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Геополітичні зміни системи сучасних міжнародних відносин
започаткували формування нового світового порядку, яке відбувається
на наших очах. Пошук нових адекватних стратегій характеризує дії
всіх акторів міжнародної системи. Протягом другої половини ХХ
століття розвивались інтеграційні процеси й об’єднання в усьому світі,
розширюючи свій вплив на економічну, політичну і соціальну галузі.
Загальновизнаним лідером інтеграції наприкінці століття стало
Європейське співтовариство, яке продовжувало наполегливо творити
об’єднану Європу, поглиблюючи взаємодію в різних площинах і
залучуючи нові країни. Популярність європейської єдності на
континенті зміцнювали успіхи Європейського спільноти й визначили
стратегії розвитку більшості країн Східної Європи.

Приєднання в 2004 році десяти нових членів до Європейського
Союзу стало важливим етапом поширення ЄС на Схід.

У відповідь на звернення країн, які прагнуть приєднатися до
європейських інститутів, політики ЄС запропонували нову стратегію –



Європейську політику сусідства (ЄПС), яка викликала дискусії
серед політиків і експертів.

Розширення Європейського Союзу, маштабне приєднання до
Євроспільноти десяти країн Східної Європи зумовило появу чисельних
цього етапу інтеграцій, появу узагальнених і спеціальних досліджень
концептуальних і докринальних засад ЄС.

Джерельною базою дослідження є офіційні документи,
різноманітні публікації інститутів та офіційних осіб ЄС, серед яких
праця Романа Проді, голови Європейської комісії в 1999–2004 роках,
який висвітлює основні принципи, етапи та наслідки п’ятого
розширення ЄС [1].

Розширення Європейського Союзу, політика ЄС на
пострадянському просторі широко аналізують російські науковці.
Деякі з російських політиків і експертів розцінюють прагнення
України, Молдови, Грузії та інших держав, які відновили суверенітет і
намагаються виступати незалежно від Росії, зокрема у відносинах з ЄС,
як загрозу інтересам РФ. Проте більшість російських наукових
публікацій мають аналітичний і неупереджений характер [2; 3; 4; 5].

Різні аспекти впливу розширення ЄС на становище українців, стан
співпраці України з країнами співтовариства, інтеграційні перспективи
країни зацікавлено розглядають українські політики й науковці. Серед
українських авторів, що вивчають європейську інтеграцію,
В. Посельський, який у своїх численних публікаціях аналізує
різноманітні аспекти появи „Широкої Європи”, теоретичні й
доктринальні засади нової політики ЄС та інші складові цієї теми
[6; 7; 8; 9].

Метою цього дослідження є розгляд східноєвропейської складової
Європейської політики сусідства, кращого розуміння позитивних і
негативних перспектив нового формату відносин Україна-ЄС і
найповнішого використання нових інструментів інституту сусідства.
Необхідність аналізу зазначеної стратегії обумовлена пріоритетністю
європейського напрямку в зовнішній політиці України, досвідом
десятиріччя співпраці з ЄС (у 1994 р. була підписана базова УПС),
прагненням українців розв’язати проблеми минулого й разом з іншими
європейськими націями творити простір „вічного миру” І. Канта, світ
законів, правил і міжнародної співпраці.

Формування нового світового порядку характеризується
суперечливими тенденціями, непередбачуваними змінами в
міжнародній системі, появою нових конфліктів і загроз, і викликають
гострі дискусії в політичних і наукових колах. У новій геополітичній
мозаїці кожен з акторів міжнародних відносин намагається посісти



місце, яке забезпечить реалізацію політичних, економічних і
культурних інтересів і перспективи розвитку [14]. Визначальною
рисою сучасної Європи є інтеграційні процеси, які забезпечили
розвиток країн Західної Європи, стали взірцем для країн іншої частини
континету. Утворення Європейського Союзу – складний,
багатоетапний процес, у ході якого країнам-учасницям довелось
розв’язати гострі економічні, соціальні, політико-правові проблеми,
відшукувати адекватні відповіді на виклики часу.

Від 2004 р. розпочався новий етап європейської інтеграції, який
знаменував історичне об’єднання Європи після завершення „холодної
війни”, кінець поділу континенту та перспективу європейських
демократій. Геополітичні зрушення 90-х років зумовили політичну й
економічну активність Європейського Союзу на просторі
постсоціалістичних країн Східної Європи, надання значної фінансової і
технічної допомоги і, зрештою, поетапне розширення ЄС на Схід.
Рішення про п'яте розширення ЄС мало політичне, а не економічне
підґрунтя, і сьогодні залишається серйозним випробуванням для
об’єднаної Європи. Наймасштабніше об’єднання Європи часто
називають „поверненням до європейського дому” або „експансією
Заходу” [10]. Проте добровільний характер приєднання країн
Центральної і Східної Європи і прагнення долучитися до економічної й
політичної Європи виявляють навіть критики розширення ЄС.

П’яте розширення Європейського Союзу стало завершенням
амбіційних планів ЄС, проголошених у Маастрихті (1992 р.). До
середини 90-х рр. ЄС надавав технічну та фінансову допомогу для
реформування економічних і соціальних систем країн Центральної та
Східної Європи, уклав торговельні угоди з ними, що відрили доступ до
європейського ринку експортної продукції країн-партнерів. У 1998 р.
розпочалися переговори про вступ, які завершилися 2002 р., коли
завершився підготовчий період процесу приєднання нових країн до
Європейської спільноти і відкрились інтеграційні перспективи для
Туреччини та країн Західних Балкан.

Небачене за масштабом зростання Європейської спільноти
відбувалося паралельно з подальшим поглибленням й інституалізацією
європейської інтеграції, яке відновило й поглибило суперечності між
„старими членами” європейських співтовариств, збільшенням
чисельності песимістів і противників цим процесам у країнах Північної
і Західної Європи. Розширення Європейського Союзу потребувало
інституційних реформ, які були схвалені в Ніцці 2001 р. і стали базою
для зміни механізмів функціонування основних інститутів ЄС [3].

Необхідність розв’язання гострих проблем усередині ЄС, адаптації



нових членів і пошук ефективних механізмів у нових політичних і
економічних реаліях викликала обмеження контурів майбутніх
кордонів співтовариства. Очевидно, що Європейський Союз у складі
25 (а згодом 27) країн потребував нової концепції зовнішньої політики,
зокрема щодо країн, які стали його сусідами. Теоретичною основою
розширення ЄС на схід стала базова концепція „європейської
ідентичності”, яка окреслює геоісторичні та культурні ознаки і
складові цивілізаційного розвитку [1]. Пауза в процесі розширення ЄС
була зумовлена двома чинниками: неспроможністю ЄС до подальшого
розширення і неготовністю та невідповідністю інших країн, які
проголосили курс на європейську інтеграцію, копенгагенським
критеріям (1993 р.).

Задля уникнення нових ліній поділу в Європі, створення на ґрунті
європейських цінностей простору добробуту та добросусідства,
найтіснішого зближення із сусідніми країнами, країнами Східної
Європи, Закавказзя та Південного Середземномор’я була проголошена
європейська політика сусідства (ЄПС). Концепція „Ширша Європа”,
яка стала основою політики сусідства Європейської спільноти
розроблялася й узгоджувалася протягом 2002–2004 рр. [12;13].
Протягом цього часу велися тривалі дискусії між політиками ЄС і
отримані рішення відображають компроміс різних інтересів і позицій.

Відповідно до програмного документа ЄС статус країн-сусідів
мають країни, “які мають безпосередні або сухопутні кордони з ЄС-25,
але не мають перспектив членства в ЄС”. Мета Концепції розширеної
Європи (КРЄ) полягає в тому, щоб створити тісніші зв’язки в обмін на
поступ у питаннях поваги до демократичних свобод і проведення
політичних, інституційних та економічних реформ. КРЄ надає
перспективу поглибленої економічної інтеграції, посиленого
політичного діалогу, пом’якшеного візового режиму з можливістю
повного скасування віз, тісної співпраці у галузі запобігання
конфліктам і регулювання криз, правосуддя й внутрішніх справ,
транскордонної та регіональної співпраці, транспорту, енергетики,
телекомунікацій, культури, науки та освіти, захисту довкілля;
запровадження нового фінансового інструменту сусідства [12].
Тому, власне, концепція сусідства – це важливий крок уперед у
відносинах з Україною та іншими країнами-сусідами, оскільки вона
наповнює ці стосунки конкретним змістом.

Нова стратегія передбачає можливість створення зони вільної
торгівлі, розширення бази для інвестування, кредитування, технічної
допомоги і транскордонного співробітництва. Для всіх держав-сусідів
ЄС пропонується перспектива залучення до внутрішнього ринку



Європейського Союзу. Слід зазначити, що пропонований ЄС план
повторює формулу зближення, яку ЄЄ використовував до країн
Центральної Європи: щорічний моніторинг Європейської комісії,
плани дій ЄС та національні програми їх реалізації з боку країн-сусідів
[8].

Одним з фундаментальних принципів нової політики сусідства
ЄС став принцип спільної участі. Зазначивши, що ЄС може укласти з
країнами-сусідами окремі угоди про взаємні права і зобов’язання,
виступати спільно з міжнародних питань, європейські інституції
підкреслили, що зближення відбуватиметься поза рамками членства.
На думку деяких експертів, європейська політика сусідства є спробою
певної систематизації інструментів асоціації, які активно
використовувалися ЄС у дев’яності роки. Оновлена стратегія
„навмисної невизначеності” ЄС має забезпечити політичну й
економічну стабільність на сході Європи, розширення впливу ЄС у
регіоні без взяття на себе зобов’язання щодо інституційного
приєднання нових членів [8; 10]. Тобто, не зважаючи на поглиблення
відносин з країнами-сусідами в різних галузях, ЄПС визначає кінцевою
метою співпраці поглиблену асоціацію, а не приєднання.

Погодивши базові засади ЄПС, у політичних колах ЄС
розгорнулася напружена дискусія щодо визначення країн-рецепієнтів
нової стратегії. Наступним кроком у визначенні кола країн-сусідів
стало питання географічної межі ЄПС, визначення векторів нової
стратегії об’єднаної Європи. Цілком логічним було виокремлення
групи країн,  які мають високий рівень співпраці з ЄС (країни
Європейського Економічного простору та Швейцарія) і європейські
країни,  які є кандидатами в члени ЄС, або мають можливість стати
ними в майбутньому. Це Болгарія і Румунія, приєднання яких до ЄС
заплановане до 2007 р.  Наступний кандидат в ЄС – Туреччина має
шанси приєднатися до ЄС пізніше. Потенційними кандидатами на
членство в ЄС є країни,  що розташовані на заході Балкан – Албанія,
Хорватія, Македонія, Боснія-Герцеговина, Сербія-Чорногорія, яким
Європейський Союз планує допомагати в їхній підготовці до набуття
статусу кандидатів у члени ЄС [2; с. 25].

До другого рівня зовнішньої політики ЄС віднесені сусідні країни,
які перебувають на нових зовнішніх кордонах ЄС: на півдні – це країни
Середземномор’я, а на східних кордонах – Росія, Білорусь, Молдова й
Україна. 11 березня 2003 р. саме їм Європейська комісія адресувала
Звернення (Комунікацію) до Європейської Ради та Європейського
Парламенту "Ширша Європа – сусідство: нові рамки відносин з
нашими східними та південними сусідами".



Великобританія і Швеція запропонували обмежити дії ЄПС лише в
Східній Європі. На думку політиків цих країн, зусилля ЄС мають бути
спрямовані на підтримку реформ в Україні, Молдові і за умов
демократизації й визнання європейських цінностей Білорусії.
Обмеження дії ЄПС східноєвропейським напрямом створювало умови
трактувати її як складову моделі об’єднаної Європи, а статус „сусіда”
пов’язати з процесом „європейського самовизначення”. У цьому
випадку ЄПС могла стати стимулом для практичного наближення
країн-сусідів до європейських стандартів і продовженням у
майбутньому поширення ЄС на схід. Політика сусідства відновила
дискусію в країнах ЄС про межі об’єднаної Європи, яка
супроводжувала європейську інтеграцію протягом усього часу.

Наприкінці 2002 р., завдяки зусиллям французьких й іспанських
дипломатів, європейські політики визнали можливість надання переваг
сусідства країнам Південного Середземномор’я.  А в червні 2004 р.
Європейська Рада схвалила рішення про поширення дії ЄПС на країни
Закавказзя – Азербайджан, Вірменію і Грузію. Таким чином, залучення
неєвропейських країн до дії нової стратегії ЄС перетворило ЄПС у
формат цілісної моделі зовнішньої політики в суміжних регіонах [10].

Політика ЄС щодо країн, які виникли після розпаду СРСР була й
залишається стриманою. Врахування ролі російського впливу на
пострадянському просторі, рівень співпраці між ЄС і Росією,
залежність нових членів Європейської спільноти від російських
енергоносіїв – ці чинники відіграють неабияку роль у східній політиці
ЄС.

Росія, як наступниця СРСР, впливова регіональна країна та
важливий торгово-економічний партнер, посідає особливе місце в
зовнішньополітичних стратегіях ЄС. Геополітичні параметри,
імперські амбіції Росії і дипломатичні зусилля росіян отримати
особливий статус у політиці ЄС були закріплені проголошенням
стратегічного партнерства між ЄС і РФ, що виходить за формат ЄПС.

У документах європейських інституцій Молдова, Білорусь та
Україна входили до групи „нових незалежних держав”, або
виокремлювалися як „західні нові незалежні держави”. Від 2005 року
ЄС використовує щодо цих трьох країн традиційний географічний
підхід – „країни Східної Європи”. ПЄС заснована на
диференційованому й поетапному підході, згідно з яким ЄС
розвиватиме відносини з кожною країною-сусідом, зважаючи на рівень
її економічного розвитку та її цілей у відносинах з ЄС

[7; с. 103]. Необхідно зазначити, що політика
сусідства суперечить проголошеній парадигмі Єдиної Європи, оскільки



розглядає східноєвропейські країни не як потенційних кандидатів
на членство, які зможуть приєднатися до ЄС за умови виконання
критеріїв вступу, а лише як близьких зовнішньополітичних партнерів
Союзу.

Формою започаткування політики сусідства стали індивідуальні
Плани дій, які юридично закріпили новий формат відносин. Такий
диференційний підхід дозволяє враховувати геополітичне становище і
можливості та інтереси країни-партнера. Нова стратегія передбачає
можливість наступного укладання Угод про сусідство й щорічний
моніторинг двосторонніх відносин. ЄС запропонував своїм партнерам
розширення співпраці шляхом посилення політичного діалогу,
економічного і торгового співробітництва, у правовій галузі та
внутрішніх справ, транскордонної взаємодії.

План дій, який заплановано укласти з усіма країнами Східної
Європи, Кавказу та Південного Середземномор’я має чітко визначити
рівень співпраці індивідуально і, відповідно, інтеграції до
внутрішнього ринку ЄС здійснюватиметься з огляду на його
виконання. План дій, схвалений у процесі переговорів, у перспективі
має замінити чинні Стратегії ЄС щодо окремих держав. Тобто КРЄ
передбачає можливість укладення нових угод “у відповідний час, на
основі оцінки впровадження існуючих угод та диференціації”.

План дій між ЄС та країною-сусідом ухвалюється терміном на три
роки, ґрунтується на загальноєвропейських принципах, „ключових
пріоритетах”, і відображає стан реформування її суспільного життя і
рівень досягнутої співпраці з ЄС. Очевидно, що, незважаючи на
перспективи розширення співпраці з Європейським співтовариством,
План дій як новий інструмент уможливлює закріплення і навіть
посилення відмінностей між країнами-сусідами.

Пропозиції щодо індивідуальних Планів дій Європейська Комісія
підготувала в червні 2003 року, а після обговорення Європейська Рада
схвалила їх у грудні 2004-го. Для реалізації схваленої стратегії у складі
Європейської комісії з представників Генерального директорату з
питань зовнішньої політики і розширення була створена спеціальна
робоча група, яка розробляє та здійснює поточний моніторинг. До 1
січня 2007 року має бути ухвалено ПД ЄПС з 13 країнами (крім
Білорусі, Сирії та Лівії). Першими країнами, з якими ЄС мав укласти
Плани дій, стали п’ять країн Південного Середземномор’я – Туніс,
Йорданія, Марокко, Ізраїль і Палестинська Автономія та двома
країнами Східної Європи – Україною і Молдовою [10].

Незважаючи на спільні інструменти політики сусідства, базовий
принцип диференціації передбачає різні моделі співпраці з усіма



країнами. Географічні, історичні, політичні, економічні й
культурні чинники, без сумніву, створюють передумови для
пріоритетності країн Східної Європи, іншими словами, східного
напряму Європейської політики сусідства. Україна і Молдова
підписали Плани дій ЄПС в лютому 2005 року, у яких були чітко
визначені пріоритетні галузі для взаємодії. Після запровадження ЄПС
діячі програми технічної і фінансової допомоги ЄС ТАСІS і MEDA
будуть згорнуті, а натомість розпочне діяти Європейський інститут
сусідства та партнерства (ЄІСП). Через цю програму
здійснюватиметься фінансування проектів у країнах, які приєдналися
до ЄПС і РФ [ 8].

Політична підтримка Європейського Союзу демократичних змін в
Україні була засвідчена готовністю ЄС розпочати переговори з метою
підготовки нової „посиленої угоди” між сторонами. 2007 рік має стати
надзвичайно важливим для України: закінчиться дія Угоди про
Партнерство і Співпрацю між Україною і Європейським Союзом
(УПС) від 1994 року, буде проаналізоване виконання ПД ЄПС і
відповідно до результатів визначатиметься рівень двосторонніх
відносин [10].

План дій Україна-ЄС визначає чотирнадцять напрямків тісної
співпраці, передбачає інтенсифікацію політичних, безпекових,
економічних і культурних відносин, включаючи транскордонне
співробітництво та спільну відповідальність у запобіганні та
врегулюванні конфліктів. Сторони зазначили, що розширення ЄС
створює можливість для України та Європейського Союзу розвивати
якомога тісніші відносини, що виходитимуть поза рамки
співробітництва до поступової економічної інтеграції та поглиблення
політичного співробітництва, яке засноване на спільних цінностях,
спільній власності та диференціації [8].

Поширення дії ЄПС на Україну розчарувало значну частину
суспільства, яка очікувала визнання геополітичного значення України з
боку Європейської спільноти. Замість очікуваної пропозиції підписати
Угоду про асоціацію Брюссель запропонував Україні статус
“сусідства”, що не відповідає проголошеній меті інтеграції. Статус
“сусідства”, на відміну від асоційованого членства, не передбачає
вступ України в ЄС, проте він може сприяти рухові України в
напрямку наближення до ЄС. До того ж зацікавленість ЄС у розвитку
відносин “нового сусідства” може бути використана як суттєвий
фактор підсилення позитивних тенденцій економічного та політичного
розвитку України, як чинник зміцнення українського суспільства.
Зрозуміло, що рівень співробітництва України з розширеним ЄС



залежать від внутрішніх трансформацій в Україні, від створення
умов для стабільного демократичного розвитку і віддаляють
перспективи повної інтеграції. Безперечно, Україна має лобіювати
визнання за нею повноцінної та зумовленої досягненням конкретних
результатів інтеграції на кшталт процесу стабілізації й асоціації,
запровадженого ЄС щодо країн Західних Балкан. Зараз КРЄ
сприймається в Україні не як дійовий засіб наближення до ЄС, а як
стратегія стримування євроінтеграційних намірів. Концепція
європейської інтеграції України здатна забезпечити сприятливі
міжнародні умови для реалізації національних інтересів України,
розв’язання гострих внутрішніх проблем з урахуванням міжнародного
досвіду.

Європейські перспективи Молдови можуть посилитися зі вступом
Румунії до ЄС. План дій Молдова-ЄС містить напрямки, форми і
перспективи сусідства, які тотожні з ПД Україна-ЄС та засвідчує
готовність Євроспільноти підтримати Молдову і встановити з нею нові
договірні відносини. Перешкодою цим планам є придністровський
конфлікт, перебування російських військ у республіці та рівень
розвитку демократії. На жаль, розв’язання цих трьох вузлів
вимагатиме багато зусиль і часу.

Вичікувальна позиція ЄС щодо країн Східної Європи, які віднині є
буфером між розширеним Європейським Союзом і Російською
Федерацію, відкриває перед цими державами два шляхи розвитку:
реальних демократичних і ринкових перетворень і поступової
інституціональної інтеграції до ЄС унаслідок приходу до влади
демократичних сил, або “декларативної європеїзації” та зближення з
Росією при збереженні нинішньої системи влади в цих країнах.

Детальний аналіз законодавства ЄС дає підстави розглядати КРЄ
як продовження політики “невизначеності” ЄС щодо
східноєвропейських країн, зокрема України й Молдови. Незважаючи
на заяви деяких єврокомісарів про неможливість цих країн
приєднатися до ЄС, концепція сусідства не закриває перед
східноєвропейськими країнами перспективу членства. Брюссельські
політики визнають, що жодній європейській країні, яка відповідає
копенгагенським критеріям, не можна відмовити в приєднанні [10].
Тобто КРЄ та індивідуальні “угоди про сусідство” можуть стати
засобом наближення до цієї мети. Продовження демократичних змін в
Україні та успішність економічного й соціального реформування
здатні перетворити Україну на найважливішого і найуспішнішого
сусіда ЄС та забезпечити успіх євроінтеграційних стратегій і зміцнення
в Україні європейських цінностей.
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Автор анализирует процесс согласования концептуальных основ
политики ЕС по отношению к соседним странам, содержание и
формат ЕПС, внедрение принципов общности и диференциации в
отношениях со странами-партнерами. Особенное внимание в статье
уделяется приоритетным направлениям сотрудничества, которые
определены в индивидуальном Плане действий Украина-ЕС,
перспективам успешной реализации определенных задач с целью
обеспечения европейского будущего Украины.

Ключевые слова: политика соседства, восточная политика ЕС,
стратегическое партнерство, доктрина „неопределенности”,
интеграция, расширение Европейского Союза, принципы общности и
диференциации, асоциация, План действий.

The author analyses the process of coordination of the conceptual
bases of the EU policy towards the neighbouring countries, the content and
format of the EPU, the integration of the principles of community and the
differentiation in relations with partner-countries. In the article the high
emphasis is placed on the priority directions of the collaboration which are
defined in the individual Ukraine-EU Plan of Actions. Also with a purpose
of ensuring the European future of Ukraine the special attention is given to
the outlook of the successful realization of the specific tasks.
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