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Союзу як провідного міжнародного об’єднання 27 країн.

Автор розглядає досягнення європейської інтеграції, основні
напрямки зовнішньої політики ЄС і роль об’єднаної Європи у
врегулюванні міжнародних проблем. Особлива увага приділена
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об’єднаної Європи, причини відкладення процесу ратифікації
Європейського конституційного договору та шляхи подолання кризи
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Ключові слова: Європейський Союз, європейська ідентичність,
Європейський конституційний договір, процес розширення ЄС, криза
інтеграційного процесу, європейська інтеграція України.

Визначальною рисою сучасної Європи є інтеграційні процеси, які
забезпечили розвиток країн Західної Європи, стали взірцем для країн
іншої частини континенту. Утворення Європейського Союзу –
складний, багатоетапний процес, під час якого країнам-учасницям
довелося розв’язати гострі економічні, соціальні, політико-правові
проблеми, відшукувати адекватні відповіді на виклики часу.

Серед актуальних тем українських видань питання європейської
інтеграції посідає особливе місце. Мабуть, немає в Україні іншого
питання, у якому всі структури влади та переважна частина політикуму
настільки солідарні, як наш європейський вибір. Про його цінність,
важливість, стратегічність заявляють уже багато років політики різних
кольорів і орієнтацій, представники і минулого «злочинного», і
«революційного»,  і «антикризового» режимів. В умовах політичного



суперництва відбувається підготовка нової угоди співпраці між
Україною і ЄС, яка підносить європейську інтеграцію до рангу
державної ідеології, покликаної так чи інакше об'єднати країну.

Обговорення питання орієнтирів зовнішньополітичного курсу
України має значну джерельну базу. Але матеріали, котрі стосуються
цього аспекту, переважно спрямовують свою аргументацію на
економічно-матеріальний або глобально-безпековий бік переваг
європейської стратегії України. Переважна більшість публікацій
висвітлює європейський напрям зовнішньої політики України, стан
відносин між Україною та ЄС, новий формат відносин – „сусідства” та
перспективи нової угоди [1].

Передумови, перебіг і міжнародне значення п’ятого розширення
ЄС, політична система Європейського Союзу, конституційна модель
Євросоюзу згідно з Договором про запровадження Конституції для
Європи, характер і зміст політики „нового сусідства” розглядають
українські політики й науковці. Серед українських авторів, що
вивчають європейську інтеграцію, В. Посельський у своїх численних
публікаціях аналізує теоретичні й доктринальні засади
політики ЄС [2 ].

Аналізу всього комплексу відносин між ЄС і США присвячена
праця Роберта Кейгана „Про рай і владу. Америка і Європа у новому
світовому порядку”, у якій він докладно розкриває роль ЄС

у сучасному світі, досягнення та слабкості
європейської спільності [3].

Останнім часом увагу фахівців європейської інтеграції привертають
питання про майбутні межі „європейського дому” та доля
Європейської конституції. Ця стаття також є спробою розглянути
досягнення й проблеми європейської інтеграції і ті завдання, які
необхідно розв’язати для забезпечення перспективи ЄС за нових
геополітичних умов.

Вибір оптимальної моделі європейської інтеграції – питання, яке
супроводжувало формування європейських співтовариств і
Європейського Союзу на всіх етапах. Ідеї європейської інтеграції
спираються на тривалу історичну традицію, що включає досвід
Римської імперії, імперії Карла Великого, Священної Римської імперії,
імперії Наполеона, дискусій про створення Сполучених Штатів Європи
початку ХХ ст., інтеграційних процесів, які розпочалися після Другої
світової війни. Після закінчення Другої світової війни європейські
країни розпочали пошук стратегій розвитку з метою не допустити, щоб
на європейський континент повернулася війна, і гарантувати тривалу
безпеку його народам. Інтеграційні процеси економічного характеру в



Західній Європі розпочалися з утворення Бенілюксу (1948 р.),
Європейського об’єднання вугілля та сталі (1951 р.). Проте лише
ініціатива 1957 р. щодо створення єдиного економічного простору
„європейською шісткою” започаткувала новий рівень міжнародної
співпраці, який виявився надзвичайно успішним.

Сучасний статус ЄС став результатом специфічної форми
регіональної співпраці, що розвивалася разом із глибокою відданістю
ідеалам демократії, прав людини та верховенства права. Європейська
єдність – об'єктивний процес – підготовлена попередніми
міжнародними договорами – Маастрихтським (1992), Амстердамським
(1997) і Ніццьким (2001). В економічній і політичній галузях
Європейський Союз домігся дивних результатів.

За п’ятдесят років країни,  котрі взяли участь у ЄЕС, досягли
високого добробуту і стабільності. Крок за кроком організація вийшла
за межі суто торгового блоку, що координував торгову політику країн-
членів і встановлював спільні тарифи.

Незважаючи на побоювання скептиків, Європа все-таки об'єдналася,
і об'єднана Європа виявилася провідною економічною державою, яка
спроможна конкурувати зі Сполученими Штатами Америки й
азіатськими економіками й на рівні обговорювати питання
міжнародної торгівлі й фінансів.

Завершення формування єдиного економічного простору й
утворення Європейського валютного союзу актуалізувало питання
політичної взаємодії 12 країн-засновниць Європейського Союзу.
Багато хто розраховував на те, що створення єдиного політичного й
економічного простору відповідно Маастрихтського договору (1992),
дозволить Європі повернути свою колишню велич, але вже в новій
політичній формі. „Європа” повинна була стати новою наддержавою,
причому з економічного, політичного і військового боку. Вона могла
знову стати найважливішим гравцем на світовій арені. У 1990-х роках
багато європейців могли з упевненістю говорити про те, що могутність
об'єднаної Європи відродить, нарешті, глобальну „багатополярність”.
Професор Гарвардського університету Самюель П. Хантінгтон
пророкував, що об'єднання Європейського Союзу стане
„найважливішим кроком” у протидії американській гегемонії й зробить
XXI століття „по-справжньому багатополярним” [4, с. 27].

Намагання держав Європейського Союзу посилити військово-
політичну інтеграцію здійснювалося шляхом зміцнення та формування
інституційної основи та “оперативного виміру” Західноєвропейського
союзу, невід’ємної складової ЄС. Держави ЄС досягли істотних
результатів у рамках Маастріхтського та Амстердамського раундів



підготовки та доповнення Договору про Європейський Союз. Були
сформовані необхідні умови для переходу від цілі утворення спільної
європейської оборонної політики в практичну площину. Ліквідувавши
юридичні перешкоди щодо поширення СПБО (спільної політики
безпеки і оборони) на всі “сфери зовнішньої політики та політики
безпеки Союзу” та розширивши компетенції СПБО, країни ЄС
розпочали розбудову “оборонного компонента” в складних
перемовинах зі США в форматі НАТО [4].

Економічні успіхи інтеграції перетворили ЄС в одного з лідерів
міжнародних політичних відносин. Спільна зовнішня політика ЄС є
порівняно новим напрямком європейської інтеграції (1999 р.), який
викликає гострі суперечки як між країнами-членами ЄС, так і за його
межами. Незважаючи на це, нинішній Європейський Союз, до якого
входить 27 держав, є політичною організацією, що діє в усіх сферах, де
людство зіштовхується з найбільшими викликами сучасності.

Європейський Союз має 130 представництв у різних державах світу
та в міжнародних організаціях, які опікуються питаннями співпраці у
справах торгівлі, енергетики, довкілля, прав людини та боротьби проти
міжнародної злочинності. ЄС підтримує ідею багатостороннього
підходу до розв’язання проблем і ухвалення рішень й активно
співпрацює в ООН, СОТ та інших інституціях світового врядування.

Процес розширення ЄС після закінчення „холодної війни” у Європі
потребував надання допомоги країнам перехідного періоду
Південної Європи, а згодом – країнам Центральної та Східної Європи
здійснити перехід до ринкової економіки і відкритого суспільства. Цей
досвід ЄС намагається використовувати в інших регіонах, аби
допомогти іншим країнам досягти такого самого рівня добробуту і
стабільності.

Європейський Союз — найбільший світовий донор міжнародної
допомоги. Нині ЄС надає 60% усієї офіційної світової допомоги на
потреби розвитку. Сама тільки Європейська комісія виділяє понад

7 мільярдів євро. Ці кошти направлені на боротьбу проти
бідності й гуманітарну допомогу всім країнам і регіонам, котрі її

потребують [5].
Зовнішньополітична діяльність ЄС охоплює найрізноманітніші

сторони міжнародного життя від регіональної політики до протидії
міжнародному тероризму, боротьби проти змін клімату та ВІЛ/СНІДу
чи розв’язання найгостріших конфліктів планети. Серед актуальних
завдань сьогодення – наголошує Беніта Ферреро-Вальднер,
Європейський комісар у справах зовнішніх відносин і європейської
політики сусідства – створення інструментів швидкого реагування на



гуманітарні кризи чи поліційних і військових місій, які можна
використовувати для миротворчої діяльності в різних регіонах планети
(Ліван, Західні Балкани чи Демократичну Республіку Конго). ЄС
відіграє важливу роль у віднаходженні шляхів урегулювання
конфлікту на Близькому Сході чи ситуації навколо іранської ядерної
програми. У питаннях боротьби проти змін клімату й у сфері
енергетичної безпеки ЄС утримує світове лідерство за фінансовою та
політичною участю. Поширення зони миру і стабільності в Європі і в
інших частинах планети – стратегія ЄС на наступні півстоліття [5].

Перемоги ЄС виглядають особливо переконливо на тлі численних
перешкод, що виникали впродовж усього його існування. В умовах
глобалізації, поширення і поглиблення інтеграції в ЄС очевидною
стала необхідність прийняття європейської конституції, що повинна
стати символом об’єднаної Європи.

Процес європейської інтеграції, поява та діяльність функціональних
співтовариств неминуче сприяло появі теорій і концепцій, які стали
теоретичною базою для поглиблення співпраці. Політичні й
економічні теорії, що пов’язані з процесом європейського будівництва,
були покликані аргументувати поглиблення і поширення інтеграційних
процесів у Західній Європі.
Ці концепції містять визначення сутності, рушійних сил, інституційної
архітектури об’єднаної Європи, а також впливу, який євробудівництво
здійснює на національні держави.

Пошук ідентичності в сучасній Європі йде у двох протилежних
напрямках – централізація й децентралізація. Перший охопив весь
повоєнний період, виявившись в об’єднанні двадцяти семи країн
регіону в ЄС,  сучасний символ інтеграції. Європейська інтеграція
повинна була, зокрема, стримувати „гегемоністські амбіції”
конкретних націй. Інтеграція й умиротворення Німеччини є важливим
досягненням Європи, а при розгляді з історичної точки зору, можливо,
найважливішим досягненням міжнародної політики.

Другий процес чітко виявився лише останнім часом, як реакція на
занадто швидкі інтеграційні процеси. Процес децентралізації виграв
від кризи, пов'язаної з відмовою від прийняття Європейської
конституції. Проблематичність європейської ідентичності у зв'язку із
ростанням культурної й національної невизначеності
(мультикультуралізм); правових (співвідношення національного і
європейського суверенітетів), політичних (різні підходи до реалізації
ідеології прав людини) поширилися в різних країнах Європи і
викликали відцентрові тенденції всередині Європейського
Союзу. З досягненням двох найважливіших європейських цілей



— миру та процвітання — подальша інтеграція в Євросоюзі й вибір
напряму його розвитку пов'язані з вирішенням щонайменше двох
завдань — визначенням меж розширення і ухвалення Конституції ЄС.

Конституція Європи, задумана як тріумфальне завершення холодної
війни, мала продемонструвати переваги Заходу на тлі розпаду
колишньої Радянської імперії. Проте незабаром стало очевидно, що
Європа на початку XXI ст. далека від єдності, як і раніше. Європейці,
розколоті нарівно на єврооптимістів і європесимістів,
продовжують дискусусії про теперішній стан і майбутнє ЄС.

Криза інтеграційного процесу співпала з п’ятим розширенням ЄС за
рахунок країн Центральної і Східної Європи. Це можна пояснити тим,
що у постсоціалістичних державах прийняття демократичних
конституцій і пошук національної ідентичності виявився
деструктивним чинником.    Цей процес не завершився дотепер і
впливає на перехідний період у більшості країн регіону і впливає на
політику як нових членів ЄС, так і на позицію країн – засновниць.
Громадськість деяких „старих” країн ЄС хоча й схильна цінувати
багато очевидних успіхів європейської інтеграції, але водночас зберігає
скепсис із приводу нових мегапроектів.

Фахівці зазначають, що криза інтеграції й прийняття конституції
загострилася саме перед вступом нових членів. Підготовча робота з
конституції, що тривала більше року, виявилася відкинута через
позицію Польщі й Іспанії. Виникла теза про Європу двох швидкостей
як альтернативі (з боку Франції, Великої Британії, Німеччини).
Виявилося, однак, що ця конституція не давала необхідного якісного
рівня концептуальної новизни в рішенні таких проблем, як європейська
ідентичність, співвідношення національного і європейського
суверенітету, стратегія інтеграційного процесу. Деякі положення
проекту конституції підозріло нагадували радянську модель. Негативні
результати референдумів у Франції й Голландії розпочали новий етап
осмислення інтеграційних процесів і пошуку проектів, які будуть
містити відповіді на виклики сучасності [6].

Зовнішнім проявом суперечностей, на думку правознавців, став
конфлікт міжнародного права й національного публічного права.
Європейська конституція легітимізувалася її творцями як повне
вираження демократичних принципів, які вже є в національному
законодавстві всіх країн-учасниць інтеграційного процесу. Головне, як
підкреслювалося в офіційних коментарях, полягає в тому, що
закріплено основні завоювання Європи в галузі прав людини;
створений ефективний механізм протистояння глобальним
економічним викликам [11].



Критики конституції відзначають слабкі риси проекту. Насамперед,
Європейська конституція – це переважно німецький проект, суть якого
полягала в прагненні запропонувати Європі німецьку модель
об'єднання. Вона має свої специфічні історичні особливості, які не
можуть бути адаптовані в інших країнах і культурах. Саме тому ця
модель інтеграції не може стати орієнтиром для європейської єдності.

Крім того, на думку критиків, розробка конституції Європейським
конвентом базувалася на принципах міжнародного (а не
національного) права і тому суперечить національним правовим
традиціям. Внесення змін у національні конституції (Франція, Іспанія,
Німеччина) не розв’язали проблему. Однак центральним питанням
юридичних суперечок стала невизначеність інтерпретації суверенітету.
У схваленій моделі об'єднання євроскептики побачили загрозу
створення бюрократичного наднаціонального центру, який не
враховуватиме культурні відмінності й інтереси окремих держав-
членів [7].

Серйозні дискусії розгорнулися через характер представництва від
держав-членів у спільні органи (пропорційно чисельності населення
або рівне представництво від держав). Конфлікт держав-донорів і
дотаційних (серед них Іспанія й Польща), які, одержуючи гроші з
європейської каси, відмовилися від раціонального перерозподілу
коштів з урахуванням перспектив розширення ЄС.

Особливо критику викликали Конвенція про права людини й Хартія
Європейського Союзу про основні права (2000 р), які лежать в основі
Європейської Конституції з погляду ідеології прав людини. Положення
цих документів, на думку британців, суперечать не лише
національному законодавству, а й одна одній, містять дуже загальні
положення тощо. Дискусія виявила ще одну проблему для майбутньої
інтегрованої Європи – поєднання соціальних гарантій і право на страйк
у відсталих країнах. Поєднання цих двох норм є нераціональним в
країнах, які потребують економічної модернізації [7, 11].

Незважаючи на проблемність і гостроту, які викликав процес
ратифікації Європейської Конституції, можна констатувати, що процес
інтеграції об'єктивний – він передбачає добробут, безпеку й
передбачуваність для Європи, економічні переваги й захист прав
особистості. Аргументи проти конституції актуалізували усвідомлення
труднощів реалізації інтеграційного проекту, особливо для невеликих
країн, які вбачають в інтеграційних формулах загрозу національного
існування.

Очевидно, що пошук ефективного компромісу є найважливішим
завданням європейської спільноти. Метою тривалих переговорів країн-



учасниць є альтернативні шляхи європейської інтеграції, а також
особливі стратегії для окремих держав, регіонів, культурних і
національних спільнот. Труднощі подальшого розвитку могли б
здатися непереборними, якби не успіхи, уже досягнуті в цьому проекті
європейської інтеграції.
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Статья посвящена рассмотрению результатов европейской
интеграции со времени подписания Римского соглашения о
Европейском экономическом сообществе (1957 г.) и до образования
Европейского Союза как ведущего международного объединения

27 стран.
Автор рассматривает достижения европейской интеграции,

основные направления внешней политики ЕС и роль объединенной
Европы в урегулировании международных проблем. Особое внимание
уделено острым проблемам, которые характеризуют современный
этап объединенной Европы, причины снятия с повестки дня
ратификации Европейского конституционного договора и пути
преодоления кризиса интеграционного процесса.

Ключевые слова: Европейский Союз, европейская идентичность,
Европейский конституционный договор, процесс расширения ЕС,
кризис интеграционного процесса, европейская интеграция Украины.

The article deals with the results of European integration from the
time when the Treaty of Rome establishing the European Economic
Community (1957) was signed and till the time the European Union as the
main international entity consisting of 27 states was created.

The author addresses achievements of European integration, the main
directions of the EU foreign policy and the role of united Europe in
resolving international conflicts. The special emphasis is put on acute
problems which characterize the modern stage of united Europe, the reason
for displacing from agenda the ratification of the Constitutional Treaty and
the ways of overcoming the crisis of integration process.

Key words: the European Union, European identity, the Constitutional
Treaty, the process of the EU enlargement, crisis of integration process,
European integration of Ukraine.


