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У статті розглядаються питання формування складової
Європейської політики сусідства Європейського Союзу – Синергії
Чорного моря після вступу до ЄС Болгарії і Румунії. Розкриваються
причини необхідності розвитку співробітництва Євросоюзу і країн
Чорноморського регіону, серед яких постачання енергоресурсів,
виклики, з якими ЄС стикнувся після розширення своїх кордонів до
берегів Чорного моря, а також перетин стратегічних інтересів ЄС,
США, Росії, Туреччини, України в цьому регіоні.
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1 січня 2007 р. дві морські держави, Болгарія і Румунія, вступили
до Європейського Союзу. Більш, ніж будь-коли добробут, стабільність
і безпека причорноморських держав стала безпосередньо стосуватися
ЄС.

До цього часу не існує чіткого визначення, які країни належать до
Чорноморського регіону. Деякі вчені висловлюють думку, що тільки 6
держав, які мають вихід до Чорного моря, можуть бути віднесені до
Чорноморського регіону. Інші – що цей регіон має розглядатись у
ширшому сенсі, як такий, який включає Балканські держави і
Південний Кавказ до Каспійського моря [1].

Регіон Чорного моря – це особливий географічний простір, багатий
на природні ресурси та стратегічно розташований на з’єднанні
(перетині) Європи, Центральної Азії та Близького Сходу. Маючи
велике населення, регіон стикається з низкою можливостей і викликів
щодо його громадян. Регіон – це розширений ринок, важливий центр
енергетичних і транспортних потоків. Одночасно Чорноморський
регіон входить до так званої „дуги нестабільності” (колишня



Югославія – Придністров’я – Абхазія – Південна Осетія – Карабах
– Чечня). Існування невизнаних держав значно послаблює
інтеграційний потенціал регіону. Це також регіон з неврегульованими
замороженими конфліктами, з великою кількістю проблем довкілля і
недостатнім контролем за кордонами, що сприяє нелегальній міграції
та організованій злочинності. Незважаючи на значний позитивний
розвиток останніми роками, залишаються відмінності між швидкістю
економічних реформ та якістю управління серед різних країн
регіону [2].

У цілому тут уже виникла регіональна кооперація, але в основному
країни Причорномор’я займаються своїми внутрішніми справами, які
зачіпають їхні національні інтереси. Чорноморська кооперація в
основному склалася у сфері „м’якої”, громадянської діяльності. Цьому
сприяло створення Організації чорноморського економічного
співробітництва (ОЧЕС), заснованої з ініціативи Туреччини в 1992 р.
ОЧЕС стала важливим форумом для зміцнення довіри й обговорення
спільних інтересів, на якому Чорноморький регіон представлений у
розширеному вигляді [3].

Ф. Тассінарі, професор Копенгагенського університету і відомий
європеїст, – один з тих, хто вважає, що з регіоном Чорного моря
пов’язане майбутнє об’єднаної Європи, розкриває причини того, чому
цей регіон є цікавим для ЄС [4].

Після закінчення „холодної війни” Чорноморський регіон став
важливою територією для ЄС,  по-перше, тому що більшість країн
регіону встановили різні форми співробітництва на різних рівнях з ЄС,
але також через те, що регіон межує одночасно з багатим на нафту
Каспієм і конфліктним Кавказом, тим самим виступаючи брамою і
бар’єром [3].

Сьогодні інтерес Євросоюзу до регіону пов’язаний з його планами
щодо будівництва нових трубопроводів з країн Центральної Азії в
обхід Росії. Ці трубопроводи у випадку успіху європейської політики
стосовно Центральної Азії, будуть прокладені саме через регіон
Чорного моря. Відповідно, як і у випадку з іншими сусідніми для ЄС
областями, Комісія і країни-члени розпочали пошуки можливостей для
посилення політичного й економічного впливу Євросоюзу в
Чорноморському басейні.

До входження Болгарії і Румунії до складу Євросоюзу ЄС уже мав
три вектори зовнішньої політики в регіоні Чорного моря: це процес
розширення ЄС, Європейська політика сусідства, яка охоплює Україну,
Молдову і три південно-кавказькі країни (які є досить активними в
чорноморському співробітництві), а також Стратегічне партнерство з



Росією. З входженням до ЄС Болгарії і Румунії Євросоюз вийшов
на узбережжя Чорного моря і тепер потребує захисту своїх інтересів у
регіоні, які мають життєво важливе значення для безпеки і реалізації
зовнішньополітичних амбіцій ЄС.

Євросоюз уже приклав значні зусилля щодо стимулювання
демократичних та економічних реформ, розробки стабільності й
підтримки розвитку чорноморського простору завдяки різнобічним
програмам співробітництва. Крім того, ЄС робить внесок у цілу низку
секторальних ініціатив регіонального значення (Бакинська ініціатива,
програми INOGATE, TRAСECA та ін.).

Лютого 2007 р. Єврокомісія разом з німецьким головуванням і з
його ініціативи, у межах рамках реалізації наміру Берліна посилити
східний напрямок зовнішньої політики ЄС, почала підготовку
документа під назвою „Спільні зусилля на Чорному морі”. Послання
Комісії ЄС до Європейської ради та Європейського парламенту
„Синергія Чорного моря – нова ініціатива співробітництва” датується
11 квітня 2007 р. і містить політичні й економічні кроки, які доцільно
застосувати в регіоні з урахуванням його внутрішніх особливостей і
значення для ЄС [5].

У червні 2007 р. документ було офіційно поставлено в порядок
денний червневого саміту ЄС для остаточного формального
затвердження – разом з іншим зовнішньополітичним програмним
документом ЄС – політики щодо Центральної Азії. Під час саміту було
прийнято зовнішньополітичне рішення посилити Європейську
політику сусідства (т. зв. „ЄПС плюс”) з метою більшого впливу ЄС на
сусідні країни. Синергія Чорного моря стала частиною „ЄПС плюс”.
Документ називається „Синергія” („тісне співробтницво”), а не
„Стратегія”, оскільки ЄС вже має різні стратегії з країнами регіону і не
має наміру створювати цілком нової політики в даному регіоні.

Синергія Чорного моря сфокусована на тих питаннях і галузях
співробітництва, які відбивають спільні пріоритети і де присутність і
підтримка ЄС вже є значною. Цей документ формулює низку коротко-
і середньострокових завдань щодо Чорноморського регіону.
Головними сферами для Чорноморської синергії визначені:
– демократія, повага прав людини й управління (good governance);
– управління пересування і посилення безпеки (такі успішні

приклади, як Місія ЄС з прикордонної допомоги для Молдови й
України, демонструють необхідність використання цього досвіду
для врегулювання);

– „заморожені конфлікти”;
– енергія і безпека енергопостачання (за допомогою діалогу в рамках



Бакинської ініціативи, ЄПС плюс, Діалогу з енергопостачання ЄС-
Росія та ін.);

– транспорт (Стратегія TRACECA триватиме до 2015 р. і слугуватиме
важливою основою для регіонального розвитку транспорту);

– довкілля (за допомогою Морської стратегії ЄС) та ін. [5].
Окремими напрямами співпраці в Чорноморському регіоні

визначені транскордонне співробітництво (ТКС), посилення
Європейської політики сусідства та залучення регіональних
організацій до Чорноморської синергії.

Щодо транскордонного співробітництва, то Комісія започатковує
програму ТКС Чорного моря як складову Європейського інструменту
сусідства і співробітництва (ЄІСС). Ця «Програма морського басейну»
фокусується на підтримці громадянського суспільства і місцевого
рівня співробітництва прибережної зони Чорного моря. Програма буде
здійснюватися на місцевому рівні в регіоні, з партнерами, що несуть
спільну відповідальність за її втілення.

Ця програма полегшує подальший розвиток контактів між містами
Чорноморського регіону, університетами, культурними операторами і
громадськими організаціями, включаючи організації споживачів. Це
може відіграти значну роль у зоні конфліктів, де актори
громадянського суспільства надзвичайно важливі для розвитку
співпраці з місцевим населенням.

На додаток, це буде нова програма з ТКС між Болгарією і
Румунією (що фінансуватиметься Європейським фондом регіонального
розвитку) і між Болгарією і Туреччиною (що фінансуватиметься
Інструментом передвступу). Вони дозволять морським і узбережним
акторам посилити розвиток зв’язків і кооперації вздовж західного
узбережжя Чорного моря.

Посилення Європейської політики сусідства випливає із сучасних
реалій для ЄС. Найбільш очевидною причиною ініціативи регіональної
політики ЄС у Чорному морі є його два останні раунди розширення. У
вищезгаданому Посланні Комісії чітко вказано, що ЄС не має наміру
розширюватися деякий час. З обранням президентом Франції Ніколя
Саркозі, який відкрито виступає проти вступу Туреччни до ЄС, цілком
закономірно виглядяє те, що ЄС не може більше продовжувати
використання політики розширення як успішної.

Ця дилема змушує ЄС винаходити іншу політику для сусідів
розширеної Європи. Спроба охопити політикою сусідства регіон від
Марокко до Росії (комюніке Комісії „Широка Європа – нове
сусідство”, опублікована 11 березня 2003 р.) зіштовхнулася з відмовою
Росії бути її частиною [6]. Сьогодні „ЄПС плюс” задіює всі сусідні з



ЄС країни від України до Кавказу, від Близького Сходу до
Північної Африки. Ф. Тассінарі підкреслює неоднозначність такої
політики, оскільки ЄС запропонував своїм сусідам незрозумілий статус
„більше, ніж партнерство, але менше, ніж членство”.

Другою проблемою нової політики сусідства є те, що вона
стосується одночасно надзвичайно гетерогенних груп країн і пропонує
їм усім приблизно однакові умови співробітництва, що, ясна річ,
створює перешкоди країнам, які прагнуть членства в ЄС (таким,
наприклад, як Україна).

Роль регіональних організацій для Чорноморської синергії є також
дуже важливою, оскільки Комісія не пропонує створювати в регіоні
нових інститутів чи бюрократичних структур, а буде розвивати
співрацю в межах регіональних і субрегіональних організацій, що вже
існуть [5].

З настанням нового етапу розширення відносин між ЄС і ОЧЕС
країни-члени останньої закдекларували свою готовність визначити
межі і сфери цих відносин. Під час саміту ОЧЕС в Стамбулі
25 червня 2007 р. було підкреслено, що така взаємодія може стати
невід’ємною складовою зусиль, спрямованих на створення
процвітаючої і безпечної Європи без роздільних ліній. Країни ЧЕС
продовжуватимуть брати участь в ініціативах ЄС, таких як Програма
прикордонного співробітництва „Чорне море” Європейського
інструменту сусідства і співробітництва (ЄІСС), спрямованого на
розвиток співробітництва в регіоні [7].

До вже існуючого міжурядового співробітництва на регіональному
рівні в межах ОЧЕС додалися регіональні ініціативи, які свідчать про
зростаючий вплив регіону Чорного моря в міжнародних відносинах, і
можуть бути використані Європейським Союзом.

По-перше, це підписання Україною і Грузією в серпні 2005 р.
т. зв. „Боржомської декларації”, що привело до створення в

грудні того ж року Спільноти демократичного вибору, спрямованої на
подолання будь-якої конфронтації між країнам, порушень прав людини
та врегулювання „заморожених конфліктів”.

Після кольорових революцій і появи проєвропейських акцентів у
зовнішній політиці Молдови відбувається пожвавлення організації
ГУАМ.  Після саміту в Києві 23  травня 2006 р. її перебудовано на
Організацію за демократію й економічний розвиток (ОДЕР-ГУАМ),
головними пріоритетами якої є сфера енергетичної безпеки, створення
зони вільної торгівлі між країнам-членами, розвиток демократії [8].

У червні 2006 р. Румунія, яка протягом довгого часу відстоювала
ідею більш скоординованої регіональної політики навколо Чорного



моря, за президенства Траяне Башеску ініціювала створення
Чорноморського форуму за діалог і партнерство.

Щодо розвитку стратегій інших учасників міжнародних відносин,
які зацікавлені в забезпеченні національної безпеки, пов’язаної з
присутністю в регіоні Чорного моря, то тут перетинаються також
стратегічні інтереси Росії й США,  а також Туреччини,  України,
Румунії і Болгарії.

У Брюсселі не приховують своїх енергетичних інтересів у даному
регіоні, а також свого наміру відіграти активнішу роль у врегулюванні
„заморожених конфліктів”, які є в регіоні, з огляду на перспективи
проходження через нього нових трубопроводів з країн Центральної
Азії в обхід Росії [4].

Комісія особливо підкреслює, що „Спільні зусилля на Чорному
морі” є ініціативою і політикою ЄС, і тому Росія буде відігравати
відмінну від „Північного виміру” роль, де РФ має рівні і паритетні з
Євросоюзом можливості. Отже, у ближчій перспективі є сенс
очікувати посилення суперництва Росії і ЄС в Чорноморському регіоні.

Ще в лютому 2007 р. Росія озвучила негативне ставлення до нової
ініціативи ЄС. У Москві вважають, якщо в цьому проекті Росії не буде
надана активніша роль, то він приречений на неуспіх [9]. Будівництво
ж нових магістральних трубопроводів у Чорноморському регіоні є
прямим викликом національній безпеці Росії.

Для США басейн Чорного моря – це стратегічний регіон, що межує
з Великим Близьким Сходом і є ключовим транзитним маршрутом
перекачування каспійської нафти. Сьогоді Чорноморський регіон може
стати працдармом для проведення воєнних, відновлювальних і
миротворчих операцій в Афганістані, Іраку, і можливо Ірані, і для
захисту морських каналів транспортування енергопродуктів між
Каспійським регіоном і ринками Західних країн.

Туреччина і Росія – дві основні держави, які найбільш занепокоєні
американською присутністю в басейні Чорного моря. У „Доповіді про
політику національної безпеки” в Туреччині підкреслювалася
важливість використання свого геополітичного положення для
перетворення її на центр накопичення енергоресурсів і транзитний
пункт для поставок з Росії, Близького Сходу і Центральної Азії на
ринки країн Заходу [10].

На думку американських дослідників А. Коена та К. Ірвіна, щоб
забезпечити свою присутність у регіоні, США повинні випрацювати
реалістичну стратегію, спрямовану на зміцнення безпеки і досягнення
стабільності в басейні Чорного моря. Зокрема, це передбачає
координацію політики ЄС і США в регіоні, розширення



співробітництва НАТО з країнами-нечленами НАТО через
програму „Партнерство заради миру”, у межах якого має бути
запропонована технічна домомога і навчання у сфері безпеки, а також
зміцнення двосторонніх військових контактів з Україною [11].

Чорне море відіграє важливу роль в утвердженні України як
транзитної держави. З чотирьох міжнародних транспортних коридорів,
що проходять через територію України, два – 9-й і 7-й Дунайський –
проходять безпосередньо територією Одеської області. Розвиток
транспортної сфери уже є об’єктом уваги з боку Європейсько Союзу.
Прикладом може бути один з найперспективніших Євро-Азійський
транспортний коридор, ключовою ланкою якої є паромна переправа
Іллічевськ-Поті. Розвиток цього цього коридору фінансується ЄС у
межах програми TRAСECA і передбачає надання технічної допомоги.
Перспективними видаються і транспортний коридор Одеса-Гданськ та
кільцева автомагістраль навколо Чорного моря в межах

ОЧЕС [12].
Після енергетичних криз у відносинах між Росією та Україною,

Росією і Білоруссю, застосування Росією торгових санкцій стосовно
Грузії і Молдови в 2006 р. занепокоєний Європейський Союз прагне
диверсифікувати постачання енергоносіїв. Це породжує додаткову
конкуренцію, оскільки свої варіанти транзиту нафти пропонують
Румунія (через порт Констанца) і Болгарія (через порт Бургас). У
випадку їхньої реалізації вони можуть скласти альтернативу
українському варіанту Одеса-Броди [13].

Роль лідера в Черноморському регіоні дає нині відчутні економічні
переваги, насамперед, на транспортних комунікаціях й у сфері
транзиту енергоносіїв. Позитивне рішення питання про те, через який
порт пройде той чи інший міжнародний транспортний коридор і чиєю
територією пролягатиме гілка нафто- чи газопроподу, де буде
відбуватися перекачування нафтопродуктів, здатне визначити
майбутнє країни.

Для Євросоюзу динамічна регіональна відповідь на проблеми, що
виникли у зв’язку з останнім розширенням, може значно допомогти
громадянам країн, так само, як і зробити внесок у загальний добробут,
стабільність і безпеку в Європі. ЄС розуміє, що сучасні виклики в
Чорноморському регіоні вимагають скоординованих дій на
регіональному рівні. Вони включають такі ключові сектори, як
енергетика, транспорт, довкілля, пересування та безпека. Для цього ЄС
започаткував Синергію Чорного моря як складову „ЄПС плюс” з
використанням регіональної кооперації, що вже склалась у регіоні.
Регіональна співпраця ЄС може мати сприятливий ефект як на регіон,



так і на добробут ЄС в цілому.
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В статье рассматриваются вопросы формирования
составляющей Европейской политики соседства – Синергии Черного
моря после вступления в ЕС Болгарии и Румынии. Раскрываются
причины необходимости развития сотрудничества Евросоюза и
стран Черноморского региона, среди которых поставка
энергоресурсов, вызовы, с которыми ЕС столкнулся после расширения
своих границ к берегам Черного моря, а также пересечение
стратегических интересов ЕС, США, России, Турции, Украины в
данном регионе.

Ключевые слова: Европейский Союз, Европейская политика
соседства, Черноморский регион, синергия, национальная
безопасность.

This article issues of the Black Sea Synergy as the constituent part of
European Neighborhood Policy after Bulgaria and Romania joined EU.

The author is clearing up the reasons of cooperation development
necessity between EU and Black Sea countries. The reasons are energy
resources, challenges EU faced after its enlargement to the Black Sea
shores, and crossing of strategic elements of EU, USA, Russia, Turkey, and
Ukraine in this region..

Key words: European Union, European Neighborhood Policy, Black
Sea region, synergy, national security.
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