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У статті йдеться про формування і розвиток 

регіонального підходу Європейського Союзу до країн 
Західних Балкан у другій половині 1990-х рр. з метою 
стабілізувати регіон в умовах постконфліктного 
будівництва. Показано, що комплексний регіональний 
підхід до врегулювання політичної ситуації та 
відродження економіки в Західних Балканах походять з 
Роямонтського процесу, який став основою для 
налагодження регіонального співробітництва. 
Регіональний підхід ЄС до Південно-Східної Європи 
специфікується як політична концепція ЄС і є стимулом 
до політичної взаємодії, встановлення верховенства права 
та засобом сприяння культурному й економічному 
розвитку країн. Застосування Регіонального підходу ЄС до 
Західних Балкан уможливило початок поглибленої 
інтеграційної політики ЄС щодо країн регіону – Процесу 
стабілізації та асоціації, що відкрив їм шлях до членства в 
ЄС. 
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завданнями. 6 лютого 2018 р. верховний представник 
Європейського Союзу із закордонних справ і політики 
безпеки Федеріка Моґеріні оприлюднила нову стратегію 
інтеграції балканського регіону до ЄС. Стратегія 
передбачає посилення співпраці ЄС з Албанією, Боснією і 
Герцеговиною (БіГ), Косовом, КЮРМ1, Чорногорією і 
Сербією. Європейська комісія (ЄК) вважає, що останні дві 
країни можуть стати членами ЄС вже до 2025 р., якщо 
виконають усі вимоги [4]. Насправді західнобалканські 
країни пройшли тривалий і нелегкий шлях до такого рівня 
відносин з ЄС.  

Від моменту свого заснування Маастрихтським 
договором 7 лютого 1992 р. Європейський Союз (ЄС) 
переймається долею балканського регіону. Боснійська 
війна 1992–1995 рр. підкреслила неефективність діяльності 
ЄС у сфері антикризового врегулювання та брак чітко 
визначеної політики ЄС і його держав-членів щодо 
порушення норм міжнародного права під час конфліктів. 
Виходячи з індивідуальних інтересів і незалежно від своєї 
діяльності на європейському рівні, головні члени ЄС – 
Франція, Німеччина та Велика Британія – активно брали 
участь у врегулюванні конфліктів у Західних Балканах. ЄС 
також був одним із учасників підготовки Дейтонської 
мирної угоди 1995 р., яка завершила етап дезінтеграції 
Югославії. Разом з США, Росією, Францією, Німеччиною 
та Великою Британією ЄС став гарантами угоди, що 
припинила війну в БіГ. ЄС прагнув примирити та 
відновити відносини між країнами завдяки впровадженню 
таких європейських цінностей і стандартів, як демократія 
та верховенство права, забезпечити їхній перехід до 
мирного, стабільного та процвітаючого регіону. Ця мета 

                                                           
1 КЮРМ – колишня Югославська Республіка Македонія (назва, 
прийнята ООН для Республіки Македонія) 



 

 
була підкріплена наміром, насамперед, забезпечити та 
стабілізувати регіон, пропонуючи стимули, які політично й 
економічно наблизять країни до ЄС, і реалізовувалася за 
допомогою регіонального підходу ЄС до країн Західних 
Балкан. 

Формулювання мети статті. Метою статті є 
дослідити процес формування і розвитку регіонального 
підходу ЄС до країн Західних Балкан як ключової політики 
ЄС у регіоні в друг. пол. 1990-х рр. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Джерелами для вивчення теми є документи ЄС – доповіді 
й резолюції ЄК, висновки Ради ЄС, декларації 
Європейської Ради [1–7, 11]. Слід зазначити, що ця тема є 
малодослідженою у вітчизняній науковій літературі. 
Еволюцію політики ЄС щодо Західних Балкан вивчає М. 
Миронова [16]. Зарубіжні науковці надають великого 
значення дослідженню питання. Регіональний підхід ЄС до 
Західних Балкан досліджують I. Žarin [14], C. Gordon., G. 
Sasse, S. Sebastian [9];  інтеграцію західнобалканських 
країн до ЄС вивчають Ю. Буланникова [15], L. Vesnic-
Alujevic [13]; Роямонтський процес і процеси стабілізації в 
Західних Балканах розглядає Hans-Georg Ehrhart [8]. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Витоки комплексного регіонального підходу до стабілізації 
політичної ситуації та відродження економіки в Західних 
Балканах походять з Роямонтського процесу, який був 
започаткований з метою підтримки виконання Дейтонської 
мирної угоди в грудні 1995 р. Ідея стабілізації щодо Балкан 
була сформульована французькою дипломатією, яка 
запропонувала відкрити регіональний круглий стіл для 
країн Південно-Східної Європи (ПСЄ). На Лондонській 
конференції з імплементації миру 8–9 грудня 1995 р. ЄС 



 

 
взяв на себе відповідальність підтримувати ОБСЄ2 в 
процесі демократизації БіГ, а також разом зі Світовим 
банком нести головну відповідальність за відновлення 
країни [5]. Представник ЄС у БіГ Карл Більдт був також 
призначений Вищим представником з реалізації цивільних 
аспектів Дейтонської угоди і незабаром був затверджений 
на цій посаді Радою Безпеки Організації Обʼєднаних Націй 
(РБ ООН). 

 13 грудня 1995 р., за день до офіційного підписання 
Дейтонської угоди, у Роямонті під Парижем відбулася 
зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, 
представників пʼяти держав-правонаступниць Югославії, 
Албанії, Болгарії, Угорщини, Румунії, Туреччини, а також 
США, Росії, Ради Європи та ОБСЄ. На базі платформи, 
представленої ЄС, була ухвалена «Декларація про процес 
стабілізації та добросусідства», яка розпочала так званий 
«Роямонтський процес» [8, p. 331]. Його мета – сприяти 
довгостроковій стабільності та добросусідству в ПСЄ та 
побудові «нової Європи, демократії, миру, єдності, 
стабільності та добросусідства». Цей процес, призначений 
для виконання Дейтонського мирного плану в 
довгостроковій перспективі, водночас зосереджувався на 
найближчих завданнях, а саме «поліпшення або поступове 
відновлення діалогу, запобігання напруженості та кризи, 
примирення, регіональне співробітництво, економічна 
реконструкція та добросусідські відносини». 26 лютого 
1996 р. Рада ЄС схвалила «платформу» для розвитку 
процесу [1]. Спочатку сфера застосування обмежувалася 
територією, охопленою мирними угодами – БіГ, Хорватія, 
Союзна Республіка Югославія (СРЮ).  

Того ж дня, 26 лютого 1996 р., Рада з загальних 
питань ЄС ухвалила рішення про застосування 

                                                           
2 Організація з безпеки і співробітництва в Європі  



 

 
Регіонального підходу ЄС до регіону ПСЄ, спираючись на 
доповідь ЄК до Ради ЄС «Перспективи розвитку 
регіонального співробітництва для країн колишньої 
Югославії і те, що Спільнота може зробити для сприяння 
такому співробітництву» [11]. Регіональний підхід ЄС до 
ПСЄ на даному етапі специфікується як політична 
концепція ЄС і є стимулом до політичної стабільності, 
встановлення верховенства права та засобом сприяння 
культурному й економічному розвитку та співпраці: 1) між 
відповідними країнами регіону, 2) між ними та їхніми 
сусідами, 3) між ними та ЄС. Концепція регіонального 
підходу розглядається як політична ініціатива ЄС, яка 
враховує стратегічні інтереси Європи і тому потребує 
узгодження дій у сфері зовнішньої та безпекової політики; 
така ініціатива повинна бути охоплена в межах політичної 
декларації про встановлення зобовʼязань усіх сторін, 
наслідуючи приклад Барселонської конференції3 [11]. 

Кінцевою метою такого підходу було встановлення 
угод про співробітництво першого покоління між ЄС і 
країнами ПСЄ [9, p. 11]. Підписання цих угод має бути 
повʼязане, зокрема, з економічним співробітництвом, з 
готовністю кожної із зацікавлених країн співпрацювати зі 
своїми сусідами. Крім того, укладання угод про 
співробітництво залежить від «готовності відповідних 
країн прагнути до зміцнення миру та дотримання прав 
людини, прав меншин та демократичних принципів» [11].  

Як зазначено в доповіді ЄК, Регіональний підхід 
спрямований, насамперед, на країни Західних Балкан, не 
охоплені угодами про асоціацію, і не передбачає 
відтворення колишньої Югославії, але враховує окремі 
                                                           
3 Євро-середземноморська установча конференція міністрів 
закордонних справ ЄС у Барселоні 27–28 листопада 1995 р., що 
заснувала Євро-середземноморське партнерство, або Барселонський 
процес 



 

 
особливості кожної країни. Першочергова увага 
звертається на неухильне дотримання країнами Західних 
Балкан зобовʼязань щодо дотримання прав людини та прав 
меншин, права біженців і переміщених осіб на повернення 
додому, співпрацю з Гаазьким трибуналом4 та екстрадицію 
військових злочинців, створення демократичних 
соціальних структур, дотримання демократичних правил 
поведінки, таких, як необмежений доступ до незалежних 
ЗМІ та політичні, конституційні й економічні реформи 
[11]. Одночасно вказується, що Регіональний підхід не 
може обмежуватися лише країнами колишньої Югославії, а 
саме Хорватією, БіГ, СРЮ (Сербія і Чорногорія), КЮРМ та 
Албанією, а повинен базуватися на конструктивних 
відносинах та співпраці з країнами вздовж кордонів 
регіону; крім того, він повинен виходити за межі суто 
комерційного підходу та включати політичні елементи, 
призначені для досягнення міцного миру.  

Зближення держав на субрегіональному рівні має 
відбуватися за допомогою постійного політичного діалогу 
завдяки прямому обговоренню ними проблем. 
Пропонується розвивати Регіональний підхід у межах 
Роямонтського процесу, у якому країни-учасниці, у 
співпраці з ЄС, беруть на себе зобовʼязання утримуватися 
від порушення спільних кордонів, розвивати 
добросусідські відносини, поважати свободу 
віросповідання, права людини та прав меншин, надавати 
свободу пересування на взаємній основі, гарантувати 
свободу слова та основні демократичні права, з’ясувати 
питання про власність у різних регіонах, прагнути до 
                                                           
4 Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, 
відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного 
права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 року, 
створений РБ ООН 23 травня 1998 року 
 



 

 
здійснення контролю за озброєннями на найнижчому рівні 
та взяти на себе спільну відповідальність за економічну та 
екологічну рівновагу регіону. Водночас ЄК закликає ЄС 
взяти на себе зобовʼязання закласти амбіційну 
довгострокову програму посиленої, узгодженої та 
багатосторонньої економічної допомоги для реконструкції 
регіону [11]. 

Уже під час першої зустрічі в межах Роямонтського 
процесу, що відбулася 24 квітня 1996 р. у Відні, було 
досягнуто порозуміння між учасниками щодо специфіки 
застосування Регіонального підходу ЄС. Було зазначено, 
що процес не передбачає програм реконструкції або 
співробітництва в галузі безпеки, а спрямований на 
всеосяжний процес стабілізації, включно з політичними, 
громадянськими, культурними та інформаційними 
аспектами встановлення добросусідських відносин і 
субрегіонального співробітництва. Результати перших 
чотирьох зустрічей Роямонтського процесу були досить 
незначними. Тим не менше, цей процес забезпечив форум 
для обміну інформацією про різні двосторонні та 
багатосторонні ініціативи в регіоні та для спільного 
розгляду проектів щодо посилення стабільності, на якому 
всі зацікавлені сторони, включно із СРЮ, могли брати 
участь на рівних засадах. Були зроблені початкові контакти 
та обмін інформацією між різними регіональними та 
субрегіональними ініціативами [8, p. 332].  

У цьому контексті ЄС закликав усі країни ПСЄ брати 
участь у регіональних ініціативах співробітництва за 
сприяння ЄК та Ради, насамперед, у Роямонтському 
процесі, а також у нових. Регіональному зближенню країн 
Західних Балкан сприяло їхнє залучення до участі в 
Процесі співробітництва в Південно-Східній Європі 
(ПСПСЄ), заснованому в червні 1996 р. з ініціативи 
Болгарії. Країнами-учасницями стали Албанія, КЮРМ, БіГ, 



 

 
СРЮ, Болгарія, Румунія, Туреччина, Греція (Хорватія 
приєдналася пізніше). ПСПСЄ, який поширюється за межі 
Західних Балкан, створено з метою активізації відносин 
між країнами ПСЄ та забезпечення стабільності, безпеки й 
співробітництва. Сферами співробітництва є енергетика, 
лібералізація торгівлі, боротьба з організованою 
злочинністю, транспорт і звʼязок. Основним стимулом 
залишається інтеграція до європейських і євроатлантичних 
структур. ПСПСЄ набула більшої політичної сили 
останніми роками [10]. 

Фінансовим інструментом для здійснення заходів 
допомоги в країнах Західних Балкан (Албанія, Македонія, 
БіГ, Хорватія та СРЮ) стала програма OBNOVA5, 
запроваджена ЄС 18 липня 1996 р. [7]. У сфері політичної 
стабілізації та демократизації OBNOVA включила 
положення про демократичну обумовленість, згідно з якою 
балканським країнам було запропоновано поважати умови, 
визначені Радою ЄC. За допомогою цієї програми ЄС 
реалізував значну частину допомоги для регіону (на суму 
4,5 млрд євро). Утім, більша частина фінансової допомоги, 
наданої цим фінансовим інструментом за статтею 
«підтримка демократії», була спрямована на операції з 
реконструкції та повернення біженців, що відображає 
досить обмежені зобовʼязання підтримувати ширші 
процеси демократизації [9, p. 11].  

Влітку 1996 р. Президент ЄК Жак Сантер та міністр 
закордонних справ Італії, а потім і голова Ради ЄС 
Ламберто Діні, відвідали країни Західних Балкан, щоб 
пояснити їм концепцію Союзу [8, p. 336]. Після цього ЄК 
представила Раді звіт про «Спільні принципи майбутніх 
договірних відносин з деякими країнами Південно-Східної 
Європи», який був ухвалений 28 жовтня 1996 р. [11]. Він 
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ще раз уточнює основну ідею, що лежить в основі 
регіональної концепції: співробітництво між 
постраждалими країнами є неодмінною умовою для 
встановлення тісніших відносин з Європейським Союзом, 
розвиток яких залежатиме більшою мірою від регіональної 
співпраці, аніж від зовнішньої підтримки.  

Саме в цей час ЄС остаточно визначає географічну 
зону застосування Регіонального підходу: 1) Албанія та 
КЮРМ, з одного боку, та 2) три країни, які безпосередньо 
брали участь у конфлікті – БіГ, Хорватія та СРЮ, – з 
другого. Перші дві не були учасниками війни, а також не є 
Сторонами Дейтонської мирної угоди. Крім того, вони вже 
мають досить тісні відносини з ЄС. Нарешті, для 
двосторонніх угод, передбачених ЄС, застосовуються інші 
інституційні механізми та інший графік переговорів, 
«оскільки вони не обтяжені однаковими взаємозалежними 
або однаковими політичними умовами, які застосовуються 
до інших трьох країн». Наступні домовленості з Албанією, 
з якою 1992 р. було укладено Договір про торгівлю, 
повинні містити положення про регіональне 
співробітництво, подібні до положень Договору про 
торгівлю та співробітництво з КЮРМ, який було 
парафовано 20 червня 1996 року6 [11]. 

На основі доповідей ЄК 29 квітня 1997 р. Рада ЄС 
затвердила Регіональний підхід до Західних Балкан [6]. 
Створювалися політичні й економічні умови для розвитку 
двосторонніх відносин ЄС з Албанією, БіГ, Хорватією, 
СРЮ та КЮРМ. Цей підхід включав дві головні мети – 
успішну імплементацію Дейтонських угод і створення 
простору політичної стабільності та економічного 
процвітання Західних Балкан. Ключовою ідеєю 
Регіонального підходу стає застосування принципу 
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умовності до розвитку відносин з вище названими 
країнами. Було встановлено досить детальну схему для 
визначення умов, які повинні бути виконані для 
досягнення певного рівня відносин і співробітництва. Деякі 
з цих умов включали: співпрацю з Міжнародним 
кримінальним трибуналом для колишньої Югославії, 
готовність відновити економічне співробітництво між 
країнами регіону, повага до демократичних принципів, 
прав людини та прав меншин, верховенство права, 
приватизація державної власності та запровадження 
ринкової економіки. Одночасно із загальними вимогами 
для всіх країн Західних Балкан Регіональний підхід також 
включав певні специфічні вимоги для окремих країн [6].  

Також у межах стратегії надаються автономні торгові 
преференції, регламентується використання ресурсів 
PHARE7 на додаток до інструменту OBNOVA та 
створюються сприятливі умови для розвитку договірних 
відносин. Важливим складником успішного застосування 
Регіонального підходу є визначені ЄС умови налагодження 
добросусідських відносин країнами Західних Балкан [6].  

Прийняття Регіонального підходу сприяло розвитку 
Роямонтського процесу. Паралельно із застосуваннями зі 
встановленням двосторонніх відносин з країнами Західних 
Балкан ЄС здійснював конкретні кроки в напрямку 
регіонального співробітництва країн. Уже під час зустрічі 
країн-учасниць Роямонтського процесу 27 жовтня 1997 р. в 
Стамбулі  було засновано посаду Координатора, яким було 
призначено грецького дипломата Панагіотіса Роумеліотіса 
[8, p. 333]. Відповідно до Плану дій для Координатора, 
схваленого 26 січня 1998 р. [12], він відповідав за 

                                                           
7 PHARE – фінансовий інструмент ЄС, започаткований 1989 р. на 
допомогу країнам-кандидатам з Центрально-Східної Європи у 
підготовці до вступу до ЄС 



 

 
представництво і розвиток процесу, планування та 
організацію проектів і програм перетину кордонів у сферах 
культури, релігії, спорту, інформації, освіти, науки та 
технологій; пошук джерел фінансування, об’єднання 
соціальних сил, здатних сприяти побудові громадянського 
суспільства. Також  він ставав осередком координування 
дій учасників процесу, урядових і неурядових організацій, 
зв’язку з іншими регіональними та субрегіональними 
ініціативами, між спонсорами та місцевими проектами, а 
також зі Спеціальним представником ОБСЄ з питань 
регіонального розвитку довіри та роззброєння [12].  

Важливу роль у розвитку регіонального 
співробітництва в межах Роямонтського процесу 
відігравали недержавні організації (НДО). На шостій 
конференції 31 березня – 1 квітня 1998 р. в Афінах НДО 
представили 45 проектів, з яких 36 відповідали стандартам 
Роямонтського процесу, зокрема щодо створення 
регіональних мереж і транскордонного співробітництва. 
Нині активними виявилися НДО з Греції, СРЮ та КЮРМ 
[8, p. 334]. Унаслідок рішень, ухвалених на Афінській 
нараді, і для сприяння співпраці між НДО, 10–11 липня 
1998 р. в Салоніках відбулася міжнародна зустріч НДО, у 
якій взяли участь представники понад 100 неурядових 
організацій країн-учасниць, а також відомі особистості з 
метою підготовки порядку денного конкретних тем, 
представлені як проекти процесу. Сфера інтересів 
учасників – освіта, культура, інститути, спілкування та 
наукові дослідження [12].  

Початок розвитку парламентського виміру 
співробітництва було покладено під час наради 21 вересня 
1998 р. в Брюсселі за участю Європейського парламенту, 
голів комітетів закордонних справ національних 
парламентів країн-учасниць Роямонтського процесу [12]. 
1–3 жовтня 1998 р. в Будапешті відбулася багатостороння 



 

 
зустріч, організована Радою Європи з питань правового 
статусу НДО та їхньої ролі в регіоні, методів отримання 
правового визнання та забезпечення фінансування. 
Ключовою темою наступного засідання Процесу 17 
листопада 1998 р. в Граці під керівництвом Австрії було 
співробітництво в галузі освіти з метою сприяння 
толерантності й демократії в регіоні.  

Однак така політика «м’якої безпеки», що 
застосовувалася ЄС у межах Регіонального підходу, не 
змогла запобігти нового спалаху Югославської кризи. На 
тлі ескалації конфлікту в Косові і безуспішних спроб 
Євросоюзу і міжнародної спільноти домогтися його 
політичного врегулювання ЄС виступив з кількома 
важливими ініціативами з політичного й економічного 
співробітництва, покликаними позитивно вплинути як на 
окремі держави, так і на регіон у цілому [15]. Косовська 
війна 1998–1999 рр. стала своєрідним каталізатором 
політики ЄС щодо Західних Балкан. Лідери ЄС нарешті 
досягли консенсусу, що для більшої стабільності в регіоні, 
а отже, і в Європі, існує потреба у швидкій інтеграції, тому 
підтримка регіону почала зростати [13]. 

Насамперед, ЄС ініціював ухвалення Пакту 
стабільності для Південно-Східної Європи. Ідея Пакту 
належить міністру закордонних справ ФРН Йозефу 
Фішеру, який висунув її на обговорення Ради ЄС у травні 
1999 р. До ініціативи долучилися США, Росія, балканські 
країни, низка міжнародних організацій з метою досягнення 
стабільності на Балканах. Реалізація Пакту передбачала 
встановлення нового типу договірних відносин між ЄС і 
західнобалканськими країнами, що в перспективі 
відкривало можливість їхнього вступу до ЄС за умови 
виконання Копенгагенських критеріїв [15]. Пакт 
стабільності для Південно-Східної Європи було підписано 
в Кельні 10 червня 1999 р. та запущено в дію на саміті в 



 

 
Сараєво 30 липня 1999 р. Відтак Роямонтський процес 
було інтегровано Євросоюзом до Пакту стабільності під 
егіду ОБСЄ. 

Курс на європеїзацію Балкан, ініційований ЄС після 
проведення операції НАТО в Косові «Союзна сила», 
передбачав «збільшення ролі ЄС у забезпеченні безпеки 
регіону та поступове заміщення НАТО» [16, с. 31] Така 
політика ЄС стала можлива у зв’язку зі становленням 
Європейської безпекової та оборонної політики (ЄБОП), 
формуванням її військового та цивільного вимірів. Так, 
саме на території Західних Балкан Євросоюз провів свою 
першу військову операцію з антикризового врегулювання8. 
Іншим наслідком трансформації політики ЄС у регіоні 
стало ухвалення рішення про надання країнам Західних 
Балкан перспективи членства, що розглядалося як 
інструмент примирення та стабілізації регіону, гарантія 
незворотності демократичних реформ [16, с. 31]. 

Паралельно з Пактом стабільності ЄС ініціював 
інтеграційну стратегію для держав Західних Балкан як 
поглиблений розвиток Регіонального підходу для країн 
Південно-Східної Європи. У відповідь на  анонсовану 
Радою ЄС 11–12 грудня 1998 р. у Відні та 3–4 червня 1999 
р. Спільну стратегію ЄС щодо Західних Балкан, 26 травня 
1999 ЄК запропонувала Процес стабілізації та асоціації 
(ПСА) [2]. Як зазначалось у доповіді,  ЄК пропонує новий 
посилений підхід для країн Південно-Східної Європи. Цей 
підхід передбачає: укладання угод про стабілізацію та 
асоціацію з метою приєднання до ЄС після виконання 
Копенгагенських критеріїв; розвиток економічних і 
торговельних зв’язків з країнами регіону; розвиток 
існуючої економічної та фінансової допомоги; допомогу в 

                                                           
8 Військова операція «Конкордія» в КЮРМ 23 березня – 15 грудня 
2005 р.  



 

 
становленні демократизації, громадянського суспільства, 
освіти та розвитку інституцій; співробітництво у сфері 
юстиції та внутрішніх справ; розвиток політичного діалогу. 
Кінцевою метою Процесу є членство в ЄС [2]. 

Повідомлення також містить аналіз відповідності 
кожної країни критеріям, що регулюють ПСА. 
Використовуючи цей аналіз як основу, Комісія заявила, що 
переговори щодо укладення угод про стабілізацію та 
асоціацію з БіГ та Хорватією розпочнуться, як тільки ці 
країни виконають необхідні умови. Що стосується СРЮ, 
яка стала Сербією та Чорногорією, включно з Косовим 
(відповідно до резолюції 1244 Ради Безпеки ООН), Комісія 
зазначила, що навіть не розглядає можливість початку 
переговорів у звʼязку з продовженням конфлікту в Косові. 
Проте планувалося представити пропозицію про відкриття 
переговорів з КЮРМ (стала першою країною в Південно-
Східній Європі, з якою ЄС уклав УСА 9 квітня 2001 р.). 
Комісія готова підготувати, коли це буде доречно, доповідь 
про можливість відкриття переговорів щодо укладання 
УСА з Албанією [2].  

ПСА ЄС передбачає такі етапи переговорів щодо 
укладання УСА: 1) виконання умов, викладених у 
Висновку Ради від 29 квітня 1997 р. (застосування 
принципу умовності); 2) доповідь ЄК про доцільність 
відкриття переговорів щодо УСА з країною; 3) оцінка 
Радою «техніко-економічного обґрунтування» та, якщо 
вона позитивна, запит щодо формулювання Комісією 
пропозиції щодо узгодження директив; 4) офіційна 
пропозиція ЄК про переговори щодо УСА; 5) ухвалення 
Радою переговорних директив і початок переговорів. ЄК 
також представила встановлення єдиної правової бази для 
надання допомоги країнам у межах ПСА, замінивши 
програм OBNOVA та PHARE на новий фінансовий 



 

 
інструмент CARDS9 [3]. У такий спосіб ЄС інтегрує 
Регіональний підхід до країн ПСЄ до Процесу стабілізації 
та асоціації, за допомогою якого ЄС тепер вибудовує 
систему відносин з кожною державою у вигляді Угод про 
стабілізацію та асоціацію на індивідуальній основі з метою 
поступового включення країн Західних Балкан до 
євроінтеграційного процесу з перспективою вступу до ЄС.  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, у другій 
пол. 1990-х рр. ЄС вибудовував власну політику щодо 
країн Західних Балкан на основі Регіонального підходу до 
країн ПСЄ, прийнятого в лютому 1996 р. У квітні 1997 р. 
ЄС затвердив Регіональний підхід до країн Західних 
Балкан із застосуванням принципу умовності, чим 
остаточно визначив регіон Західних Балкан як цільовий у 
цій політиці. Застосуванню Регіонального підходу сприяв 
Роямонтський процес, започаткований ЄС напередодні 
підписання 14 грудня 1995 р. в Парижі Дейтонської мирної 
угоди. У зв’язку з ескалацією Косовського конфлікту в ЄС 
дійшли висновку щодо необхідності швидшого залучення 
країн Західних Балкан до євроінтеграційного процесу з 
перспективою їхнього вступу до ЄС. З цією метою ЄС у 
червні 1999 р. ініціює підписання Пакту стабільності для 
Південно-Східної Європи, інтегруючи до нього 
Роямонтський процес. Іншим важливим кроком став запуск 
Процесу стабілізації та асоціації для Західних Балкан, до 
якого було включено Регіональний підхід. Від початку 
2000-х рр. регіональний підхід ЄС до Західних Балкан 
означає комплексну політику ЄС до цього регіону і  
включає три складники постконфліктного врегулювання 
                                                           
9 CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development, and 
Stabilisation) (Допомога Спільноти для реконструкції, розвитку і 
стабілізації) – фінансовий інструмент допомоги ЄС країнам Західних 
Балкан, заснований 2000 року в межах Процесу стабілізації та асоціації 



 

 
ЄС у Західних Балканах: 1) Процес стабілізації та асоціації, 
2) Пакт стабільності для країн Південно-Східної Європи та 
3) інструменти СЗБП / ЄБОП. Разом вони сформували 
політичну основу подальших відносин ЄС з країнами ЗБ 
[14, p. 514].  
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       Chumachenko O.A. The European Unionʼs regional 
approach to the Western Balkans in the second half of the 
1990s. The article is devoted to the problem of the formation 
and development of the European Union’s Regional approach 
to the Western Balkans countries in the second half of the 
1990s in order to secure and stabilize the region in post-
conflict reconstruction. It is shown that a comprehensive 
Regional approach to the stabilization of the political situation 
and the revival of the economy in the Western Balkans comes 
from the Royaumont Process, which became the basis for 
establishing regional cooperation. In the second half of the 
1990s the EU has built its policy towards the Western Balkans 
countries on the basis of the Regional approach for South-
Eastern Europe, adopted in February 1996. In April 1997, the 
EU adopted the Regional approach for the Western Balkans, 
applying the principle of conventionality, to the definitive 
determination of the Western Balkans region as a target in this 
policy. The realization of the Regional approach was facilitated 
by the Royaumont Process initiated by the EU on the eve of the 
signing of the Dayton Peace Agreements in Paris in December 
1995. Due to the Kosovo conflict’s escalation the EU came to 
conclusion that the Western Balkans should be rapidly 
attracted to the European integration processes with the 
prospect of their accession to the EU. To this end, in June1999, 
the EU initiated the signing of the Stability pact for South-
Eastern Europe, integration the Royaumont Process into it. 
Another important step was the launch of the Stabilization and 
Association Process for the South-Eastern Europe, which 
included the EU’s Regional approach. Since the beginning of 
the 2000s the EU’s Regional approach to the Western Balkans 
means a comprehensive EU’s policy in the region and includes 
the three components of the post-conflict settlement of the EU 
in the Western Balkans: the Stabilization and Association 



 

 
Process, the Stability Pact for South-Eastern Europe and the 
instruments of the Common Foreign and Security Policy / 
European Security and Defense Policy. The EU’s Regional 
approach to the Western Balkans as a key policy laid the 
foundation for an in-depth European integration policy 
towards the Western Balkans countries: the Stabilization and 
Association Process, which opened the way to a membership in 
the EU. 

Keywords: European Union, Western Balkans, South-
Eastern Europe, Regional approach, Royaumont Process, 
Stabilization and Association Process. 

 
         Чумаченко Е.А. Региональный подход Европейского 
Союза к Западным Балканам во вт. пол.1990-х гг. 
Статья посвящена рассмотрению вопроса формирования 
и развития регионального подхода Европейского Союза к 
странам Западных Балкан во вт. пол. 1990-х гг. с целью 
обеспечить и стабилизировать регион в условиях 
постконфликтного строительства. Показано, что 
комплексный региональный подход к стабилизации 
политической ситуации и возрождения экономики в 
Западных Балканах происходят с Роямонтского процесса, 
который стал основой для налаживания регионального 
сотрудничества. Во вт. пол. 1990-х гг. ЕС строил свою 
политику в отношении стран Западных Балкан на основе 
Регионального подхода для стран Юго-Восточной Европы, 
принятого в феврале 1996 г. В апреле 1997 г. ЕС утвердил 
Региональный подход для стран Западных Балкан с 
применением принципа условности, чем окончательно 
определил регион Западных Балкан как целевой в этой 
политике. В связи с эскалацией Косовского конфликта в 
ЕС пришли к выводу о необходимости быстрого 
привлечения стран Западных Балкан к 
евроинтеграционным процессам с перспективой их 



 

 
вступления в ЕС. С этой целью ЕС в июне 1999 г. 
инициирует подписание Пакта стабильности для Юго-
Восточной Европы, интегрируя в него Роямонтский 
процесс. Другим важным шагом стал запуск Процесса 
стабилизации и ассоциации для Западных Балкан, в 
который был включен Региональный подход. С начала 
2000-х гг. региональный подход ЕС для Западных Балкан 
означает комплексную политику ЕС в этом регионе и 
включает три составляющие пост-конфликтного 
урегулирования ЕС в Западных Балканах: 1) Процесс 
стабилизации и ассоциации, 2) Пакт стабильности для 
стран Юго-Восточной Европы и 3) инструменты ОВПБ / 
ЕПБО. Применение регионального подхода ЕС для 
Западных Балкан положило начало углубленной 
интеграционной политике ЕС в отношении стран региона 
– Процесса стабилизации и ассоциации, открыв им путь к 
членству в ЕС. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Западные 
Балканы, Юго-Восточная Европа, региональный подход, 
Роямонтский процесс, Процесс стабилизации и 
ассоциации. 

 



 

 
 


