Втім, встановлення нового балансу всередині ЄС і
посилення ролі Ф РН та Франції в ухваленні рішень відкривають пер
спективи для поглиблення інтеграції в валютно-фінансовій, політичній і
безпековій сферах. Спільні франко-німецькі плани передбачають розви
ток «двохшвидкісної моделі» відносин у межах Союзу, до якого примика
тиме менш інтегрована зовнішня периферійна зона, охоплена відносина
ми сусідства та асоціації.
Ключові слова: інтеграція, субсидіарність, валютно-фінансовий союз,
політичний союз, безпека, референдум, ЄС.
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АННОТАЦИЯ
Результаты британского референдума о выходе из ЕС обусловили
«подвешенный» статус Объединенного Королевства по крайней мере на
ближайшие два года. Ожидаемый выход страны из состава ЕС указывает
на серьезный кризис европейского интеграционного проекта и предо
пределяет значительные изменения в его дальнейшей эволюции. Впро
чем, установление нового баланса внутри ЕС и усиление роли ФРГ и
Франции в принятии решений открывают перспективы для углубления
интеграции в валютно-финансовой, политической сферах и в сфере без
опасности. Совместные франко-немецкие планы предусматривают раз
витие «двухскоростной модели» отношений в рамках Союза, к которому
будет примыкать менее интегрированная внешняя периферийная зона,
охваченная отношениями соседства и ассоциации.
Ключевые слова: интеграция, субсидиарность, валютно-финансовый
союз, политический союз, безопасность, референдум, ЕС.
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