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У статті досліджується актуальне питання запровадження Східного партнерства як
відгалуження Європейської політики сусідства, яке стартувало 2009 року і є одним з
пріоритетних напрямів співробітництва України з ЄС на сучасному етапі. Що є Східне
партнерство для України – додатковий інструментом для наближення України до членства в
ЄС, чи лише допомоговий механізм ЄС у відносинах із сусідами? З’ясування цього питання є
метою статті.
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Останнім часом усе більшої актуальності набуває питання формування й запровадження
нового відгалуження Європейської політики сусідства – „Східного партнерства” (СхП). Для
України це дуже важливий напрямок зовнішньої політики Європейського Союзу, адже він
здійснюється в умовах активного політичного діалогу Україна-ЄС, який відбувається останні
кілька років у межах євроінтеграційного поступу України.

Про актуальність проблеми свідчить низка публікацій, що з’явилися протягом року, а
також численні обговорення, науково-теоретичні семінари, конференції, круглі столи,
організовані на державному рівні.

Серед літератури, у якій висвітлюється питання розвитку Східного партнерства ЄС,
назвемо видання Українського незалежного центру політичних досліджень за ред.
В.Мартинюка, яке побачило світ за підтримки міжнародного фонду „Відродження” [1] і
розглядає погляди на можливості використання СхП для подальшого процесу європейської
інтеграції України в двосторонньому і багатосторонньому вимірі. Також дану проблему
з’ясовують експерти С. Гуцал [2], С. Павленко [3], В. Самохвалов [4], заступник міністра
закордонних справ України К. Єлісєєв [5] та ін.

Метою даної статті є з’ясування причин започаткування і змісту Східного партнерства,
визначення особливостей його застосування щодо України та перспектив його використання
для наближення до членства в ЄС.

Європейська політика сусідства (ЄПС), започаткована ЄС 2004 року для створення на
півдні і сході від нових кордонів розширеного ЄС зони стабільності, миру і добробуту і
недопущення виникнення нової лінії розподілу між ЄС і його сусідами, стала загальною
стратегією ЄС щодо сусідніх країн, серед них й України, яка в цій програмі опинилася в „колі”,
зокрема, африканських країн. Дуже скоро лідери ЄС з усією очевидністю побачили недоліки
застосування загального підходу до різних у своєму розвитку і специфічності країн. І
зрозуміти це їм допомогла Україна, яка наполегливо, незважаючи на одноразові зауваження в
неможливості вносити пропозиції до ЄПС, вказувала на необхідності диференційованого
підходу в застосуванні політики до країн-учасниць ЄПС.

Від 2006 року ЄС з більшою увагою починає розвивати східний напрямок ЄПС,
укладаючи секторальні угоди і запроваджуючи нові інструменти ЄПС. З огляду на виклики, з
якими зіштовхнувся ЄС – перебої з постачанням енергоресурсів унаслідок конфліктів між
Росією і сусідніми країнами, нерозв’язані конфлікти в Придністров’ї й Нагірному Карабасі,
Південній Осетії й Абхазії, ЄС почав розглядати можливість запровадження специфічної
взаємодії зі своїми східними сусідами.

Започаткування Чорноморської синергії в 2007 році стала першою спробою ЄС створити
регіональний формат політичного діалогу між ЄС і країнами на Сході Європи. Але, оскільки
до цієї ініціативи залучені також Росія і Туреччина, її не можна назвати відгалуженням ЄПС
(хоча після 2007-го часто зустрічаємо формат ЄПС+). На жаль, Чорноморська синергія не



виконала головного свого завдання – створення простору стабільності і процвітання в
регіоні через складну його структуру й неоднорідність.

Зрештою, ЄС збагнув необхідність виокремлення південного і східного напрямків ЄПС.
Першим з них став південний, над яким найбільше працювала Франція в період свого
головування в ЄС у першій половині 2008 року. Ініціатива Президента Ніколя Саркозі
створити Союз для Середземномор’я наштовхнулася на чимало перешкод, серед них і з боку
Польщі, але поки сторони шукали компроміс, почала набирати обрисів ініціатива Польщі –
східний вектор ЄПС. Отже, країни отримали підтримку одна одної щодо своїх ініціатив.

Запуск регіонального підходу до східних сусідів обговорювався ще на початку 2008 року
в межах Вишеградської четвірки, члени якої погоджувалися з тим, що запуск багатобічного
формату для Східної Європи украй необхідний, проте з практичного боку серед них було
багато розбіжностей, зокрема, щодо питання лідерства цього підходу, підключення Росії до
переговорного процесу тощо. Зрештою, Польща почала паралельні переговори зі Швецією
щодо Східного Партнерства [4].

Наміри Польщі були реалізовані і знайшли своє відображення в спільній польсько-
шведській пропозиції „Східне партнерство” від 23 травня 2008 року, які були підтримані
Європейською Радою в червні 2008 року.

Російсько-грузинський збройний конфлікт серпня 2008 року став своєрідним
каталізатором розвитку „Східного партнерства”: Європейська Рада на позачерговому засіданні
1 вересня 2008 року запланувала затвердити ініціативу в березні 2009 року (затвердження
відбулося 20 березня 2009 року).

Головною ідеєю „Східного партнерства” стало посилення процесів демократизації в
країнах Східної Європи і Південного Кавказу, надання їм допомоги в здійснюваних ними
процесах модернізації і встановлення верховенства права. Східне партнерство також стало
своєрідними балансом Союзу для Середземномор’я в ЄСП. Без створення СхП Південний
вимір ЄПС був би невиправдано привілейованим напрямком, і регіон Східної Європи та
Південного Кавказу міг би зазнавати більшої фінансової і політичної експансії з боку Росії.

Інтерес у реалізації ідеї СхП вочевидь є взаємним. Якщо розглядати кожну з країн-
партнерів східного виміру, слід зазначити, що Азербайджан, який володіє великими запасами
нафти й газу, і тому має важливе геополітичне значення для ЄС, визначає пріоритетним
напрямом співробітництво в енергетичній сфері. Вірменія сподівається на допомогу в
розв’язанні проблеми Нагірного Карабаху; Грузія має намір інтегруватися до ЄС у всіх сферах.
Білорусь розглядає Східне партнерство як можливість посилити незалежність від Росії й
залучення європейських інвесторів; Молдова офіційно заявляє про інтеграцію до ЄС,
незважаючи на проблеми внутрішньополітичної нестабільності [1].

В Україні, за словами заступника міністра закордонних справ України К. Єлісєєва,
„Східне партнерство розглядають як гармонійне доповнення до досягнутого високого рівня
двосторонніх відносин з ЄС” [5]. Україна, яка своїм зовнішньополітичним курсом обрала
європейську інтеграцію, веде активний переговорний процес щодо Угоди про асоціацію
включно з Угодою про зону вільної торгівлі щодо членства України в Енергетичній спільноті
ЄС, бере участь у багатосторонньому співробітництві щодо створення європейського простору
стабільності й безпеки тощо.

Серед шести країн Східного партнерства Україна в багатьох питаннях стоїть попереду
інших країн. І це створює специфічну роль України як пілотного учасника Східного
партнерства. Тобто, насправді, ситуація навіть ще очевидніша, тому що Східне партнерство як
концепція дуже багато чого запозичила із того, що перед тим було досягнуто в двосторонніх
відносин між Україною та ЄС. Оця ідея політичної асоціації й економічної інтеграції – взагалі
вигаданий українцями термін, який і ввійшов до основних концептуальних документів
Східного партнерства для всіх шести країн. Ідея угоди про асоціацію, яка була повністю
просунута українською стороною за допомогою наших партнерів з ЄС ще в середині минулого
року, тепер перенесена на всіх партнерів і пропонується іншим країнам регіону як уже
доконаний чинник [6].

Звісно, з одного боку, це полегшує завдання решті країн Східного партнерства, тому що
їм уже не треба боротися за ті речі, які нам доводилося відстоювати. З другого боку – вони
бачать Україну як певний пілотний проект і можуть робити висновки, як працюють щодо



України ці механізми. Наприклад, та сама угода для спрощення віз чи переговорний
процес щодо угоди про асоціацію беруться за шаблон і використовуються для інших країн. Для
України це створює очевидний лідерський потенціал – якщо вона себе зарекомендує
позитивно, то зможе справді бути лідером у більшості проектів Східного партнерства. І
зрозуміло, що успішність її як кращого зі східних партнерів додала б Україні міжнародного
авторитету в регіоні.

Східне партнерство стартувало під час Празького установчого саміту ЄС і шести країн –
колишніх республік СРСР у травні 2009 року. У заключній Декларації саміту учасники
висловити впевненість, що результати Празького саміту і заснування СхП будуть просувати
процеси демократії, зміцнювати стабільність і добробут і принесуть вигоди громадянам усіх
держав-учасниць [10]. Характерними особливостями СхП є такі:

– гнучкість, оскільки враховує потреби, можливості й досягнення кожної країни-партнера;
– застосування до країн-партнерів, які мають подібні політичні, економічні й соціальні

інтереси;
– диференціація – принциповий підхід до кожної з країн-учасниць залежно від успішності

просування внутрішніх реформ і розвитку відносин з ЄС;
– передбачено укладання угод про асоціацію включно з угодами про зону вільної торгівлі;
– передбачено двосторонній і багатосторонній формати співробітництва;
– сприяння країнам-партнерам у наближенні до стандартів ЄС завдяки реалізації процесів

інтеграції країни-партнера до ЄС в окремих сферах;
– передбачено збільшене фінансування порівняно з тим, що надається в межах ЄПС, а

саме: 600 млн. євро буде виділено на ініціативи СхП на період 2010–2013 рр., утім
джерела фінансування чітко не визначені;

– передбачено створення організаційної структури – зустрічі на різних рівнях, а також
Форуму громадянського суспільства СхП;

– розвиток безпекового виміру співробітництва, зокрема й у сфері енергетичної безпеки.
Вже у червні 2009 р. проведено перші установчі засідання всіх тематичних платформ,

реалізація яких розрахована на період до 2011 року, коли повинен відбутися наступний саміт
«Східного партнерства» під час Угорського головування в Європейському Союзі.

Отже, 5 червня 2009 р.  в м. Брюссель відбулося перше засідання тематичної платформи
№1 “Демократія, належне урядування та стабільність”, під час якого схвалено загальні
принципи і правила процедури діяльності всіх платформ. Обговорювалися питання
визначення основних цілей платформи та необхідності створення в межах неї відповідних
панелей. Українській Стороні презентовано дві ініціативи-флагмани – програми
“Попередження, готовність до реагування на природні та техногенні катастрофи” та
“Інтегроване управління кордонами”, – подальше змістовне (концептуальне) наповнення та
реалізація яких сприятимуть забезпеченню цілей “Східного партнерства”.

10 червня 2009 р. в м. Брюссель проходило засідання тематичної платформи №4
“Міжлюдські контакти”, під час якого обговорювалися питання ключових завдань платформи,
можливостей співпраці між країнами ЄС і країнами-партнерами в межах культурних програм
ЄС, стан підготовки до ратифікації Конвенції ЮНЕСКО про культурне розмаїття та реформи в
галузі культури, співпраця з громадянським суспільством і приватним сектором, визначення
потреб співпраці між країнами-партнерами та ЄС у сфері молодіжної політики.

17 червня 2009 р.  в м.  Брюссель під час засідання тематичної платформи №3
“Енергетична безпека” обговорено ключові завдання платформ, можливі сфери та шляхи
співробітництва з метою спільного розвитку енергопідтримки та механізмів безпеки, а також
концепцію флагманських ініціатив у сфері побудови регіонального ринку електроенергетики,
енергоефективності, джерел відновлювальної енергії, диверсифікації джерел енергоресурсів та
шляхів їхнього транспортування.

26 червня 2009 р. в м. Брюссель відбулося засідання тематичної платформи №2
“Економічна інтеграція та наближення до політики ЄС”, під час якого сторони обговорили
ключові завдання платформи, а також представили своє бачення перспектив “Східного
партнерства”.

За підсумками установчих засідань Європейська Комісія мала намір підготувати проект
основних цілей діяльності кожної з платформ, який у листопаді 2009 р. було винесено на



розгляд наступних засідань. Крім того, Європейська Комісія доопрацює концепції
майбутніх проектів у межах “Східного партнерства” і представить їх на розгляд Української
Сторони.

Першим конкретним проектом для України став спільний з Білоруссю проект у сфері
посилення контролю на кордоні і діяльність митних служб. 5 листопада 2009 року було
підписано Меморандум між Міністерствами закордонних справ України та Білорусі про
взаємодію з реалізації взаємовигідних проектів у межах ініціативи ЄС „Східне партнерство”.
Про це також ішлося під час зустрічі Президента України В. Ющенка з президентом Білорусі
О. Лукашенком в Івано-Франківську 6 листопада 2009 р. Тоді прозвучала заява про розробку
спільного проекту України й Білорусі в межах СхП і намір подати заявку на реалізацію цього
проекту разом.

Іншим, також ініційованим Україною, став проект у сфері енергозбереження. Саме
Україна стала першою країною, яка реалізовуватиме цей проект у межах Східного
партнерства. Беніта Фереро-Фальднер, тоді ще єврокомісар з питань зовнішньої політики ЄС
та Європейської політики сусідства, представила цей проект 26 листопада 2009 року в
Стокгольмі. Вона пообіцяла, що Європейська комісія виділить Україні десять мільйонів євро в
2010 році, з-поміж них і на підтримку проектів розвитку відновлюваної енергетики. У цілому
заплановано надати 40 мільйонів євро за умови поліпшення реформ в українському
енергетичному секторі, а також покращення законодавчої бази. Важливу роль у реалізації
проектів енергозбереження мають відіграти українські міські громади – 11 українських міст
долучилися до ініціативи Європейського Союзу, яка передбачає до 2020 року скоротити
викиди вуглекислого газу в атмосферу на 20 відсотків.

Усе це є позитивними кроками у відносинах Україна-ЄС. Тепер дуже актуально стоїть
питання: чи Східне партнерство домопоже Україні швидче вступити до ЄС, чи залишатиметься
лише інструментом, що його застосовує Європейський Союз до країн-сусідів у межах ЄПС?

Зараз, коли в першому півріччі 2010 року головування в Європейському Союзі перейшло
від Швеції до Іспанії, яка на відміну від попередниці зосереджує свою увагу більше на
західному і південному напрямках і хоче перетворити Євросоюз на глобального у світі гравця
та вписати іспанське головування в книгу рекордів Гінесса за кількістю проведених самітів,
ситуація для України дещо змінилася, і переговорний процес щодо підписання угоди про
асоціацію може уповільнитися. Зокрема, під час презентації пріоритетів іспанського
головування в Брюсселі Державний секретар з питань Євросоюзу Дієго Лопез Гаррідо про
східний напрям не сказав нічого, аж доки його про це не запитали. Утім, щодо європейських
перспектив України іспанський урядовець сказав, що «на цей момент через ситуацію в Україні
у внутрішній і зовнішній політиці найкращий крок – це належати до Східного
партнерства» [11].

Майбутній комісар з питань розширення Євросоюзу чех Штефан Фюле також має
стримано-дипломатичне ставлення до перспектив членства України в ЄС, посилаючись на
статтю 49 Маастріхтської угоди про те, що кожна європейська країна має право набути
членства в ЄС, якщо вона буде відповідати критеріям ЄС. Тому, на його думку, Східне
партнерство є правильним для того, щоб наблизити Україну до членства в ЄС [12].

Утім, є й інші позиції європейських лідерів щодо українських перспектив у ЄС. Міністр
закордонних справ Швеції Карл Більдт, маючи на увазі країни південно-східної Європі –
Західні Балкани, Україну й Туреччину, вважає, що Європа, яка закриє двері перед тими, хто
хоче й може ввійти до них, стане Європою, яка зменшить шанси свого власного майбутнього
успішного розвитку [13].

Хай там як, а слід віддати належне шведському головуванню. Східне партнерство не
залишилося на папері, а швидко розвивається. Ще одним свідченням цього є те, що на початку
жовтня 2009 року з початком роботи нового Європарламенту „Східне партнерство” отримало
додатковий вимір: було вирішено створити парламентську асамблею Євро-Нест
(Європейський Парламент плюс національні парламенти шести країн-учасниць), яка, на думку
голови делегації європейських депутатів Крістіана Вігєніна, буде ефективним інструментом і
платформою для обміну ідеями між парламентаріями країн-учасниць [7].

Цей напрям взаємодії активно розвивається: 14 січня 2010 року вже відбулося перше
засідання робочої групи з формування парламентської асамблеї програми «Східне



партнерство», під час якого відбувся обмін думками з питань демократії, державного
управління і стабільності, роботи парламентів, економічної інтеграції, енергетичної безпеки
тощо.

Отже, започаткований навесні 2009 року східний вимір Європейської політики ЄС
розвивається дуже швидко. Попри низку недоліків, на які вказують як вітчизняні, так і іноземні
експерти, зокрема, той факт, що формат СхП на певний час відклав дискусії про можливість
надання перспектив членства Україні, Східне партнерство заслуговує на позитивну оцінку та
дозволяє стверджувати про наявність додаткових можливостей для України щодо забезпечення
свого інтересу в співпраці з ЄС. Звичайно, існують певні межі можливостей Східного
партнерства. Ця програма є додатковим допоміжним інструментом, який доповнює вже
існуючі міжнародні інструменти і додає додаткового важелю впливу на процес реформ в
Україні і на процес позиціонування України в цій частині світу. Основними залишаються
двосторонні відносини між Україною та ЄС, у яких багато чого досягнуто і які все ж таки
просуваються вперед, хоча не такими темпами, якими б хотілося.
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The article is devoted to the actual question of introduction of East partnership as branches of
the European Neighborhood Policy which started in 2009, and is one of priority directions of
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Статья посвящена актуальному вопросу внедрения Восточного партнерства как
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ответвления Европейской политики соседства, которое стартовало в 2009 году, и
является одним из приоритетных направлений сотрудничества Украины и ЕС на современном
этапе. Чем является Восточное партнерство для Украины – дополнительным инструментом
для приближения Украины к членству в ЕС, или лишь вспомогательным механизмом ЕС в
отношениях с соседями? Выяснение этого вопроса является целью статьи.

Ключевые слова: Европейский Союз, Европейская политика соседства, Восточное
партнерство, восточное измерение, Пражский саммит ЕС, Комиссия ЕС, Европейский
парламент и т. д.


