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У статті досліджується актуальна проблема політичного діалогу Європейського Союзу і Сербії на шляху
до членства останньої в ЄС. На тлі багатьох дискусій в ЄС щодо подальшого розширення та викликів, що його
супроводжують, іде активний переговорний процес між ЄС і країнами Західних Балкан, які перебувають на
різних стадіях євроінтеграційного поступу. Сербія, яка гостро переживає визнання незалежності Косова
країнами ЄС, отримує однозначні сигнали про можливість отримання статусу кандидата на членство вже
наступного року: Європейському Союзу потрібні безпечні Балкани.
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Останнім часом в інституціях Європейського Союзу активно обговорюються перспективи подальшого
розширення та пов’язані з цим процесом виклики. 2007 року Єврокомісія надіслала до Ради ЄС і Європейського
Парламенту Послання щодо стратегії розширення, присвячене вступу до ЄС країн Західних Балкан і Туреччини
[1]. З цього приводу 10 липня 2008 року Європейський Парламент більшістю голосів схвалив доповідь
представника Групи християнських демократів Елмара Брока щодо стратегії розширення ЄС, у якій виводиться
нове поняття «здатності ЄС абсорбувати нові держави» [2]. Відповідно до прийнятої Парламентом резолюції
подальше розширення повинне враховувати «необхідність рівноваги між геостратегічними інтересами ЄС, вплив
політичного розвитку за його кордонами, здатність Союзу до інтеграції, зокрема, до протидії майбутнім
внутрішнім і зовнішнім викликам, і до втілення проекту політичної інтеграції» [3].

«Здатність до інтеграції» означає, що країни, які вступають, мають розширити можливість ЄС у досягненні
своїх політичних цілей, а не обмежувати їх, система інститутів Союзу повинна зберігати ефективність, а
фінансові ресурси мають залишатися достатніми для забезпечення соціально-економічного вирівнювання
учасників. При цьому громадяни повинні отримувати повноцінну інформацію щодо наслідків розширення.

Отже, наразі прийом до ЄС можливий, але лише тих країнам, які вже мають статус кандидатів (Македонія,
Туреччина і Хорватія) та яким уже обіцяно – Косово, Сербії та Чорногорії.

Відносини Європейського Союзу і Сербії формувались у контексті активної участі ЄС у процесі
забезпечення міжнародної підтримки демократичних і економічних реформ у країні. Ще від часів існування
Союзної республіки Югославії одним з пріоритетів зовнішньої політики Сербії є розвиток його відносин з
Євросоюзом. Але на відміну від інших балканських держав Сербія порівняно нещодавно розглядає можливість
вступу до євроатлантичних структур. Лише 2005 року в прийнятій Національній стратегії розвитку членство в
Європейському Союзі визначено як перший пріоритет і довгострокову перспективу [4]. Утім слід зазначити, що
Сербія в складі СРЮ та конфедерації з Чорногорією активно брала участь у переговорному процесі ЄС з
країнами Західних Балкан у 2000-х роках.

Процес нормалізації відносин, відновлення політичного діалогу і співпраці між Сербією і Євросоюзом було
ініційовано Президентом СРЮ Воіславом Коштуницею під час саміту ЄС в Біаріцці (Франція) в жовтні 2000
року. ЄС починає розглядати можливість членства країн Західних Балкан у відповідь на неодноразові сигнали,
що надходили з Балканського півострова, і з метою забезпечення безпеки в регіоні. Крім того, самі європейці
досить прихильно сприймають поглиблення політичного діалогу ЄС із Західними Балканами з подальшою їх
інтеграцією. Знаковим для Сербії стало підписання під час візиту Президента Єврокомісії Романо Проді до
Белграда 25 листопада 2000 року Рамкової угоди СРЮ–ЄС щодо виконання програми надання допомоги і
підтримки СРЮ з боку ЄС (яку було ратифіковано 31 березня 2003 року) [5]. Отже, починаючи з 2001 року,
обидві сторони ведуть активний переговорний процес у формі Посиленого Постійного діалогу (Enhanced
Permanent Dialogue, EPD).

Інституціалізація відносин ЄС–Сербія набула обрисів 2002 року зі створенням Урядом Республіки Сербія



Ради з європейських інтеграційних процесів як дорадчого органу для огляду, оцінки і спрямування процесу
набуття Сербією членства в ЄС, а також Комісії для координації процесу вступу до ЄС як оперативного органу.

Нова фаза у відносинах Сербії і ЄС відкрилася з прийняттям Європейською радою в Салоніках Порядку
денного для Західних Балкан, який підтвердив європейську перспективу західнобалканських країн, та інших
документів, що були підписані під час саміту ЄС–Західні Балкани 20 – 21 червня 2003 року [6]. У межах
імплементації рішень саміту в Салоніках восени того ж року було прийнято Спільну декларацію щодо
політичного діалогу між ЄС і Сербією,  яка стала однією з рушійних дій так званого «Європейського
партнерства», і проклала шлях до подальшої інституціалізації регулярного двостороннього політичного діалогу
між Сербією і Трійкою ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Основною метою цього діалогу було
підготувати Сербію до її майбутньої участі у Спільній зовнішній і безпековій політиці ЄС та надати подальшої
підтримки у процесі швидкої інтеграції Сербії до ЄС [7]. Крім того, головною умовою членства ЄС висував тісну
співпрацю Белграда з Міжнародним трибуналом з колишньої Югославії (МТКЮ) щодо видачі Сербією всіх
військових злочинців часів Боснійської війни. Ця умова ЄС є обов’язковою з огляду на можливе майбутнє влиття
Сербії до сім’ї демократичних народів [8].

На цьому етапі взаємин головним завданням для Сербії було підписання з ЄС документа, що мав би
запалити зелене світло щодо членства, а саме Угоди про стабілізацію і асоціацію (УСА). Підписання УСА і
кроки до імплементації Угоди є спеціальним новим підходом ЄС до Західних Балкан. Презентаційна форма УСА
для країн Західних Балкан була оформлена ще 1999 року відповідно до Копенгагенських критеріїв. За цією
угодою західнобалканські країни мають направляти свій політичний, економічний та інституційний розвиток у
бік цінностей і рольових моделей, що є ключовими для ЄС, такі як демократія, права людини й ринкова
економіка.

Активні переговори щодо підписання УСА ЄС і Сербією велись упродовж кількох років. Новий Комісар
ЄС з розширення Оллі Рен (Olli Rehn) під час свого візиту до Белграда 24–25 січня 2005 року передав вищим
посадовцям країни повідомлення, що ЄС бажає інтенсифікувати процес інтеграції Сербії до ЄС. Але, на жаль,
Комісія ЄС, проаналізувавши стан співпраці Сербії з МТКЮ, дійшла негативних висновків щодо його рівня. Це
стало причиною рішення про переривання переговорів ЄС і Сербії щодо підписання УСА [9].

Незважаючи на це, ЄС продовжував активно вести діалог із Сербією на тлі назрівання кризи у відносинах,
пов’язаної з визначенням статусу Косово, і неоднозначністю громадської думки в Сербії щодо доцільності
продовжувати співпрацю. ЄС докладав зусиль, щоб запевнити Белград, що процес європейської інтеграції в
Сербії не втрачає інерцію, а ЄС розуміє необхідність тримати Сербію на європейському треку [10]. Цей підхід
було також підтверджено під час зустрічі Трійки ЄС і Сербії 16 жовтня 2006 року [11].

Тим часом, співробітництво розвивалося на державному, регіональному і місцевому рівнях з безпосереднім
залученням відповідних міністерств, тобто правосуддя, внутрішні справи, оборона, енергетика, транспорт,
сільське господарство тощо. Додатково були запущені числельнні регіональні ініціативи для співпраці на
місцевому рівні.

У Річному звіті щодо прогресу Сербії у втіленні Європейського Партнерства, представленому 8 листопада
2006 року, Комісія, позитивно оцінивши економічні критерії в досягненні європейських стандартів, знову
зробила негативну оцінку стосовно повної співпраці з МТКЮ і сербської «конструктивності» в її переговорах
щодо статусу Косова й Метохії і заохоченні сербів в Косово і Метохії брати участь у роботі установ тимчасового
уряду [12].

Свіжий подих у відносинах сторони відчули після формування нового уряду в Сербії лютого 2007 року.
Рада ЄС знову підтвердила європейську перспективу Сербії і висловила готовність працювати з новим урядом на
шляху до цієї мети [13]. Посилаючись на рішення від 3 жовтня 2005 року, Рада вітала готовність Єврокомісії
поновити переговори щодо УСА з новим урядом в Белграді, який має продемонструвати його ясну визначеність
щодо прийняття конкретних й ефективних кроків на шляху до повної співпраці з МТКЮ. Відповідно до
висновків, прийнятих Радою, Високий представник ЄС з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики
Хав’єр Солана знову повторив про важливість якомога швидшого встановлення Уряду Сербії і виразив думку
щодо повної підтримки пріоритетів сербської зовнішньої політики з боку ЄС, таких, як поновлення переговорів і
підписання УСА, представляючи Сербію як кандидатуру на членство в ЄС і включення її до білого Шенгенського



списку. Єврокомісія засвідчила, що Уряд Сербії визначає стратегічний підхід до гармонізації її
національного законодавства до acquis communautaire, включаючи витрати на імплементацію, який забезпечив би
прискорене завершення подальших кроків у співробітництві і скоротив би термін майбутніх переговорів.

Фінансовим інструментом для підготовки Сербії до членства в ЄС став так званий Інструмент допомоги
попереднього вступу (Instrument of Pre-Accession Assistance – ІРА). ЄС у своєму бюджеті на 2007–2013 рр.
розмістив фонди в розмірі 10 мільярдів євро нового Інструменту для підготовки кандидата і потенційного
кандидата з метою використання структурних фондів ЄС, щойно вони стають повноцінними членами.

1 січня 2007 року ІРА замінив усі попередні інструменти підтримки Сербії, як такої, що має статус
потенційного кандидата на членство в ЄС. ІРА складається з п’яти спеціалізованих компонентів для допомоги: 1)
в процесі переходу адміністрації і законодавства у відповідність критеріям членства в ЄС; 2) в регіональній і
транскордонній співпраці; 3) в регіональному розвитку; 4) розвитку людських ресурсів; 5) розвитку села і
сільського господарства. До набуття статусу кандидата Сербія матиме доступ тільки до перших двох
компонентів, тобто до фондів переходу і ринкових реформ [14].

Від 2007 року тривають раунди переговорів між Єврокомісією і країнами Західних Балкан щодо угод про
полегшення візового режиму і реадмісію. Під час третьої зустрічі експертів (22 березня 2007 р., Брюссель) на
додаток до існуючих категорій громадян Сербії, що мають право на полегшену процедуру отримання віз до ЄС,
були включені й інші категорії. Комісія визнала, що підтримка в отриманні віз буде надаватися безпосереднім
членам сімей громадян, які живуть у країнах ЄС [11].

Комісія ЄС і делегація Сербії, очолена заступником прем’єр-міністра, відповідальним за питання
євроінтеграції – Божидаром Джелічем, відновили перервані переговори щодо УСА, і провели перший офіційний
раунд 13 липня 2007 у Брюсселі. Принагідно зазначимо, що технічний раунд переговорів було проведено для
перегляду стану попередніх переговорів і з’ясування найважливіших питань щодо визначення темпу зустрічей на
найближчий період. Корегування тексту нової Угоди було зроблене, об’єднуючи модифікації, що витікали з
відокремлення Чорногорії та результатів переговорів, що велися між Комісією ЄС і Боснією і Герцеговиною та
Чорногорією (в основному, питання торгівлі) [15].

Наступний раунд технічних переговорів щодо УСА відбувся у першій половині липня 2007 року, які було
присвячено, переважно, питанням лібералізації торгівлі, включаючи тарифи, торговий режим, сільське
господарство та промисловість.

Обрання в жовтні 2007 року Президентом Народної скупщини Сербії Олівера Дуліча із Демократичної
партії вивело сербський політичний процес із безвиході й тривалих баталій. Однією з найважливіших тем
дискусій є питання європейської інтеграції країни, для якої чинником номер один у взаєминах з ЄС є косовське
питання. Сучасна Сербія має потужну й небезпечну суміш – з одного боку є національне розчарування через
втрату Косова, з другого – дуже важка економічна ситуація. Тим не менше, на думку О. Дуліча, «ЄС є
стабілізуючим фактором, і європейська інтеграція розв’яже багато проблем сербського суспільства» [16].

Уже на початку 2008 року Комісія ЄС зазначила відчутний поступ Сербії в реалізації існуючих
домовленостей щодо проведення реформ в адміністративній, судовій, економічній сферах [17]. Намітилося
подальше поглиблення відносин ЄС та Сербії. Але у зв’язку з одностороннім проголошенням незалежності
Косова 17 лютого 2008 року Сербія пережила кризу у відносинах з ЄС. Втрата Косова викликала в Сербії
глибокий біль. Доказом того стала велика демонстрація, що відбулася 22 лютого 2008 року в Белграді. Прем’єр-
міністр Сербії Воіслав Коштуниця відкинув план підписання політичної угоди з Євросоюзом, назвавши його
„трюком”,  що веде країну в „пастку” визнання незалежності Косова [18]. Він засудив акти насилля, які мали
місце в Белграді і на прикордонних пунктах на кордоні з Косовим. А 24 лютого ЄС навіть тимчасово евакуював з
півночі Косова співробітників своєї місії у зв’язку з протестами сербів проти відділення краю від Сербії.

У відповідь на визнання низкою країн світу, серед них і з ЄС, нового статусу Косова уряд Сербії сформував
команду юристів, яка направила до міжнародних судових інстанцій позови стосовно третіх країн, що визнали
незалежність Косова. Були відкликані посли з Австрії, Болгарії, Чехії, Фінляндії, Франції, Голландії, Італії,
Угорщини, Німеччини, Словенії та Швеції – країн ЄС, що офіційно визнали незалежність Косова. В інших
країнах ЄС, які визнали незалежність Косова, у Сербії або немає дипломатичних представництв (Естонія,
Ірландія, Латвія, Литва і Люксембург), або не призначені посли (Бельгія, Данія, Польща і Велика Британія).



Утім, незважаючи на заяви сербських урядових кіл про розірвання відносин з ЄС, навесні 2008 року
обіцянки швидкої інтеграції та «спокуси» членством з боку ЄС стають все сильнішими. На думку експертів,
Сербія за таких обставин опинилася перед нелегким вибором: або боротьба за Косово і нова ізоляція з боку ЄС і
США, або обіцянка інтеграції з одночасним поступовим і невідворотним визнанням незалежності Косова. В обох
випадках Сербія втрачає Косово, що може призвести до серйозної кризи в країні. Погоджуємося з позицією
російського дослідника П. Канделя, який вважає, що Європейський Союз сам постійно ускладнює собі завдання
помилковими політичними рішеннями. На його думку, «косовську кризу», яка відбувається зараз, європейці
створили власними руками з американської подачі. Адже якби проблема статусу краю розв’язалася на момент
прийому Сербії і Косова до ЄС, обидві сторони виявилися б поступливішими і здатними на компроміс [19].

На думку віце-президента Crises Group Алена Делетроза, втрата Косова для сербів має бути перехідним
почуттям [20]. Коли через кілька років пристрасті вщухнуть і весь цей регіон стане членом такого великого
простору без кордонів, яким є Європейський Союз, серби і косовари зможуть безперешкодно пересуватися з
однієї країни до іншої і нічого не зможе завадити православним здійснювати паломництво до монастирів Косова.
Дуже важливо, щоб владним структурам усіх сторін удалося втримати під контролем свої найбільш
екстремістські елементи. Пріштина повинна пристосуватися до ворожості Белграда і сербів, які проживають на
північ від річки Ібар, поставивши за мету захист сербських анклавів і православної церкви в Косові. МООНК,
КФОР і місія ЄС також повинні взяти на себе відповідну частину відповідальності щодо православної церкви.

Зрештою, бажання Сербії стати членом Європейського Союзу виявилося сильнішим за образи. 29 квітня
2008 року ЄС і Сербія підписали в Люксембурзі Угоду про стабілізацію і асоціацію, яка є першим офіційним
кроком для цієї країни на шляху до членства в ЄС [21]. Здається, Європейський Союз, зацікавлений у
найшвидшому розв’язанні косовської кризи, також пішов на деякі поступки Сербії: зокрема, закрив очі на невдалі
спроби сербської поліції заарештувати Ратка Младіча, звинувачуваного в геноциді понад 7 тис. чоловіків і
хлопчиків після падіння Сребрениці в липні 1995 року.

Новий уряд Сербії, затверджений новообраною Народною скупщиною 8 липня 2008 року, на чолі з
прем’єр-міністром Мірком Цветковичем, проголошений «проєвропейським», оскільки на перше місце серед своїх
завдань поставив інтеграцію до Європейського Союзу. Одночасно разом з євроінтеграцією серед інших завдань
свого уряду також назвав збереження територіальної цілісності країни (тобто невизнання Косова) й ініціювання
нових переговорів про статус краю, співробітництво у сфері енергетики з Росією і плідні контакти з
Міжнародним трибуналом з колишньої Югославії в Гаазі. Вочевидь, ці завдання доволі суперечать одне одному
[22].

Тим не менше, на шляху до вступу в ЄС Сербія вже зробила важливі кроки. 24 липня Кабінет міністрів
Сербії ухвалив рішення повернути до країн ЄС, що визнали незалежність Косова, 11 своїх відізваних раніше
послів і висловив надію, що це допоможе країні в її спробах стати офіційним кандидатом на вступ до
Європейського Союзу. Одною з головних умов на цьому шляху залишається повномасштабне співробітництво
Белграда з Міжнародним трибуналом з колишньої Югославії. На початку червня був заарештований Стоян
Жуплянин, який був оголошений у розшук більш, ніж вісім років тому, і якому інкримінуються воєнні злочини і
злочини проти людства в кількості близько сорока випадків.

Через місяць Сербія затримала і передала до Гаазького трибуналу колишнього лідера боснійських сербів
Радована Караджича, звинуваченого у воєнних злочинах під час боснійської війни 1992–1995 років, який
перебував у розшуку від 1997 року [23]. На волі залишаються ще дві людини, видачі яких вимагає Гаазький
трибунал. Це командувач армії боснійських сербів Ратко Младіч і лідер сербських повстанців у Хорватії Горан
Хаджич, яких звинувачують у воєнних злочинах, скоєних під час громадянської війни на початку 1990-х років. З
цього приводу Брюссель дав чітко зрозуміти Белграду: якщо до кінця 2008 року вони не будуть заарештовані, ЄС
може і не ратифікувати УСА.

Отже, вибір у сербів сьогодні невеликий: або інтегруватися з об’єднаною Європою без Косова, або
залишитися поза її межами, але також без цієї території. Блок „За європейську Сербію” Президента Бориса
Тадича, який здобув перемогу на парламентських виборах, намагається вийти з полону міфу, що Сербія не може
існувати без Косова, оскільки цей міф лише веде до ізоляції від європейської спільноти [24]. Поки що, за словами
прем’єра М.Цветковича, «між учасниками коаліції існує повна згода щодо того, що новий уряд ніколи не визнає



незалежності Косова» [22]. Адже саме через суперечки з приводу Косова в березні розпалася попередня
коаліція.

Незважаючи на всі суперечності, що існують, у вересні Європа подала сербам сигнал – за словами комісара
з питань розширення ЄС О. Рена, країна вже в 2009 році може отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Також
представники Брюсселя дали зрозуміти, що заперечення незалежності краю Косово не стане перешкодою для
інтеграції Сербії до Євросоюзу.

Перемога коаліції прозахідних партій відкриває Сербії шлях до Європейського Союзу. Але на цьому шляху
Президенту Б. Тадичу неодмінно доведеться піти на два великі компроміси: тіснішу співпрацю з МТКЮ та
визнання незалежності Косова. І якщо з першого пункту досягти політичних домовленостей можливо, то з
незалежністю сербської провінції може не погодитися значна частина сербського суспільства.
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The article is about the actual problem of political dialogue between the European Union and Serbia on the way of
the last one membership in the EU. On the background of numerous discussions in the EU about future enlargement and
accompanying challenges the active negotiate process has been between the EU and Western Balkans countries, which
are on the different stages of Eurointegration advancement. Serbia who is having hard times due to EU country-
members’ recognition of the Kosovo independence gets single meaning signals about possibility of becoming a candidate
of member next year: the European Union needs safe Balkans.

Key words: the European Union, Serbia, Western Balkans, Kosovo, Stabilisation and Association Agreement,
International Tribunal on the Former Yugoslavia, enlargement, membership etc.

В статье рассматривается актуальная проблема политического диалога Европейского Союза и Сербии на
пути последней к членству в ЕС. На фоне многих дискуссий в ЕС о дальнейшем расширении и вызовов, которые
его сопровождают, идет активный переговорный процесс между ЕС и странами Западных Балкан, которые
находятся на разных стадиях евроинтеграционного продвижения. Сербия, которая остро переживает
признание независимости Косово странами ЕС, получает однозначные сигналы о возможности получения
статуса кандидата в члены уже в следующем году: Европейскому Союзу нужны безопасные Балканы.

Ключевые слова: Европейский Союз, Сербия, Западные Балканы, Косово, Договор о стабилизации и
ассоциации, Международный трибунал по бывшей Югославии, расширение, членство и т. д.
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